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„Quoniam, quae in tenebris dixistis, in 
lumine dicentur, et quod in aurem locuti estis 
in cubiculis praedicabitur in tectis.”.  

 (secundum Lucam 12:3)

„Et inimici hominis domestici ejus.“ 

(secundum Mattheum 10:36) 

„Et cognoscetis veritatem, et veritas 
liberabit vos.“ 

(secundum Joannem 8:32) 

„Subintroierunt enim quidam homines, 
qui olim praescripti sunt in hoc judicium, 
impii, Dei nostri gratiam transferentes in 
luxuriam, et solum Dominatorem et Dominum 
nostrum Jesum Christum negantes.“ 

(Epistola catholica Beati Judae 
Thaddaei Apostoli)  
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PREFA

Orice istorie veridic  trebuie scris  dup  documente. De la acest 
fapt  nu poate face excep ie istoria Bisericii,  mai ales când sunt 
investigate perioadele problematice din via a Acesteia. 

Persecu ia Bisericii Române Unite (BRU) este o astfel de 
perioad . Exist  deja un bogat sortiment bibliografic de lucr ri cu 
caracter anamnestic (Iuliu Hossu, Ioan Ploscaru, S.A. Prundu , Vasile 
Anderc u, Ioan erban, Simion Mesaro , Anton Moisin, Alexandru 
Ra iu etc.) de neînlocuit pentru în elegerea dinamicii perioadei 
respective.

Documentele provenite din institu iile Statului încep s  fie 
valorificate temeinic, Cristian Vasile, Ovidiu Bozgan, Gabriel Catalan, 
Marcen tirban, Marius Bucur aducând  contribu ii de referin  în acest 
sens.  

Nu lipsesc sintezele, preo ii S.A. Prundu , Clemente Pl ianu, 
Anton Moisin, prof. Valentin B in an, pr. Ioan M. Bota, sau prof. Marcel 

tirban oferind cercet torilor un punct de plecare fundamental în acest 
domeniu.  

Cu toate acestea, documentele intraeclesiatice, adic  cele care 
reflect  realitatea la un anumit moment, a a cum a fost ea perceput  de 
factorii decizionali eclesiastici, sunt parcimonios editate. Opere de 
pionierat în aceast  direc ie au f cut dr. iur. Vasile Marcu, sr. dr. Maria 
Ionela Cristescu, CIN, Pr. S.A. Prundu , prof. Valentin B in an, Pr. 
Simion Mesaro . Motivele pentru care documentele intraeclesiastice 
revelatoare de fapt pentru autentica via  intern  a Bisericii au fost 
evitate sunt multiple: starea deplorabil  a arhivelor eclesiastice de dup
persecu ie; reticen ele unora dintre protagoni tii evenimentelor de a 
revela întregul adev r asupra implic rii lor în acele momente; un 
sentiment de fals  pudoare (conform unei gre ite mentalit i prin care 
Adev rul ar d una Bisericii); distrugerea acestor documente prin 
indolen a unor posesori oportuni ti.
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În momentul de fa , presiunea financiar  reprezint  un factor 
coercitiv major în publicarea unei lucr ri de specialitate.

Autorii au c utat s  treac  peste aceste impedimente, 
considerând c  orice document ecleziastic are o valoare inestimabil i
c  acesta trebuie adus la cuno tin a opiniei publice, cu atât mai mult cu 
cât faptele desf urate în mod real sunt cunoscute dintru eternitate de 
c tre Providen . Iar Adev rul ne face întotdeauna liberi.  

Documentele capitulare înf i ate în acest volum reflect    o 
perioad  tulbure din via a Diecezei Greco-Catolice de Cluj – Gherla, 
perioad  dominat  în exterior de un regim comunist opresiv, cu accente 
aberante, iar în interiorul diecezei de figurile unor protagoni ti cu 
personalit i extrem de accentuate i orient ri diverse, adesea 
incompatibile între ele în plan personal. 

Oboseala prigoanei, ner bdarea de a dobândi o recunoa tere
legal  din partea unui regim „f r  neam i Dumnezeu“, progresia vârstei 
biologice, nu în ultimul rând nevoia subzisten ei materiale sau dorin a
subiectiv  de realizare social  într-un mediu nonconformist i-a 
determinat pe protagoni tii vie ii diecezane la o atitudine de supunere 
moral , dac  nu chiar institu ional , fa  de autorit ile Statului. 
Diploma ia Sf. Scaun, extrem de complezant  fa  de regimurile 
marxiste, mai ales dup  derutantul Conciliu Vatican II, a constituit un 
factor stimulant în orientarea corifeilor diecezani spre aceast  obedien .

Nucleele de rezisten , calificate de c tre angaja ii fostei 
Securit i drept nuclee extremiste (M. Maria Ionela i congrega iile ei, 
episcopii Ioan Dragomir, Justin tefan Paven, Cristian Octavian, i într-o 
mai mic  m sur  Emil Riti, Dna. Doina Cornea), au fost dezavuate la 
ordin de c tre factorii decizionali eclezistici agrea i de Stat. Pr bu irea
brusc  a regimului politic din 21-22 Decembrie 1989 a surprins 
conducerea BRU agreate de stat cu un aparat juridico-administrativ bine 
pus la punct, cu o situa ie economic  tinzând spre normalizare i cu 
figurile unor conduc tori ecleziastici ce aveau deja redactat  o bogat
literatur  de sertar, constând în importante opere istorice, teologice, 
pastorale.  Dar schimbarea reperelor de obedien  de la  adev rata 
doctrin  catolic , de la adev rata tradi ie liturgic , spiritual , canonic ,
precum i de la adev ratul spirit de rezisten , în favoarea concordiei cu 
Statul, a generat o derut  greu imaginabil  a acestor conduc tori. Dac
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M. Maria Ionela i grupul ei au intrat i au ie it din prigoan  pe „poarta 
principal “, cedarea altor conduc tori ecleziastici i-a pus pe ace tia într-o 
pozi ie vulnerabil , de a cere noilor autorit i române i Sf. Scaun ajutor 
i solu ionarea problemelor specifice, în loc de a pretinde (cum s-ar fi 

cuvenit în mod nornal) restituirea drepturilor spirituale. Mentalitatea 
cripto-marxist  prin care baza tehnico-material  genereaz  suprastruc-
tura spiritual  a constituit motorul unor absurde preten ii de restitutio in 
integrum materiale (biserici, case parohiale, terenuri), aspectul de 
reevanghelizare hristocentric i de restitutio in integrum al propriilor 
valori spirituale fiind ignorat1. Astfel, în mod necesar au ap rut conflicte 
cu anumi i exponen i mai mult sau mai pu in compromi i ai Bisericii 
Ortodoxe Române, înfeuda i Statului, cu Statul însu i sau cu ramurile 
fraterne ale Bisericii Catolice (ritul latin). Virulen a ideilor consumiste 
din Apus, a ideilor liberalioid-agnosticizante ce formeaz  humusul dog-
matic al Occidentului contemporan sau agresivitatea unor pseudo-culte 
de sorginte teosofic , disolutiv , n-a fost nici m car intuit  de condu-
cerea legalizat  a BRU, numit  de Sf. Scaun la începutul  anului 1990. 
Situa ia de criz  de atunci  se permanentizeaz  prin crizele prezente. 

Aceste documente pe care le oferim spre studiu doresc s
prezinte atât  latura pozitiv , cât i pe cea negativ  a situa iei din 
perioada de clandestinitate. Pentru istorici documentele sunt un apendice 
de neînlocuit pentru  rescrierea în spriritul adev rului a istoriei, iar pentru 
teologi ele reprezint  o aducere-aminte a faptului c , chiar i în 
catacombe, oamenilor Bisericii le-a fost la îndemân alegerea.

Dr. Mircea Remus Birtz a ini iat deja publicarea unor documente 
eleziastice fundamentale pentru istoria recent  a Diecezei de Cluj – 
Gherla i anularea embargoului informa ional ce-l înconjura pe 
episcopul Emil Riti (în lucrarea sa Episcopul Emil Riti (1926-2006). 
Tentativa unei recuper ri istoriografice,  Cluj-Napoca, Napoca Star, 
2006). Prin o a doua lucrare, „Cronologia ordinarilor diecezani 
greco-catolici între 1948-1989“,  acela i autor ofer  o cheie pentru 

1 Vezi o list  de 16 realit i pierdute, abandonate sau furate  in integrum, de 
restituit Bisericii Greco-Catolice. În Sabin-Sebastian F g ra , „Restaurarea
monahismului în Biserica Român  Unit  cu Roma“, în „BRU Greco-Catolic :
istorie i spiritualitate“, Blaj, Ed. Buna-Vestire, 2003, pp.115-128 (117-120). 
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descifrarea corect  a cronologiei conduc torilor reali (unii ignora i i
ast zi) ai Bisericii Greco-Catolice din România. 

Pr. dr. Sabin Sebastian F g ra  a publicat numeroase studii i
articole, privind restaurarea tradi iei autentice bizantine a spiritualit ii
monahale, liturgice sau duhovnice ti a aceleia i Biserici. La acest volum 
contribu ia sa a fost decisiv , în calitatea sa de notar capitular diecezan 
fiind introdus în miezul unor delicate probleme ecleziastice, fiind el 
însu i creator de documente i salvând de la pierdere arhiva capitular  a 
acelui timp.   

La realizarea acestui volum, studiul  „Activitatea Colegiului 
capitular...“ a fost realizat de Pr. F g ra , studiul „Note i observa ii pe 
marginea activit ii Capitlului...“ împreun  cu analiza, cola ionarea i
transcrierea documentelor fiind f cute de dr. Birtz. Pr. Sabin a oferit 
finan area prezentului tiraj, coordonarea întregului material fiind f cut
de cel lalt autor. Din documentele publicate, Pr. F g ra  este autorul 
Documentelor nr. 3, 4, 7, 9, 10, 12-17, 19-27, 33, 35, 37-41, Pr. T. 
Langa, autor al Documentelor nr. 5, 8, (18), Pr. Prundu  al 
Documentului nr. 6, Pr. M. Boil  al Documentului nr. 11, D oara. E. 
Boil  a Documentului nr. 22a, iar Pr. Vasile Anderc u – Vasile Mare al 
Documentului nr. 22b. 

Autorii a teapt  un schimb argumentat ( tiin ific, documentat) de 
p reri, orice compelt ri, clarific ri sau corec ii fiind binevenite. Ei 
realizeaz  faptul c  au început un drum, nu l-au închis. 

Pr.dr. Sabin Sebastian F g ras, OSVM, 

preot din clandestinitate (1977),  
între 1987-1990 notar diecezan  
capitular de Cluj – Gherla, 
ieromonah econom la M n stirea
„Sf.  Cruce“ din Feleac – Cluj 

Dr. Mircea Remus Birtz, OBSS, OHSG, OV 

subdiacon al Bisericii Catolice, 
CS III la Institutul de Istorie  
„George Bari “ din Cluj-Napoca 
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ACTIVITATEA COLEGIULUI CAPITULAR 
AL EPARHIEI DE CLUJ-GHERLA 

ÎN PERIOADA 1987-1990 

Preafericitul p rinte Patriarh al Romei Pius IX prin Bula 
„Ecclesiam Christi” din 26 noiembrie 1853, restaura mitropolia de 
Alba-Iulia, de data aceasta ca provincie mitropolitan  format  din 
arhidieceza de Alba-Iulia i F g ra  cu sediul la Blaj, dieceza Or zii
Mari i dou  dieceze noi: a Lugojului în Banatul Timi an i a 
Gherlei în Transilvania2. Pentru a ajuta pe episcop în guvernarea i
administrarea diecezei, bula pontifical  „Ad Apostolicam Sedem” din 
aceea i dat  (26 noiembrie 1853), prin care se înfiin a în 
Transilvania dieceza greco-catolic  cu sediul la Gherla, Armenopolis 
sau Szamos-Ujvár, prevedea i înfiin area Capitului sau a Presbite-
riului Bisericii Catedrale (Cathedralis Ecclesiae Presbyterium vel 
Capitulum) compus din ase canonici capitulari: Arhipresbiter 
(Archipresbytero) sau Prepozit capitular; Arhidiacon (Archidia-
cono); Ecleziarh (Ecclesiarcha) sau Canonic lector; Scholiarh (Scho-
liarcha); Cartofilax (Chartophilace) sau Canonic cancelar i Pre-
bendat (Praebendato)3.

Perioada pe care noi o analiz m (1987-1990) se încadreaz
între dou  evenimente. Primul eveniment este retragerea p rintelui
ieromonah Silvestru Augustin Prundu  din func ia de ordinariu 
diecezan i preluarea conducerii Eparhiei de Cluj – Gherla (la 31 
iulie 1987) de c tre P.S. Alexandru Todea, având ca vicar general pe 
p rintele Tertulian Langa4. Al doilea eveniment este numirea din 

2 V. Bojor, Episcopii Diecezei greco-catolice de Gherla, acum Cluj – Gherla 
(1856-1939), ed. II, Cluj-Napoca 2000, pp. 40-48. 

3 Cf. Idem., pp. 53-54; A.V. Sima, O episcopie i un ierarh, Cluj-Napoca 2003, pp. 
77-78. Identificarea canonicului Lector cu canonicul Ecleziarh i nu cu canonicul 
Arhidiacon f cut  de A.V. Sima (p. 78) nu pare a fi corect .

4 Cf. Comunicat al conducerii diecezei greco-catolice de Cluj – Gherla din 31 iulie 
1987 (Documentul nr. 2). P.S. Alexandru Todea a fost ales „mitropolit” la 
Cluj-Napoca în 14 martie 1986, de c tre conduc torii de atunci ai diecezelor 
greco-catolice (membri Conferin ei episcopale greco-catolice), cf. Scrisoarea 
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partea Sfântului Scaun apostolic al Romei Vechi a noului episcop al 
eparhiei de Cluj – Gherla în persoana p rintelui George Gu iu din 
arhidieceza de Alba-Iulia i F g ra , în martie 19905.

În perioada 1987-1990 din Colegiul Capitular al eparhiei de 
Cluj – Gherla au f cut parte urm torii preo i: Tertulian Langa; 
Silvestru Augustin Prundu ; Gheorghe Neam u; Nicolae Pl ianu;
Romulus Gorcea; Sabin D ncu ; Matei Boil ; Vasile Botiza i Sabin 
F g ra . La începutul anului 1990 Colegiul Capitular a fost 
remaniat. Componen a Colegiului i func iile atribuite membrilor s i
au fost urm toarele: Tertulian Langa, vicar general i canonic 
prepozit; Gheorghe Neam u, provicar i canonic rector; Vasile 
Botiza, canonic scolastic; Sabin F g ra , notar consistorial; Nicolae 
Pl ianu, director administra ie central ; Romulus Gorcea, canonic cu 
probleme pastorale; Matei Boil , canonic cu probleme juridice6.

Activitatea Colegiului Capitular al eparhiei de Cluj – Gherla în 
perioada 1987-1990 este prezentat  nu pe baza unor amintiri ci pe 
baza unor documente inedite i anume pe baza celor 24 de procese 
verbale ale edin elor Colegiului Capitular inute din 11 septembrie 
1987 pân  în 22 martie 1990 (18 edin e în clandestinitate i 6 în 
libertate, din care 3 cu public), precum i pe baza documentelor 
ecleziastice elaborate în aceast  perioad  de Colegiul Capitular sau 
de Conferin a episcopal  greco-catolic  cu colaborarea Colegiului 
Capitular7. Interpretarea, comentarea i completarea documentelor 

circular  a Conferin ei episcopale greco-catolice c tre întreaga Biseric  Român
Unit , Cluj-Napoca 16 iunie 1988, p. 4 (Documentul nr. 18). Alegerea nu a fost 
confirmat  de Sfântul Scaun, care în schimb îl va numi ( i nu confirma) 
mitropolit numai în 12 martie 1990. Instalarea Mitropolitului va avea loc în 
toamna anului 1990. 

5 Cf. Procesul-verbal din 22 martie 1990 (Documentul nr. 41). 
6 Cf. Procesul-verbal din 26 februarie1990 (Documentul nr. 40). În aceast edin  au 

fost ale i contabilul ef Domnul Prodan, consilierul juridic Domnul Olteanu, i
casiera Doamna Marcu. 

7 O bun  parte a istoriei Bisericii Române Unite din perioada 1948-1989 se scrie pe 
baz  de amintiri (m rturii). Vasile Cristian prezint  o istorie bazat  pe m rturii i
pe documentele elaborate de Securitate, istorie care poart  amprenta mentalit ii
Securit ii, cf. Istoria Bisericii Greco-Catolice sub regimul comunist 1945-1989. 
Documente i m rturii, Polirom, Ia i 2003. 
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(ale c ror originale manuscrise sunt conservate de subsemnatul) cu 
informa ii complementare beneficiaz  de prezen a personal  a 
subsemnatului la rezisten a greco-catolic  activ  ca preot clandestin 
din 17 aprilie 1977 i la activitatea Capitului ca secretar consistorial 
din toamna anului 1987. 

În continuare vom prezenta probleme care au f cut obiectul 
discu iilor, activit ii i vie ii Colegiului Capitular al eparhiei de Cluj 
– Gherla în perioada 1987-1990. Activitatea acestui Colegiu 
Capitular se înscrie în centrul activit ii clandestine a întregii 
Biserici Române Unite cu Roma (Greco-Catolic ), pentru c  ora ul
Cluj-Napoca era de fapt (nu de drept) în acea perioad  centrul 
„mitropolitan” al rezisten ei greco-catolice datorit  num rului mare 
de preo i clandestini i datorit  unei intense activit i religioase 
organizat  de Colegiul Capitular, de Ordinele bazilitane, de Congre-
ga ia Maicii Domnului sau sus inut  de multiple i discrete ini iative 
private8.

I. Elaborarea Documentulelor ecleziastice9

1. Statutul Colegiului Capitular al diocezei de Cluj – 
Gherla

Arhidieceza de Blaj prin Conciliul Provincial II, dieceza de 
Lugoj prin sinodul diecezan din 12-18 noiembrie 1882 i dieceza de 
Oradea Mare prin sinodul diecezan din 7-12 noiembrie 1882 i-au
elaborat statutele pentru func ionarea Colegiului Capitular. În actele 
sinodului diecezei de Gherla din 12-14 noiembrie 1882, tip rite în 

8 În ultimul deceniu al persecu iei comuniste pe teritoriu eparhiei de Cluj – Gherla 
domiciliau aproximativ 110 preo i diecezani i ieromonahi clandestini, dintre 
care: 60 în Cluj-Napoca (din care 10 ieromonahi); 10 în Gherla i împrejurimi; 10 
în Dej i împrejurimi; 14 în Turda i împrejurimi; 16 în Bistri a i împrejurimi. În 
plus dintre cei peste 50 de p rin i i peste 48 de maici membri ai celor dou
Ordine ale Sfântului Vasile cel Mare, cea mai mare parte domicilia pe teritoriul 
eparhiei de Cluj – Gherla, cf. Tabele nominale cu preo i, c lug ri i c lug ri e
(Documentele nr. 28-32). 

9 Partea întroductiv  a acestui articol i acest capitol au fost publicate de Sabin 
F g ra , Activitatea legislativ  a Colegiului Capitular al Eparhiei de Cluj – 
Gherla în perioada 1987-1990, în Studia Universitatis Babe -Bolyai, Theologia 
Catholica, 49/1(2004), pp. 323-330. 
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1883, sau în sinoadele urm toare nu se men ioneaz  existen a unui 
statut capitular10.

P rintele Alexandru Nicula, care înainte de 1848 a lucrat la 
Administra ia Capitular  condus  de canonicul Grigore Strâmbu, ad-
ministra ie înfiin at  de episcopul Ioan Szabo în 1893 sub denumirea 
de „Preceptoratul capitular’’, i p rintele Silvestru Augustin Prun-
du , notar al Consistorului diecesan între anii 1943-1947, nu- i
amintesc de existen a unui statut capitular. Cercet rile f cute de 
profesorul Ioan Bota în Arhivele Statului nu au dus la descoperirea 
unui statut al Capitului diecezan de Cluj – Gherla11.

În noile condi ii de clandestinitate, pentru a avea norme care s
ghideze activitatea Colegiului Capitular, s-a hot rât redactarea din 
partea p rintelui Tertulian Langa i profesorului Ioan Bota, a unui 
proiect de statut al Colegiului Capitular al diecezei de Cluj – Gherla, 
proiect care a fost distribuit membrilor Capitului pentru studiu, 
observa ii i complet ri12.

Cum proiectul de statut prevedea posibilitatea numirii de c tre
Ordinariul diecezei a unor canonici onorifici în num r de o treime 
din num rul canonicilor în serviciu, în edin a capitular  din 13 
noiembrie 1987 s-a propus s  fie numi i canonici onorifici i preo ii
Liviu Pandrea i Natanail Munteanu13. A a c  proiectul de statut al 
Capitului diecezan a fost dat spre studiu i canonicilor onorifici 
p rin ii Liviu Pandrea, Eugen Popa i Natanail Munteanu, care în 
general nu s-au ar tat de acord cu necesitatea unui statut i prin 
urmare n-au adus contribu ii, observa ii sau complet ri14.

P rintele Silvestru Augustin Prundu  a preg tit i distribuit 
spre studiu membrilor Capitului nou  pagini dactilografiate 
con inând istoricul Colegiului Capitular precum i observa ii cu 

10 Cf. I. B lan, Fontes Iuris Canonici Ecclesiae Rumenae, Polyglota Vaticana, Roma 
1932, pp. 90-97. 

11 Cf. S. A. Prundu , Observa ii la proiectul de statut al Colegiului Capitular al 
diecezei greco-catolice de Cluj – Gherla, Cluj-Napoca 1987, pp. 1-2 
(Documentul nr. 6). 

12 Cf. Procesul-verbal din 11 septembrie 1987 (Documentul nr. 3). 
13 Cf. Procesul-verbal din 13 noiembrie 1987 (Documentul nr. 9). 
14 Cf. Proceselor-verbale din 29 decembrie 1987 (Documentul nr. 12) i 19 ianuarie 

1988 (Documentul nr. 13). 
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privire la proiectul de statut al Colegiului Capitular15. În ce prive te
partea istoric , contribu ia p rintelui Prundu  este important  pentru 
c  completeaz , cu informa ii istorice inedite privind perioada 
1948-1987, cartea canonicului Dr. Victor Bojor, „Canonicii diecezei 
de Gherla acum Cluj – Gherla“, Cluj 1937, carte care cuprinde 
bibliografiile canonicilor de la întemeiere pân  la 14 februarie 1935. 

La 9 noiembrie 1978 i-a reluat activitatea Colegiul Capitular 
format din p rin ii: Nicolae Pura ordinariu diecezan, Silvestru 
Augustin Prundu  provicar general, Tertulian Langa, Gheorghe 
Neam u, Nicolae Pl ian i Romulus Gorcea. La 31 iulie 1987 
p rintele Silvestru Augustin Prundu  s-a retras din func ia de 
ordinariu i P.S. Alexandru Todea a preluat i conducerea diecezei 
de Cluj – Gherla16.

În ceea ce prive te coresponden a dintre denumirile noi i
vechi ale canonicilor Colegiului Capitular, p rintele Prundu  a pro-
pus urm toarea solu ie: canonicul P stor = Prepozit sau Arhi-
presbiter; canonicul Catehet = Scolastic sau Scholiarh; canonicul 
Ecleziarh = Custode; canonicul Teolog = Arhidiacon sau Lector; 
canonicul Econom = Prebendat; Canonicul Cancelar = Cartofilax17.

Luând în considerare sugestiile, observa iile i complet rile 
primite de la membrii Capitului p rintele Tertulian Langa a f cut o 
nou  redactare a proiectului de Statut pe care l-a distribuit pentru noi 

15 Cf. Procesul-verbal din 29 decembrie 1987 (Documentul nr. 12). 
16 Cf. S. A. Prundu , op. cit., pp. 4-6 (Documentul nr. 6). Varianta p rintelui Prundu

cu privire la transmiterea jurisdic iei, trece sub t cere faptul c  P.S. Iuliu Hossu 
cînd era la C ld ru ani i-a transmis jurisdic ia pentru dieceza de Cluj – Gherla 
p rintelui Emil Riti (cel mai tîn r preot din diecez ), fapt care a fost f cut 
cunoscut de p rintele Emil Riti numai vicarului general de atunci p rintele 
Nicolae Pura. Mai tîrziu, în 1985, p rintele Emil Riti va fi consacrat episcop de 
episcopul de pie memorie P.S. Ioan Dragomir. Scrisoarea circular  c tre întreaga 
Biseric  Român  Unit  din 16 iunie 1988, p.3 (Documentul nr. 18), aminte te
faptul transmiterii jurisdic iei p rintelui Emil Riti (fapt confirmat de cuvintele P.S. 
Iuliu Hossu înregistrate pe o caset ), dar consider  faptul necanonic. 

17 Cf. S. A. Prundu , op. cit., p. 8 (Documentul nr. 6). Proiectul de statut propune un 
canonic în plus fa  de literile funda ionale, canonicul Peniten iar, cf. Proiect de 
statut al Colegiului Capitular al diecezei greco-catolice de Cluj – Gherla, p. 13 
(Documentul nr. 8). 
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sugestii membrilor Capitului i episcopului Alexandru Todea.18

2. Regulamentul de func ionare al tribunalului 
matrimonial 

Datorit  greut ilor întâmpinate în func ionarea Tribunalului 
matrimonial s-a considerat folositor redactarea din partea p rintelui
Matei Boil  a unui proiect de regulament de func ionare a tribu-
nalului matrimonial, proiect care s  fie discutat în plenul Capitului i
supus apoi episcopului Alexandru Todea spre aprobare19.

În edin a capitular  din 09 octombrie1987, p rintele Matei 
Boil  a dat citire proiectului redactat, proiect care a fost analizat de 
membrii Capitului f cându-se observa iile necesare. În aceea i
edin  capitular  s-a propus de asemenea ca proiectul s  fie înaintat 
i altor persoane competente (p rin ilor Gheorghe Neam u i Eugen 

Popa) pentru observa ii i complet ri20. Luând în considerare ob-
serva iile primite de la membrii Capitului i alte persoane com-
petente consultate, p rintele Matei Boil  a f cut o nou  redactare a 
proiectului cu trimiteri bibliografice. Proiectul astfel ref cut a fost 
aprobat de membrii Capitului21.

Episcopul Alexandru Todea, ordinariul diecezei de Cluj – 
Gherla, la data de 05 decembrie 1987, v zând avizul favorabil al 
membrilor Capitului diecezan, aviz consemnat în procesul verbal al 
edin ei capitulare din 13 noiembrie 1987, a aprobat i a conferit 

putere canonic  „Prevederilor procedurale în cauzele matrimoniale i
regulamentului de func ionare a tribunalului matrimonial diecezan 
de pe lâng  dieceza de Cluj – Gherla a Bisericii Române Unite” 22.

18 Cf. Procesul-verbal din 19 ianuarie 1988 (Documentul nr. 13). 
19 Cf. Procesul-verbal din 11 septembrie 1987 (Documentul nr. 3). 
20 Cf. Procesul-verbal din 09 octombrie 1987 (Documentul nr. 4). În aceea i edin

capitular  s-a propus ca pe lîng  asesori substitu i p rin ii Alexandru Nicula, 
Natanail Munteanu i Ioan Oprea, propu i la edin a din 11 septembrie 1987 
(Documentul nr. 3), s  fie coopta i i p rintele David i p rintele Horic
Munteanu. 

21 Cf. Procesul-verbal din 13 noiembrie 1987 (Documentul nr. 9). 
22 Cf. Procesul-verbal din 29 decembrie 1987 (Documentul nr. 12) i Statutul 

tribunalului matrimonial (Documentul nr. 11). O convocare a tribunalului 
matrimonial pentru discutarea dosarelor depuse a fost propus  în edin a
capitular  din 27 septembrie 1988 (Documentul nr. 17). Cum p rintele Gheorghe 
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edin a capitular  din 01 decembrie 1987 a fost destinat
analizei situa iei sacramentului c s toriei, constatându-se ignoran a
general i concep ia eronat cu privire la indisolubilitatea c s toriei, 
ignoran  care ar putea face multe c s torii invalide. P rintele Matei 
Boil  a propus trei solu ii pentru disciplina sacramentului c s toriei 
în Biserica Român  Unit : reformul ri i interpret ri la „Motu 
Proprio” în func ie de noul Cod canonic roman (solu ie sus inut  de 
p rintele Eugen Popa); un nou text canonic promulgat de un 
Conciliu Provincial al Bisericii noastre (solu ie sus inut  de membrii 
Colegiului Capitular); dispozi iile noului Cod canonic roman 
adaptate la situa ia Bisericii noastre i avizate de Conferin a
episcopal 23.

În edin a capitular  din 29 decembrie 1987 s-a reluat analiza 
p rerilor despre sacramentul c s toriei i s-a discutat despre 
consensul matrimonial i despre observa ia f cut  de episcopul 
Alexandru Todea cu privire la vicierea concep iei despre c s torie24.
Despre c s torie s-a mai discutat i în edin a capitular  din 19 
ianuarie 1988 când p rintele Matei Boil  a dat citire unor „Norme 
unitare de aplicare a unor canoane privind disciplina sacramentului 
c s toriei pentru Biserica Român  Unit ”.25

3. Scrisoarea circular  c tre întreaga Biseric  Român
Unit

Datorit  faptului c  Conferin a episcopal  greco-catolic  pre-
g tea o scrisoare circular  c tre întreaga Biseric  Român  Unit , e-
din a capitular  din 09 iunie 1988 a fost în întregime consacrat  citi-
rii i discut rii proiectului de scrisoare circular . Dintre contribu iile 
i observa iile care au fost f cute de membri Colegiului Capitular 

amintim: 

Neam u i-a cerut în mod repetat demisia din Colegiul Capitular i din func ia de 
defensor matrimonial (cf. Procesul-verbal din 25 octombrie 1988, Documentul nr. 
20), s-a propus completarea tribunalului matrimonial cu p rin ii David, Horic
Munteanu i Romulus Gorcea, cf. Procesul-verbal din 09 decembrie 1988 
(Documentul nr. 21). 

23 Cf. Procesul-verbal din 01 decembrie 1987 (Documentul nr. 10). 
24 Cf. Procesul-verbal din 29 decembrie 1987 (Documentul nr. 12). 
25 Cf. Procesul-verbal din 19 ianuarie 1988 (Documentul nr. 13). 
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– la partea istoric  a scrisorii s  se precizeze mai clar 
contribu ia Bisericii Ortodoxe Române (a Patriarhului Iustinian) la 
desfiin area Bisericii Române Unite; 

– lista episcopilor din 1948 s  se completeze i cu P.S. Liviu 
Chinezu;

– s  se ia atitudine fa  de cei trei episcopi (P.S. Octavian 
Cristian, Justin Paven i Emil Riti) consacra i de P.S. Ioan Dragomir; 

– s  se precizeze c  P.S. Alexandru Todea e „mitropolit”, ales 
de Conferin a episcopal , confirmat (?) de Sfântul Scaun i acceptat 
de popor; 

– s  se dea instruc iuni pastorale i liturgice pentru situa ia
nou  în care autorit ile manifest  toleran  fa  de activitatea 
clandestin  a Bisericii Române Unite26.

Textul proiectului de scrisoare circular  a fost analizat în 
Conferin a episcopal inut  la Cluj-Napoca în 16 iunie 1988, 
urmând s  fie redactat în forma definitiv  de P.S. Alexandru Todea 
i P.S. Ioan Ploscaru i apoi difuzat în ar i str in tate preo ilor 

greco-catolici, episcopilor romano-catolici i credincio ilor
greco-catolici aduna i pe grupe27.

În edin a capitular  din 27 septembrie 1988 (doc. nr. 17) s-a 
citit din nou scrisoarea circular  în forma definitivat  de Conferin a
episcopal i s-au f cut observa ii cu privire la dou  probleme 
insuficient clarificate: situa ia actual  a celor trei episcopi consacra i
de P.S. Dragomir28 i problema preo ilor greco-catolici trecu i la 
ortodoxie care cer revenirea la Biserica Greco-Catolic .

O prim  grup  special  format  din preo i cu probleme mai 
delicate (preo i proveni i de la Biserica Ortodox  sau preo i

26 Cf. Procesul-verbal din 09 iunie 1988 (Documentul nr. 15). 
27 Cf. Procesul-verbal din 27 septembrie 1988 (Documentul nr. 17). 
28 De fapt scopul principal al scrisorii circulare pare a fi anihilarea influen ei i

izolarea grupului „extremist” al rezisten ei greco-catolice condus de episcopi 
nerecunoscu i Justin Paven i Emil Riti de c tre curentului „moderat” 
(colabora ionist) condus de Coriolan T mâian i sprijinit de organele de 
securitate, cf. Raport cuprinzînd situa ia operativ  existent  în rîndul elementelor 
ce au apar inut fostului cult greco-catolic, în Cristian Vasile, Istoria Bisericii 
Greco-Catolice sub regimul comunist 1945-1989. Documente i m rturii,
Polirom, Ia i 2003, p. 131. 
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greco-catolici care celebreaz  numai în ritul latin) a fost constituit
spre a se întâlni cu P.S. Alexandru Todea pe strada Gh. Laz r nr. 20, 
miercuri 19 octombrie 1988, în vederea difuz rii scrisorii circulare a 
Conferin ei episcopale29. Din motive de spa iu la aceast  întâlnire nu 
au putut fi invita i to i preo i interesa i, a a c  s-a fixat o nou
întâlnire pentru difuzarea Scrisorii circulare pe data de 28 octombrie 
1988, cu prezen a membrilor Colegiului Capitular30.

II. Coordonarea activit ilor ecleziastice interne 

1. Colaborarea cu episcopul Alexandru Todea 
Leg tura cu Alexandru Todea, ordinariu al eparhiei de Cluj – 

Gherla din 31 iulie 1987, era inut  de vicarul s u general p rintele 
Tertulian Langa care prezenta apoi Colegiului Capitular problemele 
discutate cu episcopul Todea31. Astfel în edin a capitular  din 09 
octombrie 1987 p rintele Langa a f cut rezumatul discu iilor purtate 
cu Alexandru Todea. Acesta a acceptat ideea redact rii unui 
regulament de func ionare a tribunalului matrimonial i a unui statut 
de activitate a Colegiului Capitular precum i ideea cre rii unui fond 
de rulment f r  îns  a se pronun a asupra modalit ilor de alimentare 
a fondului. De asemenea episcopul Alexandru Todea a fost de acord 
s  vin  la Cluj-Napoca pentru ca, în calitate de ordinariu al eparhiei 
de Cluj – Gherla, s  se întâlneasc  cu clerul i credincio ii 
greco-catolici. Prima vizit  a fost fixat  pentru data de 18 octombrie 
1987 i motivat  de parastasul fratelui basilian Timotei inut pe 
strada Gh. Laz r nr. 20 la p rintele Prundu . În func ie i de 
atmosfera ce se va crea cu acea ocazie se vor aborda probleme 
potrivite pentru participan ii la întâlnire32.

Alte vizite la Cluj-Napoca a episcopului Todea au fost 

29 Cf. Procesul-verbal din 11 octombrie 1988 (Documentul nr. 19). 
30 Cf. Procesul-verbal din 25 octombrie 1988 (Documentul nr. 20). 
31 Cf. Procesele verbale din 09 octombrie 1987 (Documentul nr. 4); 16 februarie 1988 

(Documentul nr. 14) i 11 octombrie 1988 (Documentul nr. 19). 
32 Cf. Procesul-verbal din 09 octombrie 1987 (Documentul nr. 4). P.S. Todea a 

mul umit printr-o scrisoare pentru felul cum a fost primit la Cluj-Napoca de cler i
popor cu ocazia p r stasului pentru fratele Timotei, cf. Procesul-verbal din 13 
noiembrie 1987 (Documentul nr. 9). 
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ocazionate de diverse înmormânt ri: a sorei Angela Peteanu din 
Congrega ia Maicii Domnului, înmormântare care a avut loc joi 18 
februarie 1988 la Cimitirul Central din Cluj-Napoca; a p rintelui
Ioan T taru tot în 1988 la cimitirul din M n tur sau a mamei 
p rintelui Prundu  (mama Che a) pe strada Gh. Laz r nr. 2033.

Cu ocazia împlinirii a 50 de ani de preo ie în 25 martie 1989, 
P.S. Alexandru Todea a primit un album omagial din partea Eparhiei 
de Cluj – Gherla34. Cu aceea i ocazie a primit i o felicitare de la 
Roma din partea Papei Ioan Pavel al II-lea35.

Colegiul Capitular de Cluj – Gherla a considerat c  ar fi în 
folosul Bisericii Greco-Catolice ca episcopul Alexandru Todea s
fac  o vizit  la Roma, eventual înso it de alte persoane competente, 
spre a primi învestitura de „mitropolit” (paliu) i a rezolva problema 
succesiunii episcopale în diocezele vacante36.

2. Reforma liturgic
Sub influen a reformei liturgice realizat  pentru ritul roman 

dup  Conciliu Vatican II s-a pus problema unei reforme i în ritul 
bizantin, de i nu era „r u-format’’. 

Pentru c  fiecare preot slujea altfel, în vederea uniformiz rii
slujirii liturgice s-a hot rât ca în conformitate cu facult ile i in-
struc iunile pentru Biserica din România date de Regentul Apostolic 
Gerard-Patrik O’Hara în 1948, în prima etap  s  se propun  P.S. 

33 Dup  cum a precizat sursa (informatorul) preotul greco-catolic „Popescu Nicolae” 
preasfin itul Todea Alexandru din Reghin a fost la Cluj-Napoca i în 06 ianuarie 
1985 i a celebrat o slujb  liturgic  în casa p rintelui Matei Boil  în prezen a
preo ilor Prundu  Augustin, Neam u Gheorghe, Langa Tertulian i F g ra  Sabin, 
cf. DUI nr. 6482 privind pe „Sorin” (F g ra  Sabin), documentul nr. 16030/0086 
din 23.01.1985. Todea a vrut s  celebreze sfânta i dumnezeiasca liturghie singur 
i numai la insisten ele p rintelui Prundu  a acceptat s  concelebreze un preot 

b trîn (Prundu  Augustin) i unul tîn r (F g ra  Sabin). 
34 Cf. Procesul-verbal din 29 martie 1989 (Documentul nr. 23). Albumul omagial este 

publicat în Anex .
35 Cf. Procesul-verbal din 12 mai 1989 (Documentul nr. 24). 
36 Cf. Procesul-verbal 12 mai1989 (Documentul nr. 24). P.S. Alexandru Todea, de 

team  c  Securitatea îl va opri s  se reîntoarc  în România, nu a acceptat s  plece 
la Roma. 
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Alexandru un text prescurtat al liturghiei Sf. Ioan Gur  de Aur37, în 
etapa urm toare urmând s  se realizeze o reform  lingvistic  a 
textului liturgic38. Problema prescurt rii textului sfintei liturghii, a 
moderniz rii limbii liturgice i a adapt rii poruncilor biserice ti 
(reducerea posturilor i a s rb torilor) f r  hibridizarea riturilor 
liturgice, a f cut parte din problemele propuse spre a fi discutate în 
Conferin a episcopal  din 11 mai 198939.

Cu ocazia ultimei edin e capitulare inut  în clandestinitate la 
data de 02 septembrie 1989 în prezen a episcopului Alexandru 
Todea, Episcopul a precizat c  în privin a ritului nostru liturgic nu 
este permis nici un compromis de moment pentru c  las  urme i
r mâne în istoria Bisericii Române Unite ca semn al infidelit ii fa
de Unirea de la 1700 i misiunea specific  a Bisericii noastre. 
Totodat  Episcopul a amintit c  prescurtarea liturghiei dup
indica iile i aprob rile din 1948 sunt un favor i nu o obliga ie40.

37 Subsemnatul a experimentat în clandestinitate o variant  prescurtat  a liturghiei 
sfântului Ioan Gur  de Aur realizat  de p rintele S. A. Prundu  cu colaborarea 
unei comisi liturgice formate din p rin ii: Tertulian Langa, Cosma Avram, 
Nicolae Pura, Ioan Botiza, etc. Ideea fundamental  a prescurt rii a fost s  se fac
liturghia bizantin  cât mai asem n toare cu cea latin tergând în m sura
posibilit ilor toate diferen ele. P rintele Matei Boil i-a realizat propria varianta 
prescurtat  pe care o folose te i în zilele noastre. 
Episcopul Alexandru Todea a fost intrebat, cu ocazia unei întâlniri cu preo ii 
clujeni pe strada Gh. Laz r nr. 20, dac  se poate prescurta liturghia eliminând 
epicleza euharistic . Todea a r spuns c  se poate omite tot ce exist  în liturghia 
bizantin i nu exist  în liturghia latin , ne tiind c  deja teologii romano-catolici 
au descoperit în liturghia latin  dou  epiclese, una înainte de consacrare 
(memorial) i alta dup  consacrare. 

38 Cf. Procesul-verbal din 25 octombrie 1988 (Documentul nr. 20). Un scurt istoric al 
prescurt rii liturghiei sfântului Ioan Gur  de Aur împreun  cu textul integral al 
liturghiei „aggiornamentat” lingvistic a fost publicat de p rintele Anton Go ia,
Reforma liturgic  în perioada clandestinit ii, în Studia Universitatis 
Babe -Bolyai, Theologia Catholica, 47/2(2002), pp. 71-121. 

39 Cf. Procesul-verbal din 29 martie 1989 (Documentul nr. 23). Pentru eparhia de 
Cluj – Gherla s-a f cut o reducere a s rb torilor de porunc i o îndulcire a 
disciplinei postului (dezlegare la produsele lactate). 

40 Cf. Procesul-verbal din 02 septembrie 1989 (Documentul nr. 27). În aceast  sedin
capitular  p rintele Matei Boil  a precizat c  în privin a ritului liturgic al Bisericii 
noastre ar trebui s  prevaleze nu preferin ele personale ci p strarea identit i
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3. Via a liturgic
În vederea intensific rii vie ii liturgice, adic  a pastora iei,

catechiz rii i instruc iei religioase s-a propus arondarea teritoriului 
diecezei pe centrele or ene ti mai importante, Dej, Gherla, Bistri a
i pe cartierele ora ului Cluj-Napoca, urmând ca fiecare centru s

aib  reprezentan i în Capitlul41. Totodat  fiecare preot era rugat s
comunice Capitului datele necesare pentru inerea unor eviden e a 
n scu ilor, boteza ilor, c s tori ilor i deceda ilor42. Încurajarea 
preo ilor frico i (datorit  rigorilor persecu iei care a devenit mai 
îng duitoare), pentru a activa i în afara cercului propriei familii sau 
a preo ilor b trâni pentru a sus ine spiritual pastora ia cu rug ciunea,
liturghia laudelor i liturghia euharistic , a f cut obiectul 
preocup rilor Colegiului Capitular43.

Pentru a stimula activitatea pastoral  s-a propus ca în 
repartizarea inten iilor liturgice preo ilor diecezei s  se in  cont de 
urm toarele priorit i: membrii Capitulului (pentru c  nu beneficiaz
de renumera ie pentru activitatea lor); cei activi în pastora ie; cei ce 
se disting prin lucr ri de teologie i cei în lipsuri materiale44.

Pentru a avea posibilitatea s  slujeasc  în treapta în care au 
fost consacra i s-a propus repartizarea lectorilor i diaconilor la 
preo ii care celebreaz  cu public în case private, iar pentru 
stimularea credincio ilor s  participe la liturghia din case private s
se acorde indulgen e speciale45.

bizantine a Bisericii Române Unite. 
41 Cf. Procesul-verbal din 15 iulie 1988 (Documentul nr. 16), s-a propus i l rgire 

Colegiului Capitular cu p rin ii Z greanu, Oprea i Nicula. În edin a capitular
din 25 octombrie 1988 (Documentul nr. 20) se propune cooptarea în Colegiu 
capitular a p rin ilor Ioan Botiza, Horic  Munteanu i a unui reprezentant ales de 
preo ii din Dej. 

42 Cf. Procesul-verbal din 11 septembrie 1987 (Documentul nr. 3). 
43 Cf. Procesul-verbal din 09 octombrie 1987 (Documentul nr. 4). 
44 Cf. Procesul-verbal din 13 noiembrie 1987 (Documentul nr. 9). 
45 Cf. Procesul-verbal din 27 septembrie 1988 (Documentul nr. 17). P.S. Alexandru 

Todea era de p rere c  acei credincio i care nu pot participa la o liturghie catolic ,
mai bine s  asculte liturghia de la Radio Vatican, decât s  participe la liturghiile 
ortodoxe, cf. Procesul-verbal din 11 octombrie 1988 (Documentul nr. 19). 
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Problema catechiz rii copiilor i a instruirii tineretului a fost o 
preocupare constant  a Colegiului Capitular în ultimii ani ai 
regimului comunist. Experien a sorei Antonina Gherghel în 
catechizarea copiilor i preg tirile pentru prima împ rt anie
solemn  în case i la Biserica piari tilor, va fi sus inut i de alte 
persoane care au format grupe de catechez , cu întâlniri periodice 
prin casele credincio ilor46.

Pentru instruirea tineretului familia Boil , pe lâng  liturghia 
duminical  de diminea , a oferit posibilitatea ca în fiecare duminic
dup  mas  s  se fac  întâlniri cu conferin e, lec ii i discu ii47. Marile 
s rb tori erau preg tite cu exerci ii spirituale i celebrate tot fastul 
posibil, în casa familiei F rca i Matei Boil  din strada Calea Turzii 
nr. 45, a a numita „catedral ” a Bisericii Române Unite48, sau în 
casele altor familii greco-catolice. 

În iulie 1989, cu ocazia primei împ rt anii solemne a copiilor 
greco-catolici, preg tit  de sora Antonina i realizat  la Biserica 
Piari tilor, p rintele Tertulian Langa a luat cuvântul la sfâr itul 
liturghiei mul umind episcopului Jakab Antal, p rin ilor Cziriak i
Blazs i sorei Antonina pentru ceea ce au f cut pentru copiii 
greco-catolici49.

46 O astfel de grup  a organizat i subsemnatul, ad ugind la întâlnirile catechetice de 
peste s pt mîn  pe cele liturgice din duminici i s rb tori, în apartamentul s u din 
cartierul Gheorgheni, Aleea Mese  nr. 2, apartamentul 10. Pân  în 1976, mul i
preo i greco-catolici celebrau f r  credincio i în ascuns, uneori i f r tirea 
p rin ilor lor, ca de exemplu preo ii Alexandru Mesaro i Pantelimon A telean.
Din 1976 p rin ii Camil Peteu i Sabin F g ra  au început s  celebreze cu public, 
în special tineret, în casele familiilor Fluera , B ltaru, Silaghi, Boil , Lupu etc. din 
Cluj-Napoca. 

47 La aceste întâlniri au inut conferin e p rin ii: Tertulian Langa, Matei Boil , Sabin 
F g ra , Ioan Bota, Popa Eugen, Ioan Deliman i domni oara Elena Boil , etc. 

48 Cf. Camil Peteu, Biserica din casa lui Matei Boil , în Studia Universitatis 
Babe -Bolyai, Theologia Catholica, 47/2(2002), pp. 141-143. 

49 Cf. Procesul-verbal din 14 iulie 1989 (Documentul nr. 26). Dup  prima 
împ rt anie solemn  de la Biserica Piari tilor din duminic  10 iulie 1988 am 
f cut în sîmb ta i duminica urm toare (16 i 17 iulie), cu sora Antonina i vreo 
20 de copii, un pelerinaj la m n stirea Nicula, celebrând sfânta i dumnezeiasca 
Liturghie în locul unde am dormit sâmb t  noaptea. Descoperi i de stare ul 
m n stirii Cleopa am fost pofti i s  întrerupem liturgia i s  p r sim dormitorul. 
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Cu ocazia edin ei capitulare din 02 septembrie 1989 la care a 
participat P.S. Alexandru Todea, p rintele vicar general Tertulian 
Langa a f cut o bun  apreciere a activit ii pastorale i a p rintelui
Ioan Bota, sfin it în 1988, care inea conferin e cu tematic  istoric
în Cluj-Napoca i alte localit i, conferin e în care scoate în eviden
meritele Biserici Române Unite pe t râm na ional.

4. Studii teologice în str in tate50

În noile condi ii politice create de dialogul Sfântului Scaun cu 
regimurile comuniste din Estul Europei i autorit ile statale române 
au fost de acord s  se trimit  tineri greco-catolici pentru a studia 
teologia la Roma. La început plec rile la Roma pentru a studia 
teologia erau posibile numai prin intermediul Ordinului basilitan, 
datorit  bunelor rela ii ale p rin ilor Ungureanu i Prundu  cu 
Securitatea. Primul student basilitan trimis la Roma a fost Pius 
Micl u , fost student al Institutului Teologic romano-catolic din Ia i
i al doilea Iosif-Ioan Furtun  din Cluj-Napoca. Cum i grupul 

diocezan „moderat” din Oradea avea rela ii bune cu Securitatea, au 
început s  trimit i ei tineri pentru a studia la Roma. În aceast
perspectiv  s-au f cut cercet ri pentru a g si un Colegiu serios 
pentru a caza studen ii români51.

Din Cluj-Napoca p rintele Tertulian Langa a trimis o scrisoare 
cardinalului Lourdousami, prefectul Congrega iei pentru Bisericile 
Orientale i p rintelui Cosma din Paris, pentru a cere burse de studiu 
pentru tinerii care vor fi trimi i s  studieze la Roma sau la Paris52. În 
edin a capitular  din 25 octombrie 1988 (Documentul nr. 20) 

Vezi Nota explicativ  a stare ului Cleopa Nanu înmânat  arhiepiscopului Teofil 
Herineanu în 3 august 1988 i Nota informativ  transmis  de sursa „Irina Dan” 
Securit ii, cf. Dosarul de Urm rire Informativ  (DUI) nr. 6482 privind pe 
„Sorin” (F g ra  Sabin), doc. nr. 00197/0096 din 09.08.1988. 

50 Acest paragraf i urm torul au fost publicate cu mici modific ri în cadrul articolului 
Sabin F g ra , L’insegnamento teologico clandestino a Cluj-Napoca tra gli anni 
1969-1990, în Studia Universitatis Babe -Bolyai, Theologia Catholica, 
51/1(2006), pp. 59-60. 

51 Cf. Procesul-verbal din 29 decembrie 1987 (Documentul nr. 12). Primul student 
diocezan din Oradea trimis la Roma pentru a studia teologia a fost Ovidiu-Horic
Pop.

52 Cf. Procesul-verbal din 15 iulie 1988 (Documentul nr. 16). 
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p rintele Gorcea a propus s  se ia contact cu monseniorul Robu, 
episcop romano-catolic de Bucure ti, pentru a colabora în problema 
studiilor teologice în str in tate.

Dup  1989, în condi ii de libertate, primi studen i pleca i la 
Roma pentru a studia teologia au fost p rin ii basilitani 
Teodor-Teofil Costin i Ovidiu-Orest Co buc împreun  cu diaconul 
Alexandru-Augustin Bolf -Otic, în vara lui 1990; p rintele
Sabin-Sebastian F g ra 53 i tinerii Dumitru Simionca, Marius Popa 
i Marius Furtun , în octombrie 1990. În noiembrie 1990 au sosit la 

Roma din Cluj-Napoca i primi studen i diocezani: p rin ii Florentin 
Crih lmeanu i Felician Biri 54 împreun  cu tinerii Vasile Pop, 
Cristian Sab u i Mircea Remus Birtz (trimis de p rintele Liviu 
Pandrea).

5. Studii teologice clandestine în România
Dup  1948, singurii care au mai putut face studii teologice 

într-un seminar a fost grupul format din Lucian Mure an, Pantelimon 
A tilean, Florian Virgil, Vasile Abrudan i Nicolae S l jan, care au 
fost primi i de episcopul Marton Aron în seminarul romano-catolic 
de la Alba-Iulia în 1955. Aflând autorit ile de prezen a în seminar a 
acestui grup greco-catolic au amenin at pe episcop c -i vor închide 
seminarul dac  nu-i va exmatricula. Marton Aron, care i-a primit ca 
pe fiii s i, spre a-i restitui episcopilor lor la sfâr itul studiilor 
teologice, le-a f cut cunoscut  situa ia, spunând c  nu-i poate alunga 
orice s-ar întâmpla. Studen ii greco-catolici au hot rât îns  s  plece 
de bun voie, spre a da posibilitatea colegilor lor romano-catolici 

53 Trimis de P.S. George Gu iu am sosit la Roma în 15 octombrie 1990 i am fost 
primit de Mitropolitul Alexandru Todea în fostul Colegiu Pio Romeno, 
transformat în timpul persecu iei comuniste în Colegiul Ioan Damaschin al 
indienilor. 

54 P rintele Felician Biri  a fost hirotonit preot în clandestinitate de episcopul 
Alexandru Todea i inut ascuns la propunerea p rintelui Pantelimon A tilean, 
pentru o eventual  înlocuire a unor preo i clandestini activi cunoscu i de 
Securitate în situa ia c  ace tia ar fi aresta i. P rintele Florentin Crih lmeanu, 
proasp t sosit în Biserica Român  Unit , a fost hirotonit preot în septembrie 1990 
de c tre P.S. Georege Gu iu dup  numai un semestru de studii teologice. 
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s - i continue studiile teologice în seminar55.
Studiile teologice în ar , în condi ii de clandestinitate, se 

f ceau sub îndrumarea unor fo ti profesori de teologie sau preo i
bine preg ti i, prin întâlniri private i studiu individual. Terminat
studierea unei materii teologice se da examen privat cu profesorul 
ghid sau în fa a unei comisii teologice. Când profesorii considerau 
suficient  preg tirea teologic i spiritual , se comunica verbal unui 
episcop sau unui vicar general i se fixa hirotonirea preo easc  într-o 
biseric  de cas  sau familie56.

Problema studiilor teologice în ar  a fost pus  pe ordinea de zi 
a edin elor Colegiului Capitular din 12 mai 1989 i 16 mai 1989, 
dar din lips  de timp nu a fost luat  în discu ie. Numai la sfâr itul 
edin ei din 02 septembrie 1989 s-a f cut propunerea ca cei ale i a fi 

hirotoni i preo i s  fie prezenta i episcopului locului sau vicarului 
s u general pentru a fi cunoscu i i pentru a le verifica preg tirea 
teologic i spiritual 57.

55 Cf. Silvestru A. Prundu , Clemente Pl ianu, Catolicism i ortodoxie româneasc .
Scurt istoric al Bisericii Române Unite, Cluj-Napoca 1994, pp. 180-181. 
Lucian Mure an, Pantelimon A tilean i Florian Virgil au f cut în 09 februarie 
1959 un memoriu, adresat Secretarului General al Departamentului Cultelor de pe 
lâng  Consiliul de Mini tri, prin care au cerut aprobarea s - i continue studiile 
teologice la sec ia român  din Ia i, ca teologi ai Arhiepiscopiei romano-catolice 
de Bucure ti. Dorind s  ajung  cu orice pre  preo i de rit latin, semnatarii 
memoriului precizeaz  c  chiar dac  au fost boteza i în rit oriental respect  actul 
din 1948 de desfin are a Bisericii Române Unite i toate legile democra iei 
populare în vigoare. Dorin a de a ajunge preo i latini nu s-a împlinit pentru c
aprobare nu au primit. Dup  1964 vor primi to i trei preo ie calandestin
greco-catolic  „suspendat ” de regimul dictatorial comunist, unii r mânînd foarte 
ata a i de ritul latin, cf. Memoriu c tre Departamentul Cultelor (anexa 1). 

56 La Cluj-Napoca aproape toate hirotonirile preo e ti clandestine au fost organizate 
de p rintele Prundu i f cute de eful corului episcopal clandestin, 
administratorul apostolic de Maramure , Ioan Dragomir. Subsemnatul a studiat în 
perioada 1970-1977 cu p rin ii: Prundu  Augustin, Popa Eugen, Ioan Botiza, 
Ioni  Pele, Camil Peteu i Pantelimon A tilean, f când exerci ii spirituale de o 
s pt mân  cu p rintele iezuit Laz r din omcuta Mare în vederea hirotonirii 
preo e ti realizat  în duminica Tomei din 17 aprilie 1977 prin punerea mâinilor 
episcopului dr. Ioan Dragomir în biserica de cas  a sorei Estera,CMD, din 
Cluj-Napoca, aleea Mese  nr. 6, ap. 29. 

57 Cf. Procesul-verbal din 02 septembrie 1989 (Documentul nr. 27). 
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Dup  evenimentele din decembrie 1989 i recunoa terea
Bisericii Române Unite (Greco-Catolic ), membri Colegiului Capi-
tular au început s  se gândeasc  cum ar trebui organizat înv -
mântul teologic. S-a ajuns la concluzia c  cursurile fundamentale i
profesorii corespunz tori ar trebui s  fie: studii biblice, cu p rintele
Ioan Botiza; filozofie, cu p rintele Gheorghe Neam u; teologia 
moral , cu p rintele Eugen Popa; teologie dogmatic , cu p rintele
Liviu Pandrea i liturgic  cu p rin ii Silvestru-Augustin Prundu i
Sabin-Sebastian F g ra 58.

Bazele viitorului Institut teologic greco-catolic i începutul 
primului semestru de studii teologice serale, care trebuiau s  se 
finalizeze în patru semestre, au fost puse la edin a capitular  din 26 
februarie 1990, când s-a stabilit urm toarea structur :

– rector, p rintele Eugen Popa; 
– prorector, p rintele Nicolae Pl ianu;
– p rinte spiritual, Liviu Pandrea; 
– administrator, p rintele Pantelimon A telean;
– profesori: 

– tiin e biblice, p rin ii Botiza i Cri an;
– teologie dogmatic  fundamental , p rintele Natanail 

Munteanu;
– teologie dogmatic  special , p rintele Romulus Gorcea; 
– teologie moral , p rintele Eugen Popa; 
– teologie liturgic , p rin ii Prundu i Botiza; 
– tipic bisericesc, p rintele Sabin F g ra ;
– teologie pastoral , p rintele Go ea Anton; 
– drept canonic, p rin ii Matei Boil i Nicolae B lan din 

Bra ov;
– istoria bisericii, p rintele Bota Ioan; 
– patrologie, p rintele Camil Peteu; 
– filozofie, p rintele Liviu Pandrea; 
– cânt liturgic, p rintele Aurel Pârjol59.

58 Cf. Procesul-verbal din 29 ianuarie 1990 (Documentul nr. 36). Sora Antonina, 
CMD trebuia s  continue preg tirea catehetic  a copiilor i a tinerilor. 

59 Cf. Procesul-verbal din 26 februarie 1990 (Documentul nr. 40). 
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6. Hirotoniri de episcopi 
Dup  declan area prigoanei în 1948, to i episcopi au fost 

aresta i i întemni a i, murind în închisori: Vasile Aftenie la 
V c re ti 10 mai 1950; Valeriu Traian Fren iu la Sighet 11 iulie 
1952; Ioan Suciu la Sighet 27 iunie 1953; Tit-Liviu Chinezu la 
Sighet în 15 ianuarie 1955; Ioan B lan la m n stirea Ciorogârla 4 
august 1959; Alexandru Rusu la Gherla în 9 mai 1963. Au 
supravie uit regimului de exterminare din închisorile comuniste 
episcopii: Iuliu Hossu; Ioan Ploscaru; Ioan Dragomir; Ioan Chertes; 
Iuliu Hir ea, Alexandru Todea60.

În vederea hirotonirii de noi episcopi Corul episcopal a propus 
Romei urm torii preo i candida i: George Gu iu pentru Blaj; Emil 
Riti pentru Cluj – Gherla; Vasile Hossu pentru Oradea Mare; 
S l gean pentru Lugoj; Octavian Cristian pentru Baia-Mare i Iustin 
Paven pentru vicariatul din Bucure ti61. Roma a transmis verbal prin 
mai multe canale demne de încredere avizul s u62 pentru ca 
episcopul Ioan Dragomir s  consacre pe Octavian Cristian, Iustin 
Paven i Emil Riti, ceea ce a i f cut, iar episcopul Alexandru Todea 
s  consacre pe George Gu iu, Vasile Hossu i S l gean, ceea ce nu a 
f cut. Sup rat pe sora Ionela63 din grupul c reia f ceau parte 

60 Cf. Scrisoarea circular  c tre întreaga Biserric  Român  Unit , 16 iunie 1988 
(Documentul nr. 18). 

61 Marcu, Vasile – „Drama Bisericii Române Unite cu Roma (Greco-Catolic )“,
Bucure ti, Ed. Crater, 1997, pp. 201-204. 

62 P rintele Silvestru Augustin Prundu  dup  vizita f cut  la Roma în 1983, a 
recunoscut în fa a subsemnatului c  la Roma i s-a ar tat documentul cu lista de 
episcopabili aproba i de Sfântul Scaun, spunîndu-i s  citeasc i s  transmit
verbal informa ia în România, ceea ce p rintele a refuzat invocînd teama de 
Securitate, dar de fapt nu era de acord cu lista episcopabilor i probabil i din 
cauz  c  lipsea numele s u din list .

63 Din admirator i sus in tor al sorei Ionela, Alexandru Todea a ajuns în extrema 
opus , dup  cum explica verbal P.S. Emil Riti, datorit  faptului c  sora Ionela s-a 
opus cererii Vaticanului de a legaliza mai întîi Biserica Romano-Catolic  f r
Biserica Greco-Catolic , cerere cu care ini ial Todea a fost de acord de i
în elegerea ini ial  între ierarhi catolici din România a fost ca problema catolic  s
se rezolve împreun . Dar Ionela profitînd de hîrtiile în alb cu semn tura lui Todea 
prin care î i comunica revela iile Sfântului Scaun, scrie Vaticanului în numele lui 
Todea c  nu mai este de acord cu separarea problemei romano-catolice de 
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episcopii Ioan Dragomir, Octavian Cristian i Justin Paven, atras 
par ial de partea grupului „moderat” (colabora ionist) care-l 
avanseaz  la „gradul de mitropolit”64 i, „îndrumat“ de Securitate, 
Alexandru Todea va contesta cu ezit ri hirotonirile de episcopi 
f cute de Ioan Dragomir, hirotoniri de care a aflat numai în 30 
aprilie 1985 la Arini  cu ocazia înmormânt rii episcopului Ioan 
Dragomir. 

Problema succesiunii episcopale, situa ia existent  de fapt, 
nominalizarea propunerilor i consacrarea de episcopi pentru 
eparhiile vacante, face parte din propunerile de probleme ale 
Colegiului Capitular de Cluj – Gherla, ce ar trebui s  fie discutate i
solu ionate de Conferin a episcopal  sau de P.S. Alexandru Todea 
printr-o vizit  la Roma65. Rezolvarea succesiunii episcopale, a fost 
de p rere p rintele Matei Boil  în edin a capitular  din 02 
septembrie 1989, ar fi o solu ie pentru clarificarea situa iei celor trei 
episcopi hirotoni i de P.S. Dragomir i pentru a stopa pe sprijinitorii 
liniei (schismei) romano-catolice din Biserica Român  Unit 66.

7. Hirotoniri de preo i
La începutul persecu iei comuniste s-au f cut hirotoniri de 

preo i dintre studen ii care studiase teologie dar nu apucaser  s  fie 
hirotoni i înainte de 194867. Datorit  arest rii i întemni rii tuturor 

problema greco-catolic . Acest fapt care îl pune în mare încurc tur  pe Todea la 
Alba-Iulia unde este chemat i întrebat de trimisul sfântului Scaun de ce i-a 
schimbat p rerea, cf. Mircea Remus Birtz, Episcopul Emil Riti (1926-2006). 
Tentativa unei recuper rii isttoriografice (cu documente inedite), Cluj-Napoca 
2006, p. 23. 

64 Mons. Octavia Bârlea, la radio Europa Liber , a diagnosticat „lupta pentru grade“ 
ca i cauz  principal  a neîn elegerilor dintre ierarhii greco-catolici. 

65 Cf. Proceselor-verbale din 29 martie 1989 (Documentul nr. 23) i din 12 mai 1989 
(Documentul nr. 24). Ultimii candida i la episcopat propu i de Colegiul Capitular 
în 1989 pentru eparhia de Cluj – Gherla au fost p rin ii: Liviu Pandrea; Gavril 
D ncu i Sabin F g ra . Linia latinizant  în colaborare cu Securitatea, sus inuse, 
în 1985, candidatura p rintelui Camil Sever Peteu ca episcop romano-catolic 
vicar la Alba-Iulia pentru greco-catolicii trecu i la romano-catolici, ceea ce 
p rintele Camil nu a acceptat. 

66 Cf. Procesul-verbal din 02 septembrie 1989 (Documentul nr. 27). 
67 Atunci au fost hirotoni i preo i viitorii episcopi George Gu iu i Emil Riti. 
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episcopilor catolici din România i expulz rii Regentului Apostolic 
din Bucure ti, hirotonirile de preo i au fost reluate în principal dup
gra ierea general i eliberarea episcopilor supravie uitori în 1964. 

Prima grij  a unor episcopi i preo i care au supravie uit 
închisorilor comuniste a fost s  se ia contact cu tinerii care au 
început sau chiar terminat studii teologice înainte de 1948 sau la 
seminarul româno-catolic din Alba-Iulia în perioada 1955-1958 
pentru a- i completa studiile teologice în clandestinitate i s  fie 
hirotoni i cu jur mânt pentru p strarea secretului cei care ar accepta 
preo ia clandestin  în rezisten a greco-catolic 68.

În etapa urm toare au început studiile teologice clandestine, cu 
fo ti profesori de teologie, tineri care n-au cunoscut via a de seminar 
înainte de 194869, fiind apoi hirotoni i preo i muncitori f r  a face în 
fa a episcopului consacrator jur mânt pentru p strarea secretului. 

La propunerea p rintelui Silvestru Augustin Prundu , jur -
mântul pentru men inerea secretului s-a transformat în jur mânt de 
fidelitate fa  de adev rurile de credin , fa  de ierarhia legitim  a 
Bisericii Catolice i fa  de tradi ia bizantin  spre a fi practicat  în 
puritatea ei ini ial , f r  inov ri primejdioase sau conservatorism 
rigid i p gubitor70.

În edin a capitular  din 09 decembrie 1988 s-a hot rât ca pro-
mov rile în treptele ierarhice s  se fac  numai cu avizul Colegiului 
Capitular diecezan, f r  a promova în func ia de canonici preo i
greco-catolici trecu i la Biserica Ortodox i apoi reveni i la Biserica 
Român  Unit 71.

68 Dintre cei hirotoni i în primii ani dup  1964 amintim pe Lucian Mure an, A tilean 
Pantelimon, Virgil Florian, Tertulian Langa, Alexandru Mesaro , Ioan Botiza, 
Gheorge Cristescu, Cristian Octavian, Agenor Danciu etc. 

69 Dintre ace tia amintim pe: Camil Peteu hirotonit în 1973; Sabin F g ra i Matei 
Boil  hirotoni i în 1977; Felician Biri ; Virgil Bercea; Ioan Mitrofan; Iustin 
Sab u; Sabin D ncu ; Ilie Petean; fra ii Arie an etc. 

70 Cf Formular pentru jur mântul de fidelitate de la hirotonirea preo easc  a 
c lug rilor (anexa 2). 

71 Cf. Procesul-verbal din 09 decembrie 1988 (Documentul nr. 21). 
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8. Primirea preo ilor care cer reintegrarea în Biserica 
Greco-Catolic .

Dup  suprimarea juridic  în 1948 din partea regimului comu-
nist instalat în România cu puterea tancurilor sovietice, Biserica 
Greco-Catolic  a supravie uit, o parte în rezisten a greco-catolic
clandestin , alt  parte reintegrat  prin constrângerea în Biserica 
Ortodox  Român , iar alt  parte „refugiat ” în Biserica Ro-
mano-Catolic .

Dintre preo ii greco-catolici care au cedat presiunilor i din di-
verse motive au acceptat integrarea formal  în Biserica Ortodox
Român  o parte au r mas înc  ata a i suflete te de Biserica Gre-
co-Catolic 72. Având posibilitatea s  ia leg tura cu rezisten a gre-
co-catolic , au dorit ca s  fie reintegra i în Biserica Român  Unit .
Totodat  au existat preo i tineri crescu i i educa i în colile
teologice ortodoxe care doreau comuniunea catolic  r mânând în 
parohii ortodoxe73. Conform instruc iunilor P.S. Alexandru Todea, 
preo ilor care au cerut reintegrarea sau integrarea în Biserica noastr
trebuia s  li se cear  urm toarele acte:74

– cerere de reintegrare sau integrare; 
– raport sumar de activitate în Biserica Ortodox ;
– declara ie de ata ament necondi ionat fa  de Biserica 

Greco-Catolic ;
– promisiune s  fie înmormântat de greco-catolici sau de 

romano-catolici; 
– m rturisire general ;
– ridicarea eventualei excomunic ri;

72 Unde parohia a fost unit i hot rât  rezisten a greco-catolic  în cadrul Bisericii 
Ortodoxe s-a men inut prin recitarea Crezului cu „una sfînt  catolic i apostolic
biseric ”, prin r spunsuri la liturrghie cu „Doamne, îndur -te” i prin refuzarea 
c s toriilor între divor a i, cum a fost, de exemplu, cazul parohiei din Horoatul 
Crasnei a p rintelui Aurel Pop. 

73 Vezi de exemplu cazul p rin ilor: Pop Gavril din Iclod, I. Gro an di C line ti i
F rca  din Blaj. 

74 Cf. Procesul-verbal din 11 septembrie 1987 (Documentul nr. 3) i 11 octombrie 
1988 (Documentul nr. 19). Cf. Procesul-verbal din 29 martie 1989 (Documentul 
nr. 23), problema lor s-a propus s  fie discutat i în Conferin a episcopal  din 17 
mai 1989. 
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– peniten  dac  este cazul75.

9. Preo i greco-catolici cu probleme 
Colegiul Capitular s-a preocupat i de clarificarea situa iei 

preo ilor cu probleme sau a preo ilor altor dioceze domicilia i pe 
teritoriul Eparhiei de Cluj – Gherla. 

Deoarece p rintele c s torit Virgil Florian dup  ce a intrat în 
Ordinul c lug rilor basilieni s-a retras, s-a propus s  se stea de vorb
cu dânsul i cu conducerea Ordinului pentru a clarifica situa ia sa76.
Din discu iile cu dânsul a rezultat c  apar ine arhidiocezei din Blaj, 
r mânând de clarificat condi iile în care ar putea activa pe teritoriul 
Eparhiei de Cluj – Gherla77.

Un alt preot c s torit care s-a f cut basilian pentru a putea 
locui în Curia General  a Ordinului Basilitan al sfântului Iosafat din 
Roma i a milita în colaborare cu Securitatea pentru introducerea 
limbii române în bisericile romano-catolice din Ardeal, ca prim pas 
pentru integrarea Bisericii Greco-Catolice în Biserica Roma-
no-Catolic 78, a fost p rintele Vasile Maria Ungureanu roma-
no-catolic din Moldova stabilit la Cluj-Napoca i hirotonit în ritul 
bizantin. Trimis în repetate rânduri la Roma, a militat i pentru 
drepturile bisericilor catolice din România. Interviul acordat unui 
corespondent al postului de radio „Vocea Americii” la sfâr itul 
anului 1987 pe tema situa iei Bisericii Catolice din România, a 
stârnit comentarii i nemul umiri. P rintele Silvestru Augustin 

75 Reintegrarea p rintelui Aurel Pârjol a fost discutat  în edin a capitular  din 19 
ianuarie 1988 (Documentul nr. 13). 

76 Cf. Procesul-verbal din 13 noiembrie 1987 (Documentul nr. 9). 
77 Cf. Procesul-verbal din 16 februarie 1988 (Documentul nr. 14). 
78 Dup  cum intuia în acele timpuri p rintele Camil Peteu i confirm  acum docu-

mentele arhivelor Securit ii, de fapt prin integrarea Bisericii Greco-Catolice în 
Biserica Romano-Catolic  maghiar  Securitatea urm rea cu o singur  mi care 
rezolvarea a trei probleme. Prima, rezolvarea problemei Bisericii Greco-Catolice 
care a r mas o structur  organizat  de rezisten  anticomunist . A doua, diluarea 
cu greco-catolici români a comunit ilor parohiale maghiare care au r mas 
bastioane de afirmare na ional  a maghiarilor, dup  ce încetul cu încetul 
Ceau escu le-a anulat toate privilegiile cî tigate prin colaborarea al turi de evrei la 
instalarea comunismului în România. A treia, sl birea catolicismului din România 
prin disensiunile ce se vor crea între catolicii români i cei maghiari. 
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Prundu  a  citit interviul în edin a capitular  din 19 ianuarie 1988 i
a propus ca p rintele Vasile Ungureanu s  fie temperat, motivându-i 
atitudinea în fa a celor care îl contest 79.

Al i preo i cu probleme au fost acei preo i greco-catolici care 
au abandonat ritul bizantin i celebrau în ritul latin80. De aceea în 
edin a capitular  din 27 septembrie 1988 s-a propus s  se stea de 

vorb  individual cu urm torii preo i „latinizan i”: Vasile Ungureanu, 
Virgil Florian, Pantelimon A tilean, Felician Biri , Ovidiu Co buc,
Iustin Sab u, u man i Frâncu81.

Faptul c  ieromonarhul Ovidiu-Orest Co buc celebreaz  în 
ritul roman la Bistri a se va cerceta pe linie basilian i se vor lua 
m suri pentru intrarea în rânduiala Bisericii Greco-Catolice82.

În edin a capitular  din 26 mai 1989 au fost amintite 
problema p rintelui Cutcan v duv, care s-a c s torit civil cu o fost
c lug ri , iar acum dore te s  divor eze de ea i s  fie reintegrat în 
Biserica Greco-Catolic i problema domnului Arboreanu asupra 
c ruia sunt obiec ii în ce prive te promovarea lui în clerul Biserici 
Greco-Catolice83.

10. Ordinele i congrega iile religioase 
Pe teritoriul Eparhiei de Cluj – Gherla au activat în condi ii de 

clandestinitate în primul rând Ordinul Sfântului Vasile cel Mare cu 
cele dou  ramuri b rb teasc 84 i feminin i Congrega ia Maicii 

79 Cf. Procesul-verbal din19 ianuarie 1988 (Documentul nr. 13). 
80 P.S. Alexandru Todea, r spunzând la întrebarea dac  preo ii greco-catolici pot 

celebra în ritul latin, a precizat c  pot dar numai pentru credincio ii 
romano-catolici cu aprobarea parohilor lor, cf. Procesul-verbal din 11 octombrie 
1988 (Documentul nr. 19). 

81 Cf. Procesul-verbal din 27 septembrie 1988 (Documentul nr. 17). Problema lor s-a 
propus a fi discutat i în Conferin a episcopal  din 17 mai 1989, cf. 
Procesul-verbal din 29 martie 1989 (Documentul nr. 23). 

82 Cf. Procesul-verbal din 02 septembrie 1989 (Documentul nr. 27). 
83 Cf. Procesul-verbal din 26 mai 1989 (Documentul nr. 25). 
84 Dup  restaurarea în 1853 a statutului de mitropolie al Bisericii Române Unite, 

primul Sinod provincial din Blaj (1872) a dorit s  organizeze i monahismul 
într-o structur  „mitropolitan ” prin unirea tuturor m n stirilor într-o federa ie
mitropolitan  numit  „Ordulu santului Basiliu marele”, Cf. Conciliulu 
Provinciale Primu alu Provinciei basericesci greco-catolice Alba-Julia i
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Domnului fondat  de Mitropolitul Vasile Suciu. În colaborare cu p -
rin ii baziliani, s-a f cut sim it i prezen a i activitatea c lug rilor 
iezui i i asump ioni ti. Ca exemplu am putea aminti participarea p -
rintelui iezuit Laz r de la omcuta Mare85 i a p rintelui asump-
ionist tef Bernard la exerci ii spirituale la Cluj-Napoca, exerci ii 

organizate de p rin ii basiliani. 
În perioada persecu iei comuniste, c lug rii i c lug ri ele au 

sus inut rezisten a greco-catolic  participând activ la via a de cata-
combe a Bisericii Greco-Catolice. Nu poat  fi trecut  cu vederea 
str dania p rintelui Silvestru Augustin Prundu  pentru organizarea 
preg tirii teologice clandestine i pentru hirotonirea multor preo i
diocezani i basiliani prin punerea mâinile P.S. Ioan Dragomir86.

P rintelui Prundu  i s-a datorat în mare parte primirea de vo-
ca ii noi la c lug rie în condi iile de clandestinitate i lips  de via
comunitar  (exclaustrare), acceptând i preo i c s tori i ca membrii 
ai Ordinului87. P.S. Alexandru Todea a recomandat în edin a capitu-

F g rasiu tienutu la anulu 1872, (Tit. VIII, Cap. II), Blasiu 1882, pp. 149-153.  
Cel de al doilea Sinod Provincial din Blaj (1882) în Tit. III, Cap. I-II, pentru 
multiplele foloase ce pot fi aduse Bisericii noastre, a confirmat deciziile Primului 
Sinod Provincial, dorind fierbinte restaurarea „Ordului religiosu alu Basilitiloru”, 
cf. Conciliulu Provincialu alu Doile alu Provinciei basericesci greco-catolice 
Alba-Julia i F g rasiu, Blasiu 1885, p. 100.  
Despre faptul cum s-a realizat pîn  acum „restaurarea” Ordinului Sfîntului Vasile 
cel Mare vezi: Sabin F g ra , Restaurarea monahismului în Biserica Român
Unit  cu Roma, în: „Biserica Român  Unit , Greco-Catolic : istorie i
spiritualitate. 150 de ani de la înfiin area Mitropoliei Române Unite cu Roma“,
Blaj 2003, pp. 115-128 (120-128). 

85 În Procesul-verbal din 02 septembrie 1989 (Documentul nr. 27) se aminte te c
superiorul general al iezui ilor a trimis o scrisoare episcopului Alexandru Todea 
pentru a-i mul umi pentru participarea la înmormântarea p rintelui iezuit Laz r de 
la omcuta Mare. 

86 Liste incomplete cu preo i hirotoni i de Ioan Dragomir se g sesc în Simion Me-
saro , Episcopul Dr. Ioan Dragomir. In Memoriam, Baia-Mare 2005, pp. 48-49 i
în Grigore Arie an, Prigoana Partidului Comunist Român ateu, împotriva 
Bisericii Catolice în general i împotriva Bisericii Greco-Catolice i a Ordinului 
Sfântului Vasile cel Mare în special, in Studia Universitatis Babe -Bolyai, 
Theologia Catholica, 47/2(2002), pp. 7-14 (10-11). 

87 Vezi de exemplu cazul p rin ilor Virgil Florian, Vasile Ungureanu, Pojun, etc. În 
ultimul deceniu al persecu iei comuniste Ordinul avea 51 membrii, cf. Tabel 
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lar  din 02 septembrie 1989, s  nu mai fie primi i în c lug rie preo i
c s tori i.

La Cicârl u pe proprietatea p rintelui ieromonarh Ilie 
Bondrea, se organizau exerci ii spirituale cu tineretul, cu c lug ri i
c lug ri e. P rintele Prundu  a propus ca Cicârl ul s  devin  un loc 
de pelerinaj în prima duminic  dinainte de ziua Crucii88.

Datorit  traiului dispersat, subsemnatul ca „superior” local la 
Cluj-Napoca în perioada 1987-1992, am propus întâlniri lunare ale 
c lug rilor care durau de sâmb ta dup -amiaz  pân  duminic  la 
amiaz i exerci ii spirituale anuale pentru un minim de rug ciune i
via  comunitar i pentru a ne cunoa te. 

Fiindc  Congrega ia Maicii Domnului nu primea novice în 
prima perioad  de clandestinitate, pentru primirea noilor voca ii
feminine la c lug rie, p rintele Prundu  cu colaborarea p rintelui
ieromonarh Sabin D ncu i a maicii Ioana, a reactivat ramura 
feminin  a Ordinului sfântului Vasile cel Mare, ramur  care a 
crescut rapid ajungând în ultimi ani ai clandestinit ii la peste 48 de 
membre89.

Cu ocazia unei vizite f cute la Reghin episcopului Alexandru 
Todea de c tre p rintele Silvestru Augustin Prundu  înso it de 
p rintele vicar Tertulian Langa, s-a pus problema ter ianilor basilieni 
precum i formarea unui lan  de adora ie perpetu  în întreaga 
Biseric  Român  Unit , lan  sugerat de „revela ile” sorei Estera, 
CMD90.

11. Activitatea bisericeasc  a mirenilor 
Participarea mirenilor la via a bisericii, propus  de Conciliul 

Vatican II, s-a manifestat în Biserica Greco-Catolic  în perioada 
clandestinit ii prin curajul de a oferi propriile case pentru întâlniri 
liturgice sau catehetice sau prin a participa personal la întâlnirile din 
prin casele credincio ilor.

O form  de organizare a mirenilor, în lipsa organiza iilor
interbelice ASTRU i AGRU, a fost ordinul ter iarilor baziliani 

nominal cu c lug rii basiliani (Documentul nr. 30). 
88 Cf. Procesul-verbal din 02 septembrie 1989 (Documentul nr. 27). 
89 Cf. Tabel nominal cu surorile basilitane (Documentul nr. 31). 
90 Cf. Procesul-verbal din 11 octombrie 1988 (Documentul nr. 19). 



34

activat la ini iativa p rintelui Prundu i f cut cunoscut i
episcopului Alexandru Todea cu ocazia unei vizite la Reghin91.

Doamna Silvia M riu iu, prin intermediul p rintelui Neam u, a 
propus Colegiului Capitular formarea unei asocia ii spirituale 
numit “ Familia trinitar ” format  din grupe de trei persoane dup
modelul Preasfintei Treimi. Ini iativa a fost înaintat  P.S. Alexandru 
Todea spre aprobare92.

Mirenii intelectuali au fost activi i în sprijinirea i participarea 
la liturghia romano-catolic  în limba român  de la Biserica 
Piari tilor, liturghie sprijinit  de Securitate, ca prim pas spre 
integrarea Bisericii Greco-Catolice în Biserica Romano-Catolic .
De i p rintele Tertulian Langa prin liturghia de la ora nou  de la 
Catedrala Schimbarea la Fa  spera s -i atrag  la ritul bizantin, mul i
dintre intelectuali continu i azi s  participe la liturghia 
romano-catolic  în limba român  de la Biserica Piari tilor.

Credincio ii din arhidioceza de Blaj au dorit i au cerut ca 
Alexandru Todea s  se mute de la Reghin la Blaj, dar greut ile 
schimb rii domiciliului la b trâne e i faptul c  în jurul Reghinului 
sunt mai mul i credincio i greco-catolici clandestini decât la Blaj au 
f cut ca aceast  propunere pe moment s  nu fie acceptat .93

O interesant i inteligent  implicare mirean  în discutata 
problem  a oportuni ii reformei liturgice a fost scrisoarea domni-
oarei Elena (Nena) Boil  c tre fratele s u p rintele Matei Boil , din 

4 ianuarie 198994.

12. Ajutoare alimentare din str in tate 
În situa ia de criz  alimentar  care a caracterizat ultima parte a 

dictaturii ceau iste, s-a reu it s  se ob in  ajutoare alimentare din 
str in tate, în special de la organiza ia interna ional  „Kirche in Not” 
(Ajutor pentru biserica în suferin ) cu sediu general în Germania la 
Königstein 1 (Taunus). Prima interven ie i prezen a a organiza iei în 

91 Cf. Procesul-verbal din 11 octombrie 1988 (Documentul nr. 19). 
92 Cf. Procesul-verbal din 25 octombrie 1988 (Documentul nr. 20). 
93 Cf. Procesul-verbal din 02 septembrie 1989 (Documentul nr. 27). 
94 Doc. nr. 22. Mirenii au fost activi în via a bisericii noastre i prin interven iile de la 

cele trei edin e capitulare cu public din 14 ianuarie 1990 (Documentul nr. 34), 28 
ianuarie 1990 (Documentul nr. 35) i 04 februarie 1990 (Documentul nr. 37). 
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România a avut loc cu ocazia inunda iilor din 1970. În continuare 
ajutoarele s-au îndreptat în primul rând spre Biserica Romano-Ca-
tolic  din România, tolerat  de regimul comunist. Apoi ajutoarele au 
fost îndreptate la început numai spre preotesele i c lug ri ele 
greco-catolice, ca apoi ajutoarele s  se extind i la c lug ri, preo i i
al i s raci greco-catolici95.

Deoarece la începutul anului 1988 listele pentru ajutoare 
alimentare s-au dublat, organiza ia de ajutor pentru biserica în 
suferin  din Germania i-a exprimat nedumerirea printr-o scrisoare 
adresat  P.S. Alexandru Todea, care a cerut liste noi aprobate de 
dânsul, liste care s  con in  numai preo i, v duve de preo i, c lug ri
i c lug ri e. Pentru s raci, orfani sau p r si i s  se întocmeasc i s

se anexeze liste separate96.

13. Fondul de rulment 
Pentru ajutorarea s racilor i bolnavilor i pentru acoperirea 

unor cheltuieli legate de activitatea Colegiului Capitular s-a pus pro-
blema cre rii unui fond de rulment97. Modalit ile care au fost 
propuse pentru crearea i alimentarea acestui fond au fost condo-
narea de inten ii liturgice cu aprobarea Ordinarului i contribu ia be-
nevol  a preo ilor cu un procent (zeciuial ) din daniile primite de la 
credincio i. Distribuirea ajutoarelor din acest fond, f cut  pe baza 
solicit rilor i aprob rilor Colegiului Capitular, s-a propus s  fie 
încredin at  unui c lug r sau c lug ri e98.

În edin a capitular  din 25 octombrie 1988 (doc. nr. 20) s-a 
propus problema colect rii de fonduri, prin contribu ia preo ilor din 
ar i str in tate, pentru achizi ionarea unei case în folosul Bisericii 

Greco-Catolice. La Dej s-a i demarat ac iunea de a cump ra o cas

95 Cf. Procesul-verbal din 29 decembrie 1987 (Documentul nr. 12). Dup  1989 
organiza ia de ajutorare din Germania î i îndreapt  sprijinul în mod special spre 
Biserica Greco-Catolic . În 1990 „Kirche in Not” a invitat pe Mitropolitul Todea 
la Viena pentru o conferin , ocazie cu care i se propune ajutor nelimitat (cec în 
alb) pentru construc ia de noi biserici, ajutor refuzat pe motivul c  „noi avem 
biserici confiscate i a tept m de la guvernul României restitu ia integral  a lor“. 

96 Cf. Procesul-verbal din 16 februarie 1988 (Documentul nr. 14). 
97 Cf. Procesul-verbal din din 11 septembrie 1987 (Documentul nr. 3). 
98 Cf. Procesul-verbal din 09 octombrie 1987 (Documentul nr. 4). 
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de la un cet ean care urma s  emigreze, cas  care s  fie folosit  ca 
i capel  greco-catolic 99.

III. Coordonarea activit ilor ecleziastice externe 

1. Sora Ionela i congrega ia ei 
La Conferin a episcopal inut  la Cluj-Napoca în 16 iunie 

1988, P.S. Ploscaru a adus în discu ie problema sorei Ionela, 
problem  la care episcopul Alexandru Todea a dat explica ii 
am nun ite100, ca bun cunosc tor al situa iei dup  mul i ani de 
prietenie cu grupul sorei Ionela. Totodat , r spunzând la întreb rile 
puse de preo ii Tertulian Langa i Silvestru Augustin Prundu , cu 
ocazia unei vizite f cute la Reghin, Alexandru Todea a precizat c
Congrega ia sorei Ionela e aprobat i st  sub ascultarea episcopului 
locului101.

Sanc ionarea sorei Ionela i a congrega iei sale, b nuit  de a fi 
implicat  în a a numita „schism ” creat  de hirotonirea a trei epis-
copi clandestini de c tre P.S. Ioan Dragomir102, a f cut parte din pro-
punerile Colegiului Capitular de Cluj – Gherla, de a fi solu ionate de 
Conferin a episcopal  din 17 mai 1989103. Conferin a episcopal  a 
discutat mult problema sorei Ionela, , f r  a lua nici o hot râre. P.S. 
Alexandru Todea a povestit multe am nunte cunoscute în mul i ani 
de colaborare i prietenie cu Congrega ia sorei Ionela. P.S. Todea a 
fost îns rcinat s  prezinte un raport am nun it cu cazul sorei Ionela, 

99 Cf. Procesul-verbal din 09 decembrie 1988 (Documentul nr. 21). 
100 Cf. Procesul-verbal din 15 iulie 1988 (Documentul nr. 16). 
101 Cf. Procesul-verbal din 11 octombrie 1988 (Documentul nr. 19). P.S. Todea re-

cunoa te c  exist  dovezi c  sora Ionela insistat ca P.S. Dragomir s  sfin easc  noi 
episcopi.

102 Octavian Cristian pentru Maramure , Iustin Paven pentru Vicariatul de Bucure ti 
i Emil Riti pentru eparhia de Cluj – Gherla. 

103 Cf. Procesul-verbal din 29 martie 1989 (Documentul nr. 23) i 12 mai 1989 
(Documentul nr. 24). Interesant este faptul c  sora Ionela i P.S. Dragomir, fideli 
Bisericii Române Unite, au refuzat colaborarea cu Securitatea la realizarea 
„schismei latinizante” (trecerea greco-catolicilor la romano-catolici) i totu i ei au 
fost acuza i de „schism ”.
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raport care s  fie trimis la Roma104.
În luna iunie 1989, P.S. Alexandru Todea a trimis la Bucure ti 

o delega ie format  din p rin ii Tertulian Langa i George Gu iu spre 
a discuta cu sora Ionela, care îns  a refuzat s  se întâlneasc  cu ei. 
Ca urmare p rintele Tertulian Langa a întocmit i a dat citire în 
Capitul unui proiect de moni iune adresat sorei Ionela i celor din 
Congrega ia ei prin care li se d  un ultim avertisment. P rintele
Matei Boil  e de p rere ca moni iunea s  precizeze lucrurile de care 
grupul Ionela se face vinovat, precum i pedeapsa care ar urma s  o 
primeasc  în caz de nesupunere105.

2. Conferin a episcopal  greco-catolic
La întâlnirile periodice ale conduc torilor eparhiilor greco-ca-

tolice într-un fel de Conferin  episcopal  (Corul episcopesc) în 
frunte cu „Mitropolitul” (proiedrul) Alexandru Todea ales la 
Cluj-Napoca în 14 martie 1986, participa i vicarul general al 
eparhiei de Cluj – Gherla p rintele Tertulian Langa, care informa 
Colegiul Capitular al eparhiei de Cluj – Gherla despre problemele 
discutate în Conferin  sau ridica probleme din partea Capitului spre 
a fi l murite i solu ionate de Conferin a episcopal 106.

În vederea unei alte Conferin e episcopale care dup  pu in
amânare s-a inut la Cluj-Napoca în 17 mai 1989, Colegiul Capitular 
în dou edin e capitulare107 a discutat i întocmit o list  de probleme 
care ar urma a fi discutate în cadrul Conferin ei episcopale, dintre 
care amintim: reforma liturgic ; adaptarea poruncilor biserice ti

104 Cf. Procesul-verbal din 26 mai 1989 (Documentul nr. 25). 
105 Cf. Procesul-verbal din 14 iulie 1989 (Documentul nr. 26). 
106 Componen a Conferin ei episcopale era: din partea arhidiecezei Blajului P.S. 

Alexandru Todea i p rintele Augustin Ciungan vicar la Bucure ti; din partea 
eparhiei de Cluj – Gherla ordinariu P.S. Alexandru Todea i vicarul general 
p rintele Tertulian Langa; din partea Lugojului P.S. Ioan Ploscariu; din partea 
Oradiei p rintele ordinariu Coriolan T mâian i din partea B ii-Mari p rintele 
ordinariu Lucian Mure an, cf. Scrisoarea circular  c tre întreaga Biseric
Român  Unit  din 16 iunie 1988, p.4 (Documentul nr. 18). 

107 Cf. Procesele verbal din 29 martie 1989 (Documentul nr. 23) i 12 mai 1989 
(Documentul nr. 24). P.S. Alexandru Todea dorea ca la conferin  s  participe 
numai un reprezentant din partea fiec rei eparhii i durata conferin ei s  nu fie 
mai mare de trei ore. 



38

(posturi i s rb tori); problema Ionelei i a episcopilor consacra i de 
P.S. Ioan Dragomir; propuneri pentru succesiunea episcopal ; preo i
care celebreaz  în ritul roman; clarificarea situa iei „Mitropolitului” 
prin plecarea la Roma; înnoirea cererii pentru autorizarea cultului 
greco-catolic; deschiderea de capele publice; primirea preo ilor
ortodoc i în comuniunea catolic ; privilegii pentru credincio ii care 
particip  la liturghii clandestine în „biserici de cas ” 108.

3. Colaborarea cu romano-catolicii 
Biserica Romano-Catolic  din România, dup  o perioad  de 

persecu ie mai dur i încercarea de divizare prin constituirea unei 
Biserici catolice „patriotice” (f r  raporturi administrative cu Sfântul 
Scaun)109, s-a bucurat de toleran  sau libertate îngr dit  între 
zidurile bisericilor, „libertate” pl tit  cu pre ul unei minime cola-
bor ri cu Securitatea110. Unul dintre preo ii romano-catolici sus-
pecta i de colaborare cu Securitatea a fost preotul Ioan Robu, care, 
cu aprobarea autorit ilor comuniste a fost sfin it la Roma episcop de 
Bucure ti. Întors dintr-o vizit  la Roma episcopul Ioan Robu trans-
mite Bisericii Române Unite unele observa ii din partea autorit ilor
ecleziastice romane cu privire la hirotonirile de preo i pentru 
str in tate sau hirotonirea unor persoane nedemne sau nepreg tite.
Totodat  recomand  ca membrii Conferin ei episcopale 

108 Aceste probleme nu se vor mai discuta în Conferin a episcopal  din 17 mai 1989 
din lips  de timp, pentru c  timpul a fost ocupat cu: problema sorei Ionela 
(îndelung discutat ); cu problema unei scrisori c tre Biserica Ortodox  Român ;
cu o scrisoare din partea P.S. Justin Paven care contest  autoritatea canonic
constituit  în dieceza de Baia-Mare i cu preg tirea înmormînt rii p rintelui vicar 
T mâianu de la Oradea Mare, cf. Procesul-verbal din 26 mai 1989 (Documentul 
nr. 25). 

109 La biserica „patriotic ” ader  o parte din preo ii romano-catolici colabora ioni ti,
dar nu poporul care atunci când urca la altar un astfel de preot ie ea din biseric .
Episcopul Marton Aron ie it din închisoare, singurul tolerat de guvernul 
comunist, va reconcilia biserica romano-catolic  maghiar , mutându-i în alt
parte pe preo ii „patrio i” dup  acceptarea unei peniten e canonice. 

110 Toleran a de care s-a bucurat Biserica Romano-Catolic  în rile comuniste, 
inclusiv în Polonia i în Ungaria, nu a fost acordat  f r  un minim de colaborare 
cu regimul comunist. 
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greco-catolice s  se fac  cunoscu i confra ilor lor romano-catolici111.
Re inerea Monseniorului Ioan Robu de a colabora cu Biserica 

Român  Unit , motivat i de unele atitudini ambigue ale ierarhiei 
greco-catolice, s-a manifestat i atunci când în iunie 1989 refuz
primirea în audien  a p rintelui vicar general Tertulian Langa112.

Colaborarea cu romano-catolicii s-a realizat i prin ajutorul 
pastoral acordat de unii preo i greco-catolici din Ardeal preo ilor din 
Moldova. Preo ii greco-catolici erau folosi i la pelerinajul de Sfânta 
Maria-Mare de la Cacica sau în parohii în primul rând pentru 
corvoada spovezilor113.

Biserica Romano-Catolic  român  a sprijinit i financiar 
preo ii greco-catolici nereveni i prin colectarea de inten ii liturgice 
care erau apoi distribuite prin intermediul ierarhilor greco-catolici. 
Securitatea, de i cuno tea problema, din motive tactice nu a inter-
venit pentru a limita sau sista ajutorul financiar acordat de 
romano-catolicii români greco-catolicilor114.

4. Conferin a episcopal  catolic  din România 
Dup  41 de ani, prima întâlnire a tuturor conduc torilor dio-

cezelor catolice de rit bizantin i latin din România, a avut loc la 
sediul episcopiei romano-catolice din Alba-Iulia în 03 ianuarie 1990. 
La aceast  Conferin  episcopal  catolic  au participat din partea 
Vaticanului Nun iul Apostolic Francesco Colasuonno115. Din partea 

111 Cf. Procesul-verbal din 09 decembrie 1988 (Documentul nr. 21). 
112 Cf. Procesul-verbal din 14 iulie 1989 (Documentul nr. 26). 
113 Subsemnatul a spovedit la pelerinajele de la Cacica (15 august) i în parohia 

romano-catolic  din Vatra Dornei cu ocazia hramului (6 august). Sursa „Bucur” 
(preotul romano-catolic Iosif Sab u din Vatra Dornei) a fost cel care a informat 
organele de securitate c  sunt c lug r basilian i preot greco-catolic clandestin, cf. 
DUI nr. 6482 prinind pe „Sorin” (F g ra  Sabin), documentul nr. 9780/00122 din 
14.02.1978. 

114 Cf. Raport cuprinzînd situa ia operativ  existent  în rîndul elementelor ce au 
apar inut fostului cult greco-catolic, în Cristian Vasile, op. cit., p. 132. 

115 Nun iul Apostolic Colasuonno, s-a întâlnit i separat numai cu greco-catolicii, 
prilej pentru p rintele vicar Tertulian Langa de a ridica problema „Mitropolitului” 
Alexandru Todea contestat de unii i problema celor doi episcopi, Paven i Riti, 
în via  din cei trei consacra i de P.S. Ioan Dragomir, cf. Procesul-verbal din 05 
ianuarie 1990 (Documentul nr. 33). 
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greco-catolicilor: P.S. Alexandru Todea pentru arhidioceza de Blaj; 
P.S. Ioan Ploscaru pentru eparhia de Lugoj; p rintele Lucian 
Mure an pentru eparhia de Baia-Mare; p rintele Vasile Hossu pentru 
eparhia de Oradea Mare i p rintele Tertulian Langa pentru eparhia 
de Cluj – Gherla. Din partea romano-catolicilor: P.S. Iakab Antal cu 
2 canonici pentru episcopia de Alba-Iulia; P.S. Boro  pentru 
Timi oara; p rintele ipo  pentru episcopia de Satu-Mare; p rintele 
Daszkal pentru episcopia de Oradea Mare; P.S. Robu pentru 
arhidioceza de Bucure ti i p rintele Petru Gherghel pentru episcopia 
de Ia i. Din partea Caritasului italian a participat Monseniorul 
Pasini116.

Discu iile s-au purtat pe baza unui material preg tit de ro-
mano-catolici intitulat ‘’Exigen ele i cerin ele Bisericii Ro-
mano-Catolice c tre Consiliul Frontului Salv rii Na ionale în noile 
condi ii create de revolu ia popular  din 22 decembrie 1989’’. La 
sfâr itul discu iilor s-a prezentat textul unei telegrame c tre sfântul 
Scaun din partea Conferin ei episcopale catolice din România117.

5. Rela iile cu Sfântul Scaun 
Dup  denun area Concordatului dintre România i Vatican 

prin decretul 151/1948 i expulzarea Regentului Apostolic din 
Bucure ti Gerald-P. O’Hara, rela iile oficiale cu Sfântul Scaun au 
încetat, comunicarea între Biserica catolic  din România i Vatican 
f cându-se în secret prin persoane private i în general pe cale oral .

Dup  gra ierea general  din 1964 unor preo i romano-catolici 
i greco-catolici li s-a îng duit de Securitate (au primit pa apoarte)

ca s  c l toreasc  în str in tate, fie cu misiune secret , fie ca s  dea 
impresia Occidentului c  în România este libertate religioas .

Pe baza rela iilor de prietenie cu autorit ile timpului, pe 
motivul c  procur  c r i i documente din Roma necesare studiilor 
istorice din ar , a c l torit în repetate rânduri în Occident p rintele 

116 Cf. Procesul-verbal din 05 ianuarie 1990 (Documentul nr. 33). Monseniorul Pasini 
se va întâlni în ziua urm toare cu p rintele Tertulian Langa pentru un interviu. Cu 
aceast  ocazie Monseniorul subliniaz  aten ia deosebit , din punct de vedere 
material, a Caritasului italian pentru Biserica Român  Unit .

117 Cf. Procesul-verbal din 05 ianuarie 1990 (Documentul nr. 33). 



41

Ioan Deliman de la Arad118.
Prima ie ire din ar  a unui grup mai mare format din preo i i

mireni a avut loc cu ocazia canoniz rii din partea Sfântului Scaun a 
fericitului Ieremia Valahul (în 1983). 

În ultimul deceniu al persecu iei comuniste au f cut vizite 
repetate la Roma p rin ii Vasile Ungureanu, Silviu Augustin 
Prundu i Sabin D ncu 119, iar o singur  dat  p rin ii Tertulian 
Langa i Camil Peteu120.

Dup  schimb rile din 22 decembrie 1989 rela iile oficiale cu 
Sfântul Scaun se reiau prin Nun iul Apostolic Francesco Colasuonno 
care a fost prezent la Conferin a episcopal  catolic  de la Alba-Iulia 
din 03 ianuarie 1990 i prin Monseniorul Guido del Mestri, fost 
secretar al Nun iaturii apostolice din Bucure ti pân  în 1950 când a 
fost expulzat din România, în 1990 îns rcinat special al Sfântului 
Scaun pentru problemele Bisericii Române Unite121.

6. Rela iile cu Biserica Ortodox  Român
Datorit  colabor rii Bisericii Ortodoxe Române la desfiin area

juridic  a Bisericii Române Unite i datorit  tratamentului privilegiat 
de care s-a bucurat Biserica Ortodox  Român  din partea regimului 
comunist, rela iile Bisericii Române Unite cu aceast  biseric  au fost 
minime. P.S. Alexandru Todea, cu ocazia unei vizite f cute la 

118 Venea periodic la Cluj-Napoca pentru a se întâlni cu prietenul s u p rintele Liviu 
Pandrea i a s rb tori împreun  ziua hirotoniri lor în preo ie (19 martie, Sf. Iosif 
în ritul latin). La Cluj-Napoca locuia în apartamentul sorei Estera de pe aleea 
Mese  num rul 6, unde st team i eu în gazd , ocazie cu care discutam pîn  seara 
tîrziu despre prezentul i viitorul Bisericii Greco-Catolice. Mi-a procurat din 
Occident multe c r i de teologie pe care le strecura la frontier  printre cele de 
istorie. 

119 De exemplu plecarea la Roma a p rintelui Sabin D ncu  este consemnat  în Pro-
cesul-verbal din 29 decembrie 1987 (Documentul nr. 12); a lui V. Ungureanu i
N. Pl ianu în Procesul-verbal din 16 februarie 1988 (Documentul nr. 14). 

120 P rintele Camil Peteu a fost expediat la Roma la Curia general  a Ordinului 
Basilian al sfântului Iosafat cu recomandarea s  fie trimis la noviciat cât mai 
departe de ar , în Brazilia, ca s  nu încurce demararea trecerii greco-catolicilor la 
romano-catolici. 

121 Cf. Procesul-verbal din 05 ianuarie 1990 (Documentul nr. 33) i edin  public
10 februarie 1990 (Documentul nr. 39). 
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Reghin în compania p rintelui Pantelimon A telean, afirma 
deschiderea sa ecumenic  ar tându-mi scrisorile de felicitare trimise 
Patriarhului i unor episcopi ortodoc i, nu îns i r spunsurile lor, 
pentru c  nu primea nici un r spuns. 

P rintele Silvestru Augustin Prundu , lucrând ca i contabil la 
Protopopiatul ortodox din Cluj-Napoca i apoi ca bibliotecar la 
biblioteca Episcopiei Ortodoxe a Clujului, Vadului i Feleacului, a 
încercat ca ecumenismul practicat cu ortodoc ii în închisorile 
comuniste s -l continue i dup  eliberarea din închisoare, scriind sau 
vizitând pe preo i, episcopi i chiar pe Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române122.

În Conferin a episcopal  a Bisericii Greco-Catolice, P.S. Plos-
caru propune s  se trimit  o scrisoare Bisericii Ortodoxe Române 
cerându-i s - i decline responsabilitatea în ce prive te colaborarea la 
evenimentele din 1948 care au dus la desfiin area juridic  a Bisericii 
Române Unite123.

7. Colaborarea cu Oastea Domnului 
Mi carea spiritual  Oastea Domnului n scut  în Biserica 

Ortodox  Român  prin ac iunea p rintelui Iosif Toifa de la Sibiu, 
acceptat  greu de ierarhia ortodox  dar binecuvântat  de P.S. Iuliu 
Hossu i succesorul s u, ca i Biserica Român  Unit  va fi interzis
în 1949 i frunta ii ei întemni a i. Având acela i destin social 
rela iile cu Oastea Domnului au fost bune i în ultimii ani ai 
perioadei clandestinit ii. P rintele Tertulian Langa i subsemnatul 
am fost invita i la adun rile clandestine ale Oastei Domnului din 
Cluj-Napoca, oferindu-ne posibilitatea s  predic m. Am avut 
totodat  posibilitatea s -l ascult m i cunoa te personal pe fratele de 
pie memorie Traian Dorz cu care ne-am întâlnit în familia medicului 
Lupu Eugen, directorul Spitalului Clujana, sau la ruda sa din 
cartierul Gheorgheni unde g zduia când venea la Cluj-Napoca124.

122 Iuliu Hossu dezaprob  vizitele p rintelui Prundu  la Patriarhie, cf. Ovidiu Bozgan, 
Iuliu Hossu. Final de biografie, în Studia Universitatis Babe -Bolyai, Theologia 
Catholica, 49/1(2004), pp. 269-292 (282-283). 

123 Procesul-verbal din 26 mai 1989 (Documentul nr. 25). 
124 P rintele Tertulian Langa a oferit membrilor Oastei Domnului posibilitatea de a se 

m rturisi i cumineca. 
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Împreun  cu p rintele Tertulian Langa am participat la înmor-
mântarea fratelui Traian Dorz, înmormântare care a avut loc la 
Livada Beiu ului la sfâr itul lunii iunie 1989. Cu aceast  ocazie 
p rintele Langa a inut o cuvântare în care printre altele a amintit c
l-a cunoscut pe fratele Traian Dorz în închisoarea de la Jilava. 
Despre aceast  cuvântare a relatat apoi în edin a capitular  din 14 
iulie 1989125.

Prin mijlocirea fratelui Costel, de la fra ii din Oastea Dom-
nului am primit un film cu via a lui Iisus dup  evanghelia lui Luca i
un aparat de proiec ie, film pe care l-am proiectat în casele unor 
credincio i din Cluj-Napoca, Bistri a, N s ud, Sighetul Marma iei i
în Biserica Ortodox  din C line ti jude ul Maramure .

8. Rela iile cu autorit ile comuniste 
Principalul mod de comunicare a ierarhiei greco-catolice cu 

autorit ile comuniste na ionaliste au fost memoriile prin care se 
cerea legalizarea cultului greco-catolic datorit  meritelor istorice 
na ionale ale Bisericii Greco-Catolice, memorii la care nu se primea 
nici un r spuns126.

La propunerea P.S. Ploscaru de a face un memoriu pentru 
autorizarea cultului public al Bisericii Greco-Catolice, p rin ii Ter-
tulian Langa i Matei Boil  propun Conferin ei episcopale un proiect 
de cerere adresat  direct „pre edintelui Republicii Socialiste Române 
tovar ul Nicolae Ceau escu i nu Departamentului cultelor“, cerere 
care dac  este acceptat  s  fie semnat  de toat  conducerea bisericii 
noastre127.

În noul context al dialogului dintre diploma ia vatican i re-

125 Cf. Procesul-verbal din 14 iulie 1989 (Documentul nr. 26). 
126 Cf. Alexandru Todea, Luptele mele. Un strig t în pustiu vreme de un p trar de 

veac, Cluj-Napoca 2003. Argumentul meritelor na ionale ale Bisericii 
Greco-Catolice era de fapt un contraargument în fa a unui partid na ional- co-
munist totalitar care considera c  numai el a avut merite na ionale. 

127 Cf. Procesele-verbale din 15 iulie 1988 (Documentul nr. 16) i 27 septembrie 
1988 (Documentul nr. 17). Autorit ile civile (Securitatea) au precizat într-o 
convorbire cu p rintele Matei Boil  c  Biserica Român  Unit  nu era oficial nici 
interzis , nici recunoscut , adic  era tolerat , cf. Procesul-verbal din 27 
septembrie 1988 (Documentul nr. 17). 
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gimurile comuniste din Estul Europei („Ostpolitik“), pentru a da 
pu in oxigen Bisericilor Catolice persecutate, au început i în Ro-
mânia discu ii cu autorit ile comuniste pentru legalizarea Bisericii 
Catolice de rit latin i pentru a integra Biserica Greco-Catolic  în Bi-
serica Latin  de limb  maghiar , integrare sus inut i de Securitate. 

La proiectul de adoptare a ritului latin de c tre greco-catolici 
au aderat i colaborat curentul „moderat” de greco-catolici din ar  în 
frunte cu p rintele Coriolan T mâian din Oradea. Membri influen i
ai acestui curent sprijinit de organele de securitate prin contact ri
periodice „au fost încuraja i s  solitice efectuarea serviciului religios 
în limba român , în bisericile maghiare128, s  resping  provoc rile
emigra iei reac ionare129, s  izoleze elementele fanatice130 i s
diminueze influen a lui Todea Alexandru asupra credincio ilor din 
zon ” 131.

La „trecerea” greco-catolicilor la romano-catolici a fost coop-
tat i p rintele greco-catolic Mircea Todericiu din Statele Unite ale 
Americii care sose te în România cu un proiect de „modus vivendi” 
între preo ii fostei Biserici Unite i Stat132. De asemenea au fost 

128 Lansarea public  a necesit ii folosirii limbii române în bisericile maghiare din 
Ardeal a f cut-o p rintele Vasile Ungureanu la Sfânta Maria-Mare cu ocazia 
pelerinajului anual de la Cacica (1980-1981). Interogat i tracasat de Securitate 
ajunge internat la psihiatrie i sfâr e te prin a colabora cu Securitatea care între 
timp, chipurile, î i schimb  atitudinea, consider  ideile p rintelui Vasile 
Ungureanu pozitive i î i cere scuze pentru nepl cerile pe care i le-a cauzat. 

129 Cum face de exemplu p rintele Prundu  cu Mons. Octavian Bârlea într-un 
comunicat ocazionat de transmiterea de c tre radio Europa Liber  la 31 august 
1986 a unei scrisori trimise de un grup anonim de credincio i români uni i din 
Cluj-Napoca. Vezi comunicatul p rintelui Prundu  în Mircea Remus Birtz, 
Episcopul Emil Riti (1926-2006). Cluj-Napoca 2006, pp. 142-151. 

130 Ca „elemente fanatice i reac ionare“ erau cataloga i de Securutate cei din grupul 
„extremist” format în jurul episcopilor nerecunoscu i Justin Paven, Emil Riti i
Octavian Cristian. 

131 Cf. Raport cuprinzînd situa ia operativ  existent  în rîndul elementelor ce au 
apar inut fostului cult greco-catolic, în Cristian Vasile, op. cit., p. 131. La curentul 
moderat „a aderat într-o oarecare m sur i preotul Prundu  Augustin din Cluj”, 
cf. Ibidem. 

132 Proiectul de „modus vivendi” este publicat de Mircea Remus Birtz, op. cit., pp. 
61-62. 
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coopta i i preo i romano-catolici din Moldova133, dintre care unii 
erau informatorii Securit ii.

9. Rela iile cu autorit ile civile noi 
La Conferin a episcopal  catolic  din 03 ianuarie 1990 inut

la Alba-Iulia, P.S. Ioan Robu a primit sarcina s  preg teasc  au-
dien a conduc torilor diocezelor catolice din România la Consiliul 
Frontului Salv rii Na ionale, audien  fixat  pentru data de 11 
ianuarie 1990134.

În edin a capitular  din 08 ianuarie 1990 s-au f cut propu-
nerilor de probleme care ar fi bine s  se discute la audien a de la 
Bucure ti cu Dumitru Mazilu din Consiliul Frontului Salv rii Na io-
nale. Principala propunere a fost abrogarea decretului 151/1948, 
decret care a abrogat concordatul încheiat între România i
Vatican135.

În partea a doua a lunii ianuarie 1990 P.S. Alexandru Todea a 
avut o întâlnire cu ministrul de atunci al cultelor, domnul N. 
Stoicescu, întâlnire la care au participat i vice-prim-ministrului 
Voican Voiculescu i mitropoli ii ortodoc i Pl m deal i Corneanu. 
Cu aceast  ocazie episcopul Alexandru Todea cere restitu ie inte-
gral  progresiv  a bunurilor materiale confiscate în 1948 i aflate 
acum în proprietatea Statului român sau a Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne, neacceptând propunerea interlocutorilor de a face un refe-
rendum sau un recens mânt al credincio ilor greco-catolici i
ortodoc i136.

Pe plan local la Cluj-Napoca s-a luat leg tura cu domnul 

133 Cunoa tem cazul p rintelui Ioan Ciurariu din Buz u,  care între 13 i 18 martie 
1985 a f cut un turneu prin Ardeal: Cluj-Napoca, Reghin, Alba-Iulia i
Baia-Mare, f cânt propagand  pentru  trecerea la ritul latin i folosirea limbii 
române în bisericile romano-catolice maghiare din Ardeal. Cf. Mircea Remus 
Birtz,  Episcopul Emil Riti...., p. 177. 

134 Cf. Procesul-verbal din 05 ianuarie 1990 (Documentul nr. 33). 
135 Cf. Procesul-verbal din 05 ianuarie 1990 (Documentul nr. 33). Decretul 358/1948 

care scotea în afara legii Biserica Român  Unit  a fost deja abrogat în 31 
decembrie 1989. 

136 Cf. Procesul-verbal din 29 ianuarie 1990 (Documentul nr. 36) i edin  public
din 10 februarie 1990 (Documentul nr. 39). 
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Buracu, pre edintele Consiliului jude ean al Frontului Salv rii
Na ionale, care promite c  se va documenta i va oferi sprijin pentru 
rezolvarea problemelor ridicate de Biserica Român  Unit 137.

10. Primirea noului episcop George Gu iu
Ultima edin  a Colegiului Capitular al eparhiei de Cluj – 

Gherla138 a fost consacrat  primirii i accept rii p rintelui George 
Gu iu, din arhidioceza de Alba-Iulia i F g ra , numit cu o s pt -
mân  înainte de Sfântul Scaun episcop eparhial de Cluj – Gherla139.

P rintele Popa Eugen a inut cuvântul de întâmpinare a noului 
eparh încurajându-l în purtarea crucii nu numai pe piept140 i
promi ându-i în numele clerului eparhiei de Cluj – Gherla ascultare, 
urmarea sfaturilor p rinte ti i sprijin prin ac iune i rug ciune141.

P rintele George Gu iu dup  ce a mul umit tuturor membrilor 
Colegiului Capitular pentru ceea ce au f cut pentru supravie uirea
Bisericii Române Unite (Greco-Catolice) a prezentat o scurt  bio-
grafie spre a se face cunoscut p rin ilor capitulari142.

Meditând la c r ile biblice 1 Ezdra, Neemia, III Ezdra, Hagai 
i Zaharia, putem face o analogie cu faptul c  persecu ia comunist  a 

Bisericii Române Unite a încetat, dar nu s-a sfâr it persecu ia, mai 

137 Cf. Procesul-verbal din 24 ianuarie 1990 (Documentul nr. 36) i edin a public
din 28 ianuarie 1990 (Documentul nr. 35). 

138 Ultima edin  a vechiului Colegiu Capitular pentru c  noul episcop, care în toate 
se consultaîn primul rînd cu Î.S. Alexandru Todea, î i va alege un nou Colegiu 
Capitular. 

139 Episcopul substituit al eparhiei de Cluj – Gherla Ioan Cherte , ie it bolnav din 
temni ele comuniste i retras înc  din 1964, a fost numit de Roma arhiepiscop 
onorific. Episcopul Emil Riti, hirotonit de P.S. Ioan Dragomir pentru eparhia de 
Cluj – Gherla i calificat „extremist” (necolabora ionist) de Securitate, nu a fost 
recunoscut din cauza pu inei carit i a celorlal i episcopi greco-catolici ale i de 
Sfântul Scaun dintre „modera i” dup  cum m rturisea Nun iul Apostolic Perisset 
din Bucure ti într-o audien  acordat  subsemnatului în 2003, cînd l-am întrebat 
de ce nu au fost recunoscu i cei trei episcopi consacra i de episcopul Ioan 
Dragomir. 

140 Mai târziu IP.S. George Gu iu va m rturisi c  într-adev r pentru dânsul crucea de 
episcop e mai grea decât cea de temni  comunist .

141 Cf. Procesul verbal din 22 martie 1990 (Documentul nr. 41). 
142 Cf. Procesul-verbal din 22 martie 1990 (Documentul nr. 41). 
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insinuoas  a Marelui Babilon. Iersualimul greco-catolic este invadat 
de „samaritenii“ greco-catolici, din robia mai veche (sincreti ti i
hibrizi), iar „sioni tii“ greco-catolici continu  înc  s  fie persecuta i. 
Dar „de-ar fi ca s  te uit vreodat’, Ierusalime, uscat  fie dreapta 
mea,/ de cerul gurii limba s  mi se lipeasc ,/ de nu-mi voi aminti de 
tine,/ de nu-mi vei fi, Ierusalime, suprema bucurie“ (Ps. 136, 5-6). 

Ierom. Dr. Sabin-Sebastian F g ra , OSVM 

Anexa 1 
Memoriu c tre Departamentul Cultelor (9 februarie 1959), 

transcris dup  o copie ob inut
de la p rintele Pantelimon A telean 

Domnule Secretar General, 
Subsemna ii teologi: A telean Pantilimon, Florian Virgil i Mure an

Lucian, avem onoarea a V  supune urm torul memoriu. 
Am intrat în Institutul Romano-Catolic din Alba-Iulia în anul colar 

1955/56. În cursul semestrului II al anului II, ni s-a comunicat din partea 
Rectoratului c  nu mai putem urma cursurile în cadrul Institutului, aceasta fiind 
dorin a Ministerului Cultelor. În urma acestui comunicat ne-am prezentat 
personal la Minister, pentru clarificarea situa iei, unde am fost primi i în 
audien  de c tre Excelen a Voastr . În urma acestei audien e ni s-a comunicat 
c  Excelen a Voastr  nu cunoa te cazul nostru i deci îl ve i prezenta Domnului 
Ministru. În ziua urm toare Excelen a Sa Episcopul Marton Aaron, fiind în 
audien  la Domnul Ministru ni s-a transmis hot rârea Domniei Sale de a ne 
reîntoarce definitiv la Alba –Iulia pentru continuarea preg tirii spre preo ie.
Aceast  hot râre a fost comunicat i Rectoratului. 

Reîntor i la Alba-Iulia am continuat studiile pân  în anul colar curent, 
când aflându-ne în preajma încheierii semestrului I, al anului V ni s-a adus la 
cuno tin  din partea Rectoratului c  în conformitate cu Decizia 
Departamentului Cultelor, trebuie s  p r sim Institutul din Alba-Iulia (sec ia 
maghiar ), r mânând s  ne îndrept m spre Ia i (sec ia român ). Pentru 
clarificarea situa iei ne-am prezentat personal la Departamentul Cultelor, unde 
am cerut o audien  special  la Excelen a Voastr  întrucât cuno tea i cel mai 
bine situa ia noastr , îns  conducerea cabinetului ne-a trimis la Domnul 
Director On anu. Nu mai putem r mâne conform Deciziei Conducerii Depar-
tamentului, La întrebarea noastr , îns , cum am putea s  ne rezolv m situa ia,
ni s-a r spuns s  încerc m la Ia i, sec ia român , ca teologi ai Arhiepiscopiei 
Romano-Catolice de Bucure ti, dar a men ionat c  în prezent nu sunt locuri, 
urmând s  apel m la începutul noului an colar. 

Reîntor i acas , în dorin a de a nu pierde anul colar frecventat deja pe 
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jum tate, am apelat îndat  la Mons. Ple ca Petru, Provicarul Arhiepiscopiei de 
Bucure ti, rugându-l s  g seasc  modalitatea continu rii studiilor noastre. Ni 
s-a spus c  aceasta necesit  aprobarea Excelen ei Voastre. 

Cu respect venim a V  ruga s  binevoi i a ne acorda aprobarea necesar
continu rii studiilor la sec ia român  din Ia i ca teologi ai Arhiepiscopiei de 
Bucure ti, pentru a putea ajunge preo i, acesta fiind idealul vie ii noastre. 

Faptul c  am fost boteza i în ritul oriental nu poate fi o piedic  pentru a 
deveni – conform dorin elor noastre – preo i de rit latin care s  deserveasc
credincio ii acestui rit.  (s.n.) Totodat  men ion m c  în cadrul Bisericii 
Orientale n-am depus nici o activitate public , fiind înc  minori pe timpul cât 
am apar inut acestui rit, de pe urma c ruia am putea fi cunoscu i, iar în 
Arhiepiscopia de Bucure ti nu ne este cunoscut ritul de botez, deci prezen a
noastr  în aceast  Arhidiecez  n-ar fi prilej de discu ie sau provocare împotriva 
Actului din 1948 pe care i noi personal îl respect m conform tuturor legilor în 
vigoare. Trecerea noastr  oficial  la Biserica Romano-Catolic  nu este altceva 
decât urmarea convingerilor noastre religioase, c ci în mod practic noi fiind 
crescu i într-un mediu Romano-Catolic, am frecventat i înainte de 1948 
Biserica de rit latin. Dorim s  ajungem preo i de rit latin pentru ca al turi de 
credincio ii Romano-Catolici pe care îi vom p stori, s  ne d m toat  silin a
pentru prop irea i înflorirea scumpei noastre Patrii. 

Întrucât n-am violat cu nimic legile statului nostru democrat popular, 
dorim s  ne bucur m i de drepturile de care democra ia popular  ne asigur ,
între care i dreptul de a putea profesa orice convingere religioas  ce nu atinge 
legile statului i de a deveni preo i în ritul ales de noi i care rit se bucur  de 
dreptul de func ionare. Suntem deplin con tien i i V  asigur m c  nu vom 
în ela voin a Excelen ei Voastre i vom r mâne pe mai departe cet eni loiali ai 
Patriei i mai apoi preo i Romano-Catolici con tien i de îndatoririle noastre fa
de popor i Patrie. 

Primi i V  rug m domnule Secretar General asigurarea deosebitei 
noastre considera iuni. 

Bucure ti, 9 februarie 1959 
1. Pantelimon A telean, 2. Florian Virgil, 3. Mure an Lucian 
Domniei Sale Domnului Secretar General al Departamentului Cultelor 

de pe lâng  Consiliul de Mini tri. Bucure ti.

Anexa 2 
Formular pentru jur mântul de fidelitate de la hirotonirea preo easc

a c lug rilor, preg tit de p rintele S.A. Prundu , folosit i conservat de 
ieromonah Sabin-Sebastian F g ra , OSVM 

Eu, ---------------------------------------------------------------------------------, 
fiind ales i chemat de Domnul pentru hirotonirea de preot în Biserica Român
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Unit i în Ordinul Sfântului Vasile cel Mare, (s.n.) jur pe Atotputernicul 
Dumnezeu: Tat l, Fiul i Sfântul Spirit, pe Sfântul nostru P rinte Vasile cel 
Mare, pe Sfântul (N), patronul meu ceresc i pe to i Sfin ii i înaintea celor de 
fa  declar i m rturisesc c  primesc i cred toate adev rurile de credin i
unul câte unul pe care le crede, le m rturise te i le propov duie te Maica 
Biseric : Una, Sfânt , Catolic i Apostolic .

Promit s  tr iesc, în toate zilele vie ii mele, în deplin  supunere, 
dragoste i ascultare ierarhic i canonic  fa  de Prea Fericitul nostru P rinte
(N), papa Romei, fa  de Înalt Prea Sfin itul nostru arhiepiscop (N) i întregul 
Colegiu Episcopal, sub îndrumarea i supravegherea imediat  a Prea Sfin itului 
nostru episcop eparhiot (N), precum i a Mai-marilor Ordinului nostru: Prea 
Cuviosul P rinte (N), superiorul general, Prea Cuviosul P rinte (N), superiorul 
provincial i Prea Cuviosul P rinte (N), superiorul local. 

De asemenea m  oblig i fa  de to i Mai-marii mei atât din eparhie, cât 
i din ordin, conform dreptului canonic, hot rârilor biserice ti i nâduielilor, 

regulilor i constitu iilor ordinului nostru. 
Mai departe exprim alipire neclintit i dragoste adev rat  fa  de 

canoanele, tradi iile i ritul Bisericii noastre Române Unite cu Roma, pe care le 
voi practica în puritatea lor original , ferindu-le de orice inovare primejdioas ,
la fel i de orice fel de conservatorism rigid, exagerat i p gubitor mântuirii 
sufletelor, inând seam  de evolu ia s n toas  necesar  într-o epoc  în plin 
progres, transformare i evolu ie, orientându-m  dup  practica Bisericii 
Primare, hot rârile conciliare, mai ales ale Conciliului Vatican II, privitor la 
Bisericile Orientale, dup  dispozi iile i îndrum rile mai noi ale Sfântului 
Scaun Apostolic al Romei i ale Congrega iei pentru Biserica Oriental ,
precum i ale Ierarhiei noastre biserice ti legitim constituite. 

Promit apoi, în conformitate cu prescrierile liturgice, c , pân  la 
sfâr itul vie ii mele, voi pomeni la fiecare Sfânt  Liturghie pe (Înalt) Prea 
Sfin itul (N), P rintele (arhi)episcop prin a c ruia punere a mâinilor, Bunul 
Dumnezeu m-a ridicat la marea vrednicie preo easc .

Mai promit apoi c  îmi voi da toat  silin a s  fiu, mereu celor din jurul 
meu lumin  în sfe nic, dup  cuvântul Domnului, ca prin pilda vie ii mele 
lumina lui Hristos s  lumineze tuturor. În cele din urm  m  leg i m  oblig s
m  feresc de tot ce ar putea fi altora motiv de sminteal i cu bun  grij  voi 
c uta ca toate gre elile, doctrinele false i contrare bunelor moravuri, spiritului 
evanghelic, ritului legitim, integrit ii doctrinei i credin ei adev rate i curate 
s  le îndep rtez i s  le resping i, cât îmi va sta în putin i pe cei din jurul 
meu s -i feresc de o astfel de alunecare sau s -i ajut s  se ridice. 

A a s -mi ajute Dumnezeu, Sfânta Cruce i Sfânta Evanghelie de pe 
care jur. Amin. 

Duminica Tomei, 17 aprilie 1977, 
ziua hirotonirii întru preo ie a P. Sabin-Sebastian F g ra  OSBM 
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OBSERVA II ASUPRA ACTIVIT II
CAPITLULUI DIECEZEI DIN CLUJ-GHERLA 

ÎNTRE TOAMNA ANULUI 1987
I ÎNCEPUTUL ANULUI 1990

Venerabila institu ie a canonicilor diecezani din Biserica 
Latin  ce cuprinde principalul sfat al episcopului este atestat  în 
timpul episcopului Chordegang din Metz (†765), inspirat  din 
regulile de conduit  sacerdotal  extrase din opera Sf. Augustin (De 
divin. Sermo 49), generalizându-se în Biserica Apusean  între sec. 
XI-XII. În timpul absen ei episcopale, arhipresbiterul devenea decan, 
vicar în pontificalibus al episcopului, iar arhidiaconul devenea 
prepozit, r spunzând de problemele administrative. Ulterior capitlul 
a ajuns s  fie constituit în mod obi nuit dintr-un canonic scolastic 
(ini ia clericii din treptele inferioare), un canonic econom, un 
canonic cantor (r spunzând de buna desf urare tipiconal  a 
serviciilor divine), un canonic custode (paznicul catedralei), un 
canonic teolog (teologul diecezei) i un canonic peniten iar 
(confesorul diecezan). Capitlul a c p tat atribu ii administrative 
extinse (în timpul absen ei episcopale de inând suprema jurisdic ie 
administrativ ), fiind totodat  consiliul care îl ajuta pe episcop prin 
sfat, prin propuneri canonice locale sau prin delimitarea unor m suri
episcopale. A devenit deci nu doar un organ consultativ, ci o 
corpora ie eclesiastic  cu drepturi i privilegii riguros stabilite (1).

În Orient sfatul episcopului era format din demnitari 
eclesiastici grupa i în dou  str ni (coruri): cea dreapt i cea stâng ,
cu ranguri i trepte bine precizate, toate supuse unor etichete 
riguroase. Economul (strana dreapt , pentada I, locul I), chartofilaxul 
(strana dreapt , pentada I, pozi ia IV, responsabil cu arhiva 
diecezan i custode al catedralei), protonotarul (strana dreapt ,
pentada III, locul I, responsabil cu actele i coresponden a oficial  a 
episcopului) i protopresbiterul (strana stâng , pozi ia I, vicarul în 
sacris al episcopului) pot fi echivala i aproximativ cu canonicii 
apuseni. De men ionat c  în Orient toate demnit ile diecezane erau 
oricând revocabile de c tre episcop, str nile neconstituind corpora ii 
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(sau samathe) ca în Apus. (2).  
Înainte de primirea unirii, mitropoli ii ortodoc i i B lgradului, 

prin institu ia jura ilor (asesorilor) scaunului (ini ial 3, apoi 12), ale i
de c tre Soborul Mare, aveau o structur  oarecum similar  cu cea a 
canonicilor.

În timpul Unirii vl dicii de Alba-Iulia i F g ra , pân  la Ioan 
Bob, au avut 12 asesori proveni i din rândul protopopilor cu 
prestigiu. (3).

Modelul capitular existent în dieceza greco-catolic  a 
Muncaciului i în cea a Or zii Mari (unde func iona din 1777 un 
capitlu cu 5 membrii) a constituit un stimulent pentru episcopul Ioan 
Bob în introducerea acestei institu ii occidentale în episcopia de 
Alba-Iulia i F g ra  (cererea lui Bob în 11.05.1803; rezolu ia aulic
este eliberat  în 3.03.1806; actul funda ional este emis în 1.02.1807, 
iar sanc iunea pontifical , prin bulla Apostolatus Officium, emis  în 
1.12.1807). Consiliul episcopal în care rolul precump nitor l-ar fi 
avut monahii bazilitani autohtoni (conform Bullei din 18.05.1721 i
a Actului de Dona ie din 21.08.1738), func iona anterior similar 
capitlului, incluzând un vicar general, teologul iezuit (auditor
causarum a lataere), prepozitul M n stirii Sf. Treimi din Blaj, 3 
asesori (mai apoi 7 – 5 proveni i din clerul secular, 2 ieromonahi), un 
trezorier, un secretar consistorial i un notar al clerului. Capitlul 
bobian era compus din clerici seculari celibi, având un canonic pre-
pozit, un canonic lector, un canonic cantor, un canonic custode, un 
canonic scolastic, un canonic cancelar, un notar capitular, un arhivar, 
introducându-se ulterior i canonici onorifici (4). Restaurarea mitro-
poliei de Alba-Iulia i F g ra  a generalizat institu ia capitular  în 
toate diecezele sufragane acesteia. Prin bulla Ecclesiam Christi ex 
omni lingua (26.11.1853) se d dea sanc iunea apostolic  nu doar 
diecezei de Cluj – Gherla, ci i capitlului acesteia, format din 6 cano-
nici (5 numi i de împ rat, prepozitul fiind numit de Papa): prepozitul 
capitular (arhipresbiterul), canonicul custode, canonicul lector 
(eclesiarh), canonicul scolastic, canonicul cartofilax (cancelar),
canonicul prebendat (econom) (5).

Primele dou  sinoade (concilii) provinciale ale mitropoliei 
române unite au legiferat i în problema capitular . Astfel, Conciliul 
Prim (1872), în II, V, 1,2 prevedea: 



52

– capitlul canonicilor substituie vechile prezbiterii 
– capitlul sf tuie te pe episcop sau îi d  consensul 
– în timpul vacan ei episcopale au putere de jurisdic ie ordinar ; în 8 

zile de la constatarea vacantei canonicii aleg un vicar capitular general, care 
devine ordinariu diecezan. Acesta va transmite jurisdic ia noului episcop. 

– au rol în alegerea episcopului, acolo unde este obiceiul administreaz
funda iile diecezane; 

– au drept de a se întruni, de a avea sigiliu i insign  capitular ;
– aleg un deputat / capitlu pentru sinoadele provinciale, i 2 deputa i,

capitlu pentru cele mitropolitane. 
– particip  to i canonicii la sinoadele diecezane 
– dreptul de proeminent , de a fi apela i „illustrissimi” ; 
– obliga ii: de a cultiva tiin a, a propaga influen a bisericii, a propaga 

Unirea; de a recita zilnic orele canonice (cele 7 Laude), de a predica, de a 
celebra zilnic Sf. Liturghie, de a spovedi, de a nu absenta f r tirea
episcopului.  

În II, VI sunt detaliate sarcinile vicarului general i a vicarului capitular.  
Conciliul II Provincial (1882), în II, I, 2 precizeaz  tipul i

atributele func iilor canonicale:
Arhipresbiterul (prepozitul), arhidiaconul (lector), primicerul (cantor),

eclesiarhul (custode), scolasticul (magistrul ritual), cartofilaxul (cancelarul),
teologul, peniten iarul, referendarul i prebendatul (teologul, referendarul i
prebendatul fiind specifici arhidiecezei).

În II, II, 6 sunt precizate normele de vot (2/3 i sanc iunea mitropolitului 
pentru promulgarea statutelor, majoritate simpl  pentru alte decizii, dreptul de 
vot conces i notarului capitular), necesitatea edin elor lunare i a întocmirii 
proceselor verbale. (6)

Dup  1918 activitatea capitular  a fost influen at  de CIC 
1917 (Codex Iuris Canonici, Senior) al Bisericii Latine, de 
dispozi iile Concordatului (1929) i a Conven iei concordatare 
Sollemni Conventione (5.06.1930). Normele CIC 1917 care îndrum
activitatea capitular  sunt 391-422 (7), norme modificate de noul 
Cod de drept canonic latin, promulgat în 1983 (CIC 1983, 503-510).  

„ ematismul Eparhiei de Cluj – Gherla pe anul mântuirii 
1947“, Cluj, Tip. Diecezan , 1947, ofer  nomenclatorul canonicilor 
diecezani din acel an, nomenclator nemodificat în 1948 (p. 81-84). 
Practic, capitlul din 1947 a fost cel care a înfruntat persecu iile 
ulterioare. Episcopul reziden ial (diecezan, eparhiot) Iuliu Hossu era 
înconjurat de urm torii canonici:

Dr. George Vidican (1886-1971): canonic prebendat în 2.05.1924, 
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canonic cancelar 28.01.1931, canonic eclesiarh 19.01.1938, canonic arhidiacon 
19.01.1939, arhiprezbiter (prepozit) din 26.03.1940.  

Acesta mai era i vicar general episcopal (diecezan) din 24.04.1947. i
prelat papal din 29.04.1947.  

Dr. Emil de Iuga (1904-1976): canonic prebendat din 19.01.1938, 
canonic cancelar din 19.01.1939, canonic scolastic din 26.03.1940, canonic 
arhidiacon 14.03.1947. Acesta a mai fost prelat papal din 9.09.1932, fost 
consilier la Lega ia Român  c tre Sf. Scaun (1931-1937), defectat de la 
credin  în 1948 (8).  

Dr. Grigore Strâmbu (1891-1966): can. prebendat din 19.01.1939, 
canonic cancelar din 26.03.1940, canonic eclesiarh 14.03.1947.  

Dr. Cosma Avram (1906-1976): can. prebendat 26.03.1940, canonic 
scolastic 14.03.1947 (9).  

Dr. Ioan Chertes (1911-1992). can. cancelar din 14.03.1947; din 
24.04.1947 i pro-vicar episcopal (10), ulterior episcop clandestin, coadjutor al 
episcopului Hossu, titular de Cantano.  

Pr. Nicolae Pura (1913-1981): can.prebendat din 14.03.1947. (11).  
Din lista canonicilor se poate reconstitui cursus honorum canonical:  
canonicul prebendat (econom) – treapta inferioar
canonicul cancelar (cartofilax)
canonicul scolastic (scoliarh)
canonicul eclesiarh (custode)
canonicul arhidiacon (lector)
canonicul arhiprezbiter (prepozit) – treapta superioar .
Promov ri în canonicat s-au f cut în 2.05.1924, 28.01.1931, 19.01.1938, 

19.01.1939, 26.03.1940 i în 14.03.1947. În diecez  mai tr iau canonicii:  
Ion Agârbiceanu (1882-1963) – prebendat 28.01.1931, scolastic 

19.01.1938, eclesiarh 19.01.1939, arhidiacon 26.03.1940, pensionat în 
1.051946, membru corespondent al Academiei Române din 1919) (12).  

Dr. Octavian Domide (1869-1949) – prebendat din 1902, are un cursus 
honorum progresiv pân  în 18.02.1924 când devine prepozit i vicar general 
din 8.03.1924 pân  în 1947, pensionat din 1940) (13).  

Dionisie Vaida (1870-?) – prebendat din 1924, se pensioneaz  în 1938 
ca i canonic scolastic) (14).  

Dr. Titus M lai (1893-1978) – can. cancelar 19.01.1938, canonic 
scolastic 19.01.1939, canonic eclesiarh 26.03.1940, pensionat în 1.11.1946
(15).  

Prin pensionarea canonicilor Agârbiceanu i M lai s-au eliberat dou
pozi ii în capitlu, ocupate de Dr. Ioan Chertes i de Nicolae Pura.  

Vechea insign  capitular  era reprezentat  de o cruce treflat ,
încoronat  cu coroana imperial  austriac , prev zut cu patru fascicule de raze, 
centrat  cu un medalion ce prezenta pe avers icoana Sf. Iosif cu Pruncul Divin, 



54

iar pe revers portretul împ ratului Francisc Iosif I. Se purta pe o cravat
galben  cu dung  ro ie.

Constantin Stere, analizând activitatea politic , destul de 
contorsionat , a lui Iuliu Maniu, evoca în 1930 atmosfera canonicilor 
de la Blaj, în primele decenii ale sec. XX astfel:  

„Cu toat  aceast  ingrat i deziluzionant  intimitate, – cultura, 
educa ia, rangul, prestigiul voca iunii clericale, impun societ ii de canonici o 
riguroas  etichet .

Plecând de sus, de la canonicul nr. 1 pân  în josul sc rii, la canonicul – 
mi se pare – nr. 20, fiecare treapt  este strict delimitat i exteriorizat , pentru 
ori i cine, de titlul respectiv.  

i în raporturile dintre cuvio ii p rin i, nu numai c  lipse te simplitatea 
i naturale ea mediului rustic, în care e a ezat Blajul, dar domin  un ceremonial 

riguros i pompos, care st pâne te orice manifestare, orice cuvânt, orice gest, 
fiecare pas al vie ii.

Formele de obsequiositate onctuoas  nuan eaz  imediat, pentru un 
cunosc tor, rangul ierarhic al fiec ruia.

Când p rin ii canonici î i adreseaz  unul altuia cuvântul, unghiul încli-
n rii reveren ioase i titulatura îi a az  pe fiecare la locul cuvenit: „Serenitatea 
Voastr ”, „Ilustritatea voastr ”, „Eminen a Voastr ” – sau „Serenisime”, 
„Ilustrisime”, „Eminentisime”...  

Nu tiam m car dac  „serenitatea” i „serenisimul”, de pild , desem-
neaz  aceea i m sur  de în l are eclesiastic ; i ce m  fac, nenorocitul de 
mine, dac  cumva voi da într-un „serenisim” cu „ilustrisim” – i prin aceasta, 
f r  s  vreau, îl voiu jigni de moarte în sim ul lui de onorific  demnitate? (...).  

Dar sub aceast  form  de pompoas  polite i de t m ioas  smerenie 
tr iau ni te bie i oameni cu nevoi i necazuri, cu ambi iuni nesatisf cute, i care 
trebuiau s  duc  lupta grea, pentru a- i satisface trebuin ele sau a- i ameliora 
via a, în acea atmosfer  a claustrelor m n stire ti, pe care numai disciplina de 
fier a vestitei Propaganda Fide din Roma, poate s  le înc tu eze i s  le dea 
aceast  sacramental  exteriorizare.  

i aici d. Iuliu Maniu a g sit cea dintâi aren , pentru a- i desf ura 
ac iunea i a- i afirma talentul de conduc tor.

Pentru ca un canonic nr. 12, s  spunem, s rind peste cel cu nr. 11, s
poat  ajunge la nr. 10, câte stratageme, câte combina iuni, conciliabule, mine i
contramine, exploziuni de bucurie i de otr vit  dezn dejde, – toate îns  dosite 
sub masca serenit ii i a resemn rii apostolice (...).  

i pân i alegerea unui regent nu e pentru el (Maniu– n.n.) decât o 
numire a unui fel de supra-canonic nr. 1 (Înaltisimul”) – care se efectueaz
dup  acelea i metode i cu aceea i art ...  

Din supravie uirile pontificatului din Blaj provine i incapacitatea de a 
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merge pe o c rare dreapt i luminoas , preferin a pentru c i subterane i
întortocheate i evolu iuni tenebroase, spiritul de tagm  c lug reasc i o 
necru toare netoleran  fa  de orice individualitate care se afirm , fa  de 
orice b nuial  de superioritate sau m car de independen  intelectual ” (16).

Nu credem c  în dieceza de Cluj – Gherla situa ia s  fi diferit 
prea mult.  

Debutul brutal al persecu iei din 1948 a spulberat structura 
diecezan i colegiul capitular: dup  riguroasele deten ii, dup
domiciliile obligatorii strict supravegheate, vârsta biologic  î i
spunea cuvântul. Dup  trecerea la cele ve nice a can. George 
Vidican (1971), a can. Cosma Avram (1976), a can. Titus M lai 
(1978), singurii canonici supravie uitori ai vechii g rzi erau Nicolae 
Pura i episcopul Dr. Ioan Chertes; Vidican, Avram i Pura s-au 
implicat adânc în reorganizarea clandestin  a diecezei. Ioan Chertes 
s-a îmboln vit în timpul ultimei deten ii (1956-1964) i era retras la 
N s ud, la familia pr. rmure, unde era în mod tenace izolat de 
confra ii s i, chiar i când boala i s-a estompat (17).  

Dup  moartea can. Cosma Avram  (în 1976), pr. canonic 
Nicolae Pura a decis în 9.11.1978 reconstituirea capitlului diecezan 
cu urm toarea structur :

1. canonic Nicolae Pura, ordinarius substitut 
2. canonic Dr. Silvestru Augustin Prundu , OSBM (2.05.1915, C ei, 

Cluj –25.09.2004, Cluj) provicar general I (18)
3. canonic Tertulian Langa (n. 26.10.1922, Târgu Mure , MS) (19)

provicar general II  
4. canonic Gheorghe Neam iu (n. 27.12.1919, Toltiur – Some ) (20)
5. canonic Nicolae Pl ianu (n? – dup  1992?) (21)
6. canonic Romulus Gorcea (20.01.1919, Gârb u, Cluj – 14.01.2005, 

Cluj) (22)
Dup  decesul lui Nicolae Pura (M rgineni, Bac u 10.08.1981)

Pr. dr. S.A. Prundu  a preluat conducerea diecezan , iar capitlul a 
fost completat cu persoana pr. canonic Matei Boil  (n. 17.04.1926, 
Blaj) i cu pr. Sabin Gavril D ncu  (n. 22.11.1930 Ieud, 
MM-13.07.200 Cluj-Napoca) (23).  

Noul capitlu diecezan trebuia s - i desf oare activitatea în 
condi ii de clandestinitate i în stare de necesitate canonic .

Pentru cet eanul de rând al Republicii Socialiste România 
anii ’80 au însemnat anii unor drastice ra ionaliz ri alimentare, anii 
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cenzurii coresponden ei i a intercept rilor telefonice, anii în care 
ob inerea unui pa aport era un privilegiu (ca i posibilitatea unor 
c l torii în rile occidentale; din 1987 s-au în sprit i condi iile de 
c l torie în rile socialiste cu program reformist), anii în care 
ma inile de scris trebuiau declarate anual la Mili ie i reînnoit
autoriza ia de posesiune a lor, anii în care reducerea datoriei externe 
s-a f cut pe baza unui regim draconic impus popula iei. (24).

În acela i timp Securitatea î i stabilea ca obiectiv prioritar 
supravegherea, controlul, utilizarea mijloacelor specifice pentru a 
paraliza activitatea cultelor religioase, un accent deosebit fiind 
acordat celor ce „între ineau leg turi cu Vaticanul” (a se vedea 
„Program de m suri pentru prevenirea i contracararea activit ii
du m noase desf urate împotriva rii noastre sub acoperire 
religioas ” din 16.05.1981 (25).  

Legisla ia socialist  modificat  prin noul Cod Penal din 1968 
avea un caracter represiv: infrac iunile contra securit ii statului erau 
considerate: tr darea (a. 155), spionajul (a. 159), atentatul (a. 160),
subminarea puterii de stat (a.162), diversiunea (a.163), subminarea 
economiei na ionale (a.165), propaganda împotriva orânduirii 
socialiste (a.166), trecerea frauduloas  a frontierei (a.245). Asocierea 
în grup era considerat  o circumstan  agravant  (26).  

Dac  în 1967 pentru celebrarea unui serviciu religios la 
domiciliu se risca o pedeaps  de 3 ani închisoare (cazul pr. Vasile 
Chindri i Ieronim u man), în 1978 hirotonirea clandestin  a unui 
preot era motivul mobiliz rii unor for e semnificative ale Securit ii 
(cazul „flagrantului” de la Coplean) (27).

Diploma ia Sf. Scaun fiind tributar  concordiei cu statele 
comuniste („Ostpolitik”), condi ionat i de dialogul ecumenic cu 
celelalte confesiuni (Biserica Ortodox  Român  fiind un partener ex-
trem de curtat i de apreciat), a urm rit prioritar rezolvarea pro-
blemei romano-catolice din România, i nu a celei greco-catolice. 
Odat  cu numirea unor administratori apostolici „ad nutum S. Sedis” 
pentru diecezele latine din România, cu placetul guvernului de la 
Bucure ti, situa ia romano-catolicilor din România a c p tat, în 
opinia diploma iei Sf. Scaun, un plus de stabilitate. (28).  

Tenta ia celebr rii în rit latin a fost major  pentru unii ex-
ponen i ai ierarhiei greco-catolice, ideea fiind îmbr i at  în 1956 de 
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episcopul Ioan Ploscaru, discutat  între greco-catolicii din Exil, i
preluat  de Departamentul Securit ii Statului. (29).

Dac  Ioan Dragomir, administrator apostolic clandestin al 
diecezei unite de Maramure , episcop titular de Palaeopoli, i
proiedru episcopal, era împotriva acestei solu ii, fiind secondat de 
Alexandru Todea i ulterior de episcopii Octavian Cristian, Justin 

tefan Paven, i de Emil Riti, sprijini i din Exil de Msgr. Octavian 
Bârlea. Pr. Nicolae Pura, Msgr. Coriolan T mâian (ordinarius al 
diecezei unite de Oradea-Mare) i Pr. Silvestru Augustin Prundu  au 
fost favorabili fie latiniz rii, fie frecvent rii bisericilor latine a 
greco-catolicilor rezisten i. (30) Activitatea pr. Ioan Vasile Maria 
Ungureanu (n.4.04.1926, Sagna NT-31.10.1996, Cluj-Napoca),
principalul corifeu al cre rii unei biserici latine românofone în 
Transilvania, a fost încurajat  de Pr. S.A. Prundu . Beatificarea lui 
Ieremia Costist Valahul (m. 1625, Napoli) din 30.10.1983, la Roma,
a fost un eveniment extrem de stimulant pentru pr. Ungureanu i
Prundu , fapt ce l-a consternat pe episcopul Alexandru Todea, acesta 
expediindu-i Pr. Prundu  o telegram  de dezavuare în 7.10.1983 
(31). Problemele legate de clarificarea puterii ordinariale din dieceza 
de Cluj – Gherla (jurisdic ia fiind disputat  de pr. Emil Riti, con-
sacrat episcop în 18.04.1985 de c tre Ioan Dragomir, i de Pr. Prun-
du , care se legitima din ereditatea l sat  de can. Nicolae Pura)
precum i statutul jurisdic ional incert al episcopului Ioan Chertes, 
îngreunau bunul mers al diecezei de Cluj – Gherla din 
clandestinitate. (32).

Odat  ce pozi ia Pr. Prundu  devenise nesigur  în ochii episco-
pului Todea (devenit din 30.04.1985 proiedru episcopal, i prin 
întrunirea ordinarilor din 14.03.1986 asumându- i titlul mitropolitan, 
contestat atât de Msgr. T mâian, cât i de episcopii succesori ai lui 
Dragomir) acesta a f cut demersurile necesare pentru a prelua 
jurisdic ia asupra Clujului, în calitate de administrator apostolic, 
fiind sprijinit activ de pr. canonic Tertulian Langa. (33).

Pr. Tertulian Langa, ini ial într-o leg tur  strâns  de prietenie 
cu episcopul Riti (34), în urma unor necesit i materiale imperative 
(inclusiv în folosul diecezan), a abandonat cauza acestuia, preferând 
sus inerea Pr. Prundu  (februarie 1986) i ulterior preluarea 
administra iei din partea lui Todea, care l-a confirmat ca vicar 
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general diecezan (35). Astfel în vara anului 1987 situa ia diecezei s-a 
stabilizat, capitlul fiind dinamizat de puterea de munc i de 
ini iativele pr. vicar general, canonic Tertulian Langa.

Sarcinile capitlului erau numeroase:  
1. luarea în eviden  a preo ilor diecezei de Cluj – Gherla, clarificarea 

situa iei preo ilor uni i apar inând altor dieceze dar stabili i la Cluj, sau 
apar inând unor ordine monahale, fiind astfel extemp i de ordinariatul 
diecezan.

2. Perpetuarea sacerdo iului greco-catolic în condi ii de clandestinitate.  
3. Instruc ia teologic  necesar  acestui scop.  
4. Înt rirea autorit ii noii conduceri diecezane.  
5. Clarificarea listelor „Charitas” i a celor considera i potrivi i s

beneficieze de ajutoarele acestea. Aici intervenea un conflict major de interese 
cu episcopul Emil Riti, acesta fiind delegat în preceden  s  se ocupe de 
aceast  problem , chiar de c tre episcopul Todea.  

6. C utarea unor noi raport ri cu autorit ile statului.  
7. Posibilitatea trimiterii unor tineri la studii în str in tate (!)
8. Rezolvarea unor probleme pastorale cu impact major în via a

credincio ilor (mai ales cele referitoare la matrimoniu).  
9. Nu în ultimul rând, stabilirea, unui cadru ordonat, codificat juridic, 

pentru func ionarea bun  a autorit ii diecezane.  
10. Rela iile cu B.O.R., cu preo ii ortodoc i reîntor i la B.R.U., cu 

eventualii preo i ortodoc i doritori s  se converteasc  la catolicism, cu Biserica 
Latin  etc.

Documentele edin elor capitulare din perioada septembrie 
1987 – septembrie 1989 dovedesc tocmai implicarea canonicilor în 
aceste eforturi. Cu ce randament îns ?

Documentele capitulare eviden iaz  propuneri pentru un statut 
capitular, ce va fi redactat într-o form  definitiv  ameliorat  dup
CIC 1983, precum i crearea statutelor unui tribunal matrimonial.  

Demersurile pentru trimiterea la studii a unor tineri teologi, 
preo i sau c lug ri (Pius Micl u , Ioan Iosif Furtun , Ovidiu Horea 
Pop, Roman Tarcisiu – trimi i la studii între 1987 – 89) au fost 
încununate de succes, chiar dac  au presupus colabor ri i în elegeri
extrem de serioase i de precise cu Ministerul Afacerilor Interne i
Departamentul Securit ii Statului. (A nu se uita condi iile anilor 
1987-88, de extrem  izolare a României: o figur  precum Nadia 
Com neci a putut ajunge în Occident doar fugind peste grani  în 
noiembrie 1989).  
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Clarificarea listelor cu ajutoare provenite de la „Charitas” -ul 
eclesiastic a fost de asemeni un obiectiv atins, în ciuda riscului la 
care erau expu i unii preo i neobedien i directivelor superioare (36).  

Un succes notabil l-au avut preg tirile clandestine pentru 
studiul sistematic al teologiei, precum i formarea spiritual
corespunz toare. Casa Pr. canonic Matei Boil  (Calea Turzii, nr. 45) 
a devenit loc de întâlniri, de celebr ri liturgice, de conferin e cu 
subiect teologic i istoric, la fel m n stirea bazilitan  din casa Pr. 
Prundu  (str. Gheorghe Laz r, nr. 20).  De altfel, p rintele Prundu  a 
reu it finalizarea construc iei unui cavou-capel  în Cimitirul 
Cluj-M n tur, în care au fost înhuma i monahii bazilitani, înainte de 
anul 1988. Locul este adecvat i celebr rilor liturgice. 

Centralizarea datelor preo ilor diecezani i a celor apar inând
Ordinului Sf. Vasile cel Mare [(OSBM – de fapt ordinul bazilitan al 
Sf. Iosafat, ucrainean, provincia român  Sf. Petru i Pavel al acestuia 
fiind exponenta monahal  a acestui ordin în România, sub sigla 
OSBM, începând cu 1937 (37)] a fost finalizat , de i opera ia a pre-
supus riscuri însemnate. O list  de 110 preo i diecezani clandestini 
putea constitui oricând un corp delict, folosit ca o eventual  prob  a 
existen ei unui „grup organizat cu activitate antisocialist ”. Analog 
i pentru membrii OSBM, fie ei ai ramurii masculine sau ai celei 

feminine. Realizarea dezinvolt  a acestor centraliz ri demonstreaz
indirect o concordie între autorit ile statului i conducerea 
superioar  diecezan . (38).

Rela iile cu ordinariul diecezan (Alexandru Todea, admi-
nistrator apostolic clandestin al arhidiecezei Blajului i a diecezei de 
Cluj – Gherla, proiedru episcopal din 30.04.1985) au fost îmbu-
n t ite. Alexandru Todea a fost de repetate ori la Cluj, începând cu 
1985, fiind primit cu dragoste i speran . Din 1987 cu ocazia 
s rb torilor de porunc  Alexandru Todea trimitea în mod regulat 
pastorale, multiplicate prin dactilografiere i r spândite preo ilor, cu 
un bogat con inut teologic: acest lucru intra în atribu iile sale ordi-
nariale. Clujul a fost centrul în care s-a insistat pentru ca Alexandru 
Todea s - i asume titlul de mitropolit (improvizându-se i alegerea 
lui din 14.03.1986), de i datorit  st rii de necesitate canonic  acest 
fapt nu a fost recunoscut de Sf. Scaun, iar el însu i dorea s  renun e
la acest titlu (39).  
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Rela iile cu Sf. Scaun s-au îmbun t it, mul i preo i primind 
aprob ri pentru a vizita Roma i a contacta oficialit i pontificale: Pr. 
S.A. Prundu  (1981, 1983), Pr. V.M. Ungureanu (1983, 1985-86, 
1987, 1989), episcopul Emil Riti (1985), Msgr. Coriolan T mâian 
(1986) canonic Tertulian Langa (1986), pr. Iosif Sab u (1986, 1989),
Pr. Ioan Iosif Furtun , OSBM (1987), canonic Sabin Gavril Dâncu
(1988-89), pr. Camil Pavel Peteu, OSBM (1985) etc. (40).

În pofida acestor vizite frecvente, unitatea intra i
interdiecezan  nu s-a putut realiza. Care sunt cauzele?  

1. Oficialit ile Sf. Scaun nu doreau iritarea guvernan ilor de la 
Bucure ti, dorind men inerea status-quo-ului, de altfel perfectibil, pentru 
Biserica Latin .

2. Vizitatorii din România (care nu cereau azil politic în Apus) erau 
privi i în cel mai bun caz ca agen i ai Departamentului Cultelor, dac  nu chiar 
agen i sub acoperire; acestora li se comunica ceea ce doreau ei s  aud  (41).  

3. Solicitarea de ajutoare (stipendii liturgice, burse de studiu, ajutoare 
Charitas, sprijin pentru lucr ri propagandistice – Cazul Ungureanu i lucrarea 
îngrijit  de el despre ceang ii moldoveni) îi situau pe vizitatorii români în 
postura solicitan ilor, care nu puteau pretinde.  

4. Vizitatorii români erau clasificabili în dou  categorii: cei de rit latin i
rezisten i greco-catolici. Fiecare categorie î i urm rea propriile obiective; 
îndrum rile erau date deci corespunz tor.  

5. Cei ce se întorceau de la Roma erau tributari propriului subiectivism, 
re inând sau transmi ând acas  mesaje dorite de autorit ile (eclesiastice sau 
statale) superioare.  

6. Canoni tii Sf. Scaun erau nedumeri i de modul în care eclesiasticii 
din România interpretau starea de necesitate canonic i consecin ele ei.  

De i se f ceau presiuni asupra lui Alexandru Todea s  se 
deplaseze la Roma (pentru confirmarea titlului mitropolitan, pentru 
dobândirea paliului – semn liturgic al comuniunii mitropolitane cu 
Sf. Scaun), acesta, adoptând o solu ie perspicace, prudent , a refuzat 
s  o fac .

Realit ile cu confra ii romano-catolici nu au fost optime, mai 
ales dup  introducerea diversiunii ritului latin român în Transilvania.  

Dac  preo ii greco-catolici g seau în Moldova posibilitatea 
ocazional  a unor stagii pastorale, în arhidieceza latin  a Bucure -
tilor acest fapt nu a fost posibil, nu doar dintr-o elementar  pruden
a ierarhiei latine, ci i datorit  ac iunii contradictorii a ierarhiei 
greco-catolice. În arhidieceza latin  de Bucure ti consacr rile epis-



61

copale efectuate de Î.P.S. Ioan Dragomir erau considerate perfect 
canonice (P.S. Ioan Robu fiind transparent informat asupra 
canonicit ii acestui demers), iar dispozi iile contrare de peste 
Carpa i stârneau interoga ii legitime (42).  

Capitlul diecezan de Cluj – Gherla nu a fost capabil s  solu-
ioneze într-un mod constructiv problema celor 3 episcopi sfin i i de 

Ioan Dragomir. Documentele capitulare fac apel la o interpretare 
suspect  a st rii de necesitate, i la un argument istoric (cel al 
ternarelor) lipsit de consisten . Acelea i documente propun doar 
solu ii punitive, nicidecum solu ia unei apropieri, a unei „sanatio în 
radice”, a unei recuper ri a celor trei episcopi. Este consternant
aceast  pozi ie, dovedind cu totul alte priorit i (p rerea autorit ilor,
conservarea aritmeticii factorilor de decizie eclesiastic , controlul 
asupra ajutoarelor, i deci asupra beneficiarilor acestora) decât cele 
eclesiastice. Acuza ia de „ionelism” adus  episcopilor Octavian 
Cristian i Justin tefan Paven a fost deplasat , de „ionelism” su-
ferind i P.S. Ioan Suciu, P.S.. Ioan Dragomir, P.S. Alexandru 
Todea, P.S. Tit Liviu Chinezu, P.S. Iuliu Hir e sau, dup  ce s-a 
convins, chiar i Cardinalul Hossu. Independent de autenticitatea 
fenomenelor spirituale ce o înso eau pe M. Maria Ionela Cotoi, 
medita iile dictate de aceasta au un con inut anticomunist clar, fapt 
ce o onoreaz , grupul ei fiind un grup opozant împotriva totalitaris-
mului marxist ateu. (43).  

Adoptarea unei linii canonice punitive, lipsit  de orice 
tentativ  spiritual , constructiv , de reconciliere, a reprezentat o 
regretabil  eroare, ba mai mult, o gaf , asemeni repudierii activit ii 
protestare, în favoarea relegaliz rii B.R.U. conduse de Dna. Doina 
Cornea (44).  

Un alt obiectiv cu finalitate neclar  a fost cel al reformei 
liturgice bizantine. În condi iile st rii de necesitate s-au acordat 
anumite facilit i pentru celebrarea prescurtat  a Sf. Liturghii. Aceste 
facilit i au devenit obi nuin . Exemplul gre it în eles al reform rii
ritului latin, impus de Conciliul Vatican al II-lea i de Paul al VI-lea 
(1969) a constituit un stimulent pentru încercarea unor solu ii
similare în ritul bizantin, de i Conciliul proclam  ferm reforma doar 
pentru ritul latin (45). S-a ajuns în situa ia în care fiecare preot s
improvizeze, practicile de pietate latine introduse în perioada 
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interbelic  generalizându-se i implantându-se în ritul bizantin i a a
„sub iat” al greco-catolicilor români, rezultând o hibridizare a ritului. 
Dac  limba liturgic  poate fi periodice îmbun t it  (un exemplu 
constructiv este cel al Psaltirii can. Tertulian Langa, acesta având un 
talent literar indiscutabil), altceva este interven ia asupra tipicului 
sau suprimarea (adesea arbitrar , subiectiv ) a unor rug ciuni, rituri 
sau sacramentale. Ritul bizantin fiind de o bog ie teologic  imens ,
definit prin sinteza lex orandi – lex credendi, orice alterare în acest 
sens poate p gubi i mesajul dogmatic multisecular al acestuia. În 
plus s-a creat un efect propagandistic extrem de favorabil Ortodoxiei 
(renumit  prin rigoarea conserv rii liturgice) i acuzei aduse de 
Aceasta în defavoarea Bisericii Unite prin care se urm re te 
„schimbarea legii” sau latinizarea progresiv  a credincio ilor.

Un argument puternic l-au g sit i cultele neo-protestante, 
unde cultul divin este în permanent  improvizabil, adaptabil oric rei
modernit i, iar teologia soteriologic  extrem de comod .

Practic prin m surile de alterare liturgic  unul din rosturile 
Bisericii Române Unite, rost fundamental în cei mai bine de trei 
secole de existent , acela de a reface unitatea credincio ilor bizantini 
cu Scaunul Apostolic Roman, a fost anulat.  

O neîndemânare similar  a avut capitlul diecezan (la 
indica iile unor episcopi) când a tratat problema clericilor ortodoc i,
fo ti uni i, sau vechi ortodoc i, care ar fi dorit s  se întoarc  la Unire. 
Dac  preo ii întor i la unire erau pu i s - i dispun  testamentar o 
înmormântare cu un preot catolic, fapt perfect explicabil, refuzarea 
comunic rii in sacris cu confra ii lor ortodoc i era o m sur  bizar
pentru anii 1987 (dup  mega – întâlnirile ecumenice lansate de Papa 
Ioan Paul II, ex. Assisi). Intercomuniunea se aplicase în lag re i în 
închisori (m rturiile fo tilor de inu i politici fiind unanime în acest 
sens), ba chiar i unor notorii cazuri interbelice: arhimandri ilor
Theodosie Bonteanu i Daniil Ciubotariu. La fel impunerea 
peniten elor i ridicarea excomunic rii, odat  ce documentele 
Conciliului Vatican II au lansat conceput de „biserici surori” (46)
Atmosfera de rigoare canonic  degajat  din dispozi iile codificate în 
documentele capitulare sunt str ine unei mentalit i a „întoarcerii 
fiului risipitor” (Luc. 15: 11-32), „a lucr torilor pl ti i ai viei“ (Mat. 
20: 1-16) etc. Este perfect adev rat c  cei care au defectat de la 
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preo ia catolic  în timpul persecu iei, refuzând prigoana, temni a sau 
lag rul, nu pot fi egala i cu cei care au acceptat Golgota Bisericii, 
totu i a fi preot, chiar i ortodox, este mult mai respectabil decât a 
abandona definitiv starea clerical , inclusiv în via a privat  (deci nu 
este cazul preo ilor clandestini, obliga i la un serviciu civil). 
Resentimentele fa  de B.O.R. din ar , privit  doar prin faptele 
triste din 1948-49 sunt de asemenea perfect comprehensibile; se 
ignor  îns  c  în Exil Biserica Ortodox  Român  prin exponen ii ei 
s-au solidarizat cu B.R.U. în semn de comuniune fr easc ,
exprimând sentimente formale de compasiune i repudiind 
samavolniciile din ar  înaintea autorit ii Papei Pius XII (47).  

Din nefericire, strategia misionar  de a recupera preo ii neuni i
a fost astfel viciat .

Astfel dieceza de Cluj – Gherla la finele anului 1989 avea un 
aparat tehnic bine pus la punct, un cadru juridico-canonic coerent 
articulat i un control relativ asupra surselor de finan are; mai mult,
canonicii aveau o impresionant  „literatur  de sertar”, care la 
momentul oportun ar fi putut fi publicat . Cu toate acestea, disiparea 
for elor (prin atitudinea refractar  fa  de episcopii consacra i de 
Ioan Dragomir), atitudinea ambigu  fa  de propria tradi ie liturgic ,
tensionarea rela iilor cu clerul romano-catolic, rezervele excesive cu 
care era privit clerul ortodox, adic  tocmai idealurile spirituale care 
justificau o strategie i o tactic  eclesiastic  specific  Bisericii 
Române Unite erau alterate. În consecin  pr bu irea regimului 
comunist ceau ist în Decembrie 1989 a luat prin surprindere nu 
numai structurile diecezane din Cluj – Gherla, ci întreaga conducere 
a B.R.U., cu excep ia congrega iilor M. Ionela i a episcopului Justin 

tefan Paven (48).  
Aceast  nepreg tire a fost cauza comportamentului contradic-

toriu pe care B.R.U. l-a afi at dup  1989, comportament în mare 
m sur  responsabil de tribula iile pe care aceast  Biseric  le sufer i
ast zi.

Dac  atitudinea intransigent  a Ortodoxiei era cunoscut , dac
misionarismul agresiv i eficient al cultelor neoprotestante era b -
nuit, invazia cultelor pseudo-orientale, de sorginte teosofic  precum 
i a hedonismului consumist din Apus, de o virulent  ie it  din 

comun, nu au fost nici m car intuite de conducerea B.R.U.  
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Revolu ia din Decembrie 1989 a însemnat pentru B.R.U. 
sfâr itul clandestinit ii. Câteva persoane au tiut s  valorifice acest 
moment în folosul Bisericii: episcopul Justin tefan Paven, can. 
Matei Boil , Dna. Doina Cornea i revolu ionarul Alin B rb n an.
Primul a reu it ca în seara de 24.12.1989 s  se adreseze prin 
intermediul TVR, f când cunoscut rii supravie uirea acestei 
Biserici; can. Boil , în diminea a zilei de 22.12. a fost ales pre edinte 
executiv al Comitetului de Rena tere Na ional  din Cluj (pre edinte 
de onoare fiind Doina Cornea) (49), Dl. Alin B rb n an fiind unul 
din primii revolu ionari care au p truns în sediul Jude enei de Partid 
Cluj, fiind cooptat în Consiliul FSN. Acesta din urm , beneficiind de 
sus inerea moral  a episcopului Ioan Chertes a redactat o cerere de 
relegalizare a B.R.U. (50). Meritul fundamental în suprimarea 
decretului 358/1.12.1948 i-a revenit Dnei. Cornea, care prin discu ii
purtate cu Dumitru Mazilu l-a determinat pe acesta ca prin Decretul 
Lege nr. 9/31.12.1989 s  abroge pe cel din 1948 (51).  

Revolu ia a permis emisarilor Sf. Scaun s  soseasc  în 
România i s  ia contact cu realit ile catolice locale, f r  a mai fi 
necesari intermediari din partea Departamentului Cultelor sau preo i
controla i de alte institu ii ale Statului. În 3.01.1990, la Alba-Iulia, în 
sediul episcopiei romano-catolice, Msgr. Colasuonno a fost încon-
jurat de to i ordinarii diecezani catolici (de ambele rituri), tentativele 
episcopiilor Paven i Riti de a fi accepta i la acest dialog e uând. 
Acela i emisar al Sf. Scaun a avut o întâlnire numai cu ordinarii 
greco-catolici, care au dorit consolidarea propriei pozi ii. Momentul 
a reprezentat i o separare a celor dou  probleme catolice (cea latin
i cea greco-catolic ), cele dou  mari str ni catolice urmându- i din 

acest moment obiective separate, unitatea catolic  manifestându-se 
mai mult ca o solidarizare moral . Contactarea de c tre T. Langa a 
lui Dumitru Mazilu în 11.01.1990 pentru a-l familiariza cu 
revendic rile greco-catolice a fost un act tardiv, din 12.01.1990 
pozi ia politic  a lui Dumitru Mazilu fiind într-un declin evident, 
noii guvernan i fiind ocupa i cu preluarea, consolidarea i gestio-
narea Puterii, problema greco-catolic  fiind în ochii acestora un 
bruiaj suplimentar.

Demersurile frunta ilor greco-catolici c tre ierarhii ortodoc i
au fost infructuoase, cu excep ia Mitropoliei Banatului, Biserica 
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Ortodox  Român  de i aflat  într-o criz  profund  repliindu-se rapid 
(53).

La Cluj ratarea primirii în B.R.U. a episcopului Emilian 
Birda , în 11.01.1990, i ulterior a unui grup de preo i ortodoc i din 
teritoriu, care au fost respin i in corpore de factorii de decizie clujeni 
(pe motivul ridicol c  ace tia urmeaz  a fi recatehiza i (!) (54), de i
solicitan ii veneau i cu asentimentul propriilor parohieni, a 
constituit o eroare nu numai tactic , ci i strategic  major .

Audien a conces  episcopului Alexandru Todea de c tre noul 
ministru al Cultelor, Prof. Nicolae Stoicescu, a fost de asemenea ne-
concludent . Fiind respinse pozi iile moderate ale Pr. dr. S.A. Prun-
du i ale pr. Vasile Hossu (cei doi cereau cump rarea unor aparta-
mente în cartierele noi, lipsite de biserici, i amenajarea de capele, 
stimulându-se astfel recuperarea credincio ilor), ale P.S. Ioan 
Ploscaru (adept al negocierilor, al unei retroced ri progresive), sau a 
capitlului clujean (pozi ie moderat , vizând trecerea progresiv  în 
proprietate a bisericilor i folosirea alternativ  a acestora, acolo unde 
exist  o biseric  fost  greco-catolic i dou  comunit i), Î.P.S. 
Alexandru Todea secondat de can. T. Langa a cerut „restitutio in 
integrum” a propriet ilor B.R.U. Din partea Guvernului s-a propus o 
restituire pe baza unui recens mânt confesional, urmând ca o 
comisie mixt  s  decid , cu aportul organelor locale de stat, 
repartizarea bisericilor. Pozi ia lui „restitutio in integrum” nu a mai 
fost abandonat , fiind impus i celorlal i ordinari greci-catolici, în 
timp ce Guvernul a r mas la pozi ia anterioar , cerând în plus 
„relegalizarea Bisericii unite”. (55) Pe baza acestui conflict de 
interese i a replierii fulger toare a ierarhiei B.O.R., problema 
greco-catolic  nu a putut fi solu ionat , fiind permeabilizat
diversiunilor i a unei perpetue st ri conflictuale (56).

Între timp în 14.03.1990 prin anun ul oficial al Sf. Scaun al 
numirilor noilor episcopi diecezani pentru ambele rituri ale Bisericii 
Catolice din România, starea de necesitate canonic  a B.R.U. a luat 
sfâr it. A început o nou  epoc  în istoria B.R.U., pentru care 
realit ile eclesiastice interbelice au ajuns o duioas  amintire.... 
Ezit rile în alegerea tacticii i strategiei eclesiastice, erorile inerente 
începutului, oscila iile rituale, lipsa coeziunii interne, au împiedicat 
revenirea credincio ilor sau a preo ilor din B.O.R. în B.R.U. în 
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num rul estimat, observându-se o hemoragie a propriilor credincio i
spre alte confesiuni (57), ceea ce a accentuat impresia provizoratului 
în diversele manifest ri ale B.R.U.

Documentele pe care le public m reprezint  o radiografie a 
vie ii diecezane din Cluj, între 1987 i prim vara lui 1990. 
Necesitatea public rii lor este evident , cu cât exist  fericitul caz în 
care autorul majorit ii acestor documente tr ie te, fiind martor la 
anumite momente fundamentale din istoria diecezei.  

Procesele verbale capitulare au fost redactate într-un registru 
de contabilitate, format A4, scrise cu pix, între 11.09.1987 i
10.02.1990. Documentele sunt redactate unul în continuarea 
celuilalt.

Procesele verbale ale adun rilor cu publicul au fost redactate 
pe filele unei agende, iar cele între 10.02.1990 i 22.03.1990 pe coli 
albe, tip A4. Limba documentelor este uneori greoaie, sintaxa fiind 
expresia st rii de emotivitate în momentul consemn rii ideilor; nu se 
exclude i particularitatea graiului ardelean a unora din protagoni ti. 
Dup  1990 sesiz m i o timid  încercare de folosire a vechii 
ortografii, cea dinainte de 1952. Exist  multe prescurt ri, sau 
elimin ri a i-ului final, datorit  grabei redact rii. Documentele 
capitulare sunt înso ite i de câteva documente anexe, care întregesc 
în chip fericit ideile consemnate în procesele verbale. Observa ii vor 
fi f cute i pe parcursul prezent rii documentelor.  

Documentele au mai fost citate i analizate în urm toarele 
lucr ri: F g ra , Sabin – „Activitatea legislativ  a Colegiului 
Capitular al Eparhiei de Cluj – Gherla în perioada 1987-1990” (în 
Studia, t.cat. 2004. nr. 1, p. 323-330), Idem – „L’insegnamento 
teologico clandestino a Cluj-Napoca tra gli anni 1969-1990” (in 
Studia, t.cat. 2006, nr. 1,p. 51-60) i în Birtz, Remus Mircea – 
„Episcopul Emil Riti (1926-2006) Tentativa unei recuper ri
istoriografice“, Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2006, p. 56-58.  

Acum ele se public  integral, pentru prima dat .

Note i observa ii
1) Bojor, Victor – „Canonicii diecezei greco-catolice de Gherla, acum de Cluj 

– Gherla 1857-1937”, Cluj, Fondul C r ilor Fundare, 1937, p. 18-22.  
2) Grama, Alexandru – „Institu iile calvinesci în biserica româneasc  din 
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5) Sima, Ana Victoria – „Vizitele nun ilor apostolici vienezi în Transilvania 
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Botiza, Ioan Vasile – „Ieromonah dr. Silvestru Augustin Prundu , OSBM. 
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Crih lmean, Florentin – „Ieromonah dr. S.A. Prundu  (1915-2004), o via



69
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arestate”, Bucure ti, nr. 21, p. 118-125.  
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Idem – „Aspecte pu in cunoscute din via a de catacomb  a Bisericii 
Române Unite (greco-catolic )“, în Studia, t. cat., 2002, nr. 2, p. 131-134.  
Idem – „Dulci bucurii tr ite în închisoare”, în V Cr. 2000, 6 (244), p. 6; 7 
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20) Bota, Ioan, Ioni oiu, Cicerone – „Martiri i m rturisitori ai Bisericii din 
România (1945-1989)“: „Biserica Român  Unit  cu Roma“, în Ed. Via a
Cre tin , ed. a III-a, 2001, p. 96-97.  
Preot cu 8 ani de deten ie, s-a ocupat i cu traducerea unor texte de 
spiritualitate din limba francez , având o laborioas  activitate de samizdat. 
Pseudonimul s u de traduc tor a fost Geo Gherman.  
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Din amintirile Pr. Botiza, Ioan Vasile – „Patruzeci de ani...”, cit., p. 
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Pr. Langa i-a devansat îns  în canonicat.  

22) Crih lmeanu, Florentin – „R mas bun, P rinte Gorcea”, în „Via a
Cre tin “ 2005, 2 (312), p. 6-7, Pr. Gorcea a fost absolvent i al 
Seminarului Pedagogic. Din 1944 paroh la Ruginoasa, apoi la Gârb u, între 
1948-1989 a trebuit s  schimbe 17 locuri de munc . C s torit a avut 4 
copii. Articolul necrolog uit  s  men ioneze c  a fost canonic diecezan între 
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1978-1990.  
23) Activitatea pr. canonic Matei Boil  este oarecum umbrit  de activitatea sa 

ca om politic (astfel fiind mai cunoscut în societate), mai ales dup  1990.  
Un excelent studiu monografic dedicat activit ii lui îl constituie teza de 
licen  a teologului Pa ca, Ioan – „Din via a i activitatea Preotului Matei 
Boil “, UBB, Fac. Teol. Gr./Cat., 2006, 389, p. A se vedea i Peteu, Camil 
– „Biserica din casa lui Matei Boil ”, în Studia, t.cat. 2002, nr. 2, p. 
141-143.  
Pr. Boil  are i o activitate publicistic  impresionant , în special legat  de 
forma iunile politice democrat – cre tine. Un valoros volum autobiografic: 
„Gratii luminând“, Târgu L pu , Ed. Galaxia Gutenberg, 2004.  
Absolvent al Facult ii de Drept (1946-1951, licen iat în 1964), activ în 
mi carea de tineret PN , dar i în mi carea peti ionar  greco-catolic  din 
1956, de inut între 1952-54 i 1957-64, hirotonit preot de episcopul 
Alexandru Todea în 1977, se va implica adânc în via a bisericeasc  din 
clandestinitate. Senator PN CD între 1992-2000.  
Pr. Sabin Gavril  D ncu  (n. 22.11.1930, Ieud MM – 13.07.2000 
Cluj-Napoca) intrat ca novice în M n stirea Bixad, a depus voturile simple 
în 1948. Dup  evacuarea m n stirii „manu militari” fratele D ncu  s-a 
al turat grupului de partizani anticomuni ti ai fra ilor Pop a: în 10.01.1950 
a fost nevoit s  se predea Mili iei, ad postul unde se afla fiind încercuit. A 
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Cf. Bota, Ioni oiu, op.cit. p. 65-68.  
Ivan Duic , Camelia – „Rezisten a anticomunist  din Maramure ,
Gruparea Pop a (1948-1949)”, Bucure ti, Inst. Na . Pentru Studiul 
Totalitarismului, 2005, p. 20, 44-48, 62, 92, 116, 164, 411.  
Pr. D ncu

24) Deletant, Denis – „Ceau escu i Securitatea. Constrângere i diziden  în 
România anilor 1965-1989”, Bucure ti, Ed. Humanitas, 1995, p. 297-314.  

25) Oprea, Marius – „Banalitatea râului. O istorie a Securit ii în documente 
1949-1989”, Ia i, Ed. Polirom, 2002, p. 459-540, mai ales p. 459-467.  

 De altfel, Securitatea nu f cea decât s  traduc  în fapt indica iile oferite de 
Nicolae Ceau escu: „Va fi l rgit i intensificat  propaganda ateist , orga-
nizarea ac iunilor de mas  pentru combaterea misticismului, a concep iilor 
retrograde, pentru educarea întregului tineret în spiritul filozofiei noastre 
materialist-dialectice“. Sau „Este necesar s  fie comb tute cu mai mult
fermitate concep iile mistice, înapoiate. Problema combaterii misticismului 
trebuie s  fac  parte din întreaga activitate politico-educativ  a Partidului, a 
U.T.C.-ului... Problema educa iei ateiste este o problem  de lung  durat ,
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care cere o activitate continu , permanent ....“  
Cf. Ceau escu, Nicolae – „Propuneri de m suri pentru îmbun t irea
activit ii politico-ideologice, de educare marxist-leninist  a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii – 6 iulie 1971. Expunere la 
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26) Roman, Cristina – „Bazele legislative ale represiunii comuniste în Ro-
mânia“, în „De ce trebuie condamnat comunismul? Anuarul Institutului de 
Investigare a Crimelor Comunismului în România“, 2006, 1, p. 65-82, mai 
ales p. 76-79.
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informatorilor, ace tia având de ales între a fi condamna i pentru diferite 
delicte (uneori încadrate la dreptul comun – ex. traficul de valut , de inerea 
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n ri pe infrac iuni de drept comun nu erau fabricate, inventate de noi. 
Problema este c  obiceiul era larg r spândit.  
AMS: îl practicau i ofi erii de securitate.  
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Stoenescu, Alex Mihai – „Interviuri despre Revolu ie”, Bucure ti, Ed. Rao, 
2004, p. 120.  
În afara mentalit ii caracteristice (orice contact cu un str in fiind pe atunci 
pasibil de b nuiala de racolare pentru spionaj), se explic  un mod de lucru 
al Securit ii. La o reînte ire eventual  a persecu iei religioase, dup
modelul anilor 1950-1951 (procesul Nun iaturii, lotul rezisten ei catolice),
Securitatea ar fi beneficiat din plin de „probe” care s  permite regizarea 
unor noi procese de spionaj în favoarea... Vaticanului.  
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29) Ploscaru, Ioan – „Lan uri i teroare”, Timi oara, Ed. Signata, 1993, p. 
293-299  
T utu, Al. L – „Trei solu ii”, în „Buna-Vestire”, Roma, 1965, 4, nr. 2-3, p. 
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Star, 2006, p. 41-42, p. 61-62 (pozi ia preotului Mircea Todericiu – Modus 
Vivendi, 1978).  
Mesaro , Simion – „Reflec ii i dezv luiri”, cit. p. 105-124. 
Patrichi, Viorel – „Ochii i urechile poporului. Convorbiri cu generalul 
Nicoale Ple i ”, s.1. (Bucure ti), Ed. Ianus Inf SRL, 2001, p. 148 
Ministrul tefan Andrei i Generalul N. Plesi  au îmbr i at cu mult
c ldur  ideea respectiv .

30) Bârlea, Octavian – „False dialoguri”, în „Perspective”, München, 1980, 3 
nr. 2 (10), p. 8-16. continu  nota 30)
Idem – „Proclamarea de Fericit a lui Ieremia Valahul”, în „Perspective”, 
1983, 6 nr. 2 (22), p. 2-4.  
Idem – „Urare de Anul Nou” în Eadem, 1984, 6, nr. 3 (23), p. 1.  
Idem – „La deschiderea anului 1986”, în Eadem, 1986, 9, nr. 33, p. 1-5  
Birtz – op.cit. p. 63-75, 83-93, sunt ilustrate pozi iile lui Pura, Prundu ,
T maian.  

31) Despre activitatea Pr. Ioan Maria Vasile Ungureanu:  
Bota, Ioni oiu – op.cit., p. 165.  
Sârbu Daniel – „În memoriam Pr. Vasile Ungureanu”, în „Via a Cre tin “
1996, 22 (164), p. 4.  
Coja, Ioan – „Papa Ioan Paul al II-lea i România“, Bucure ti, Ed. Z 2000, 
1999, p. 84-104. Persoana influent  care îl sprijinea pe V. Ungureanu era 
c lug rul polonez Blazei Kruszylowicz, OFMCap. Pr. Ungureanu a urmat 
cursurile la Seminarul Sf. Iosif din Ia i între 1939-1942, apoi coala
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Normal  de la Cern u i 1943-45, dându- i capacitatea didactic  la 
Bucure ti în 1945. A fost în deten ie între 1949-1956, unde a avut un 
comportament eroic, cf. Ivan, Sabin – „Anchetat, anchetator“, Bucure ti,
Ed. Topaz 1993, p. 40.  
A studiat teologie în clandestinitate între 1956-59, fiind sfin it preot de 
episcopul Dragomir în 17.12.1964. A lucrat la Cluj ca func ionar po tal.
Publicist („Sacra Via”, Cluj, Ed. Dacia, 1973; M rtina , Dumitru – 
„Originea ceang ilor din Moldova”, Bucure ti, Ed. tiin ific i
Enciclopedic , 1985, Ed. Italian  „L’origine dei cattolici della Moldavia”, 
Padova, Ed. Messaggero di S. Antonio, 1987), a editat ziarul „Rena terea 
Cre tin ”, Roma – Cluj, în 1990.  
Despre ecourile beatific rii Fericitului Ieremia i tentativele de manipulare 
din partea Securit ii, vezi Bârlea, Octavian – „Proclamarea de fericit...”,
nota 30 . 
Bozgan, Ovidiu op.cit. p. 3780-371.  
Textul telegramei din 7.10.1983 este urm torul:  
Prundu  Augustin tampila de control 1077 str. Gheorghe Laz r, 20, 
Cluj-Napoca, ref. 34 din reghin ms 72 57 7 1550.  
Te rog frumos înceteaz  cu solu iile date. Nu vreau s  te jignesc dar la a a
ceva nu m-am a teptat. În speran a c  înc  nu este prea târziu nu- i
caracterizez ac iunea, dar vreau s tiu cu cine am de lucru. Iat
recompensa pentru încrederea acordat . Alexandru Todea. Col. 20 h 1600 
3111 cj rd 65107 t rgr dup  o fotocopie pus  la dispozi ie cu amabilitate de 
Pr. Prundu .

32) Despre cazul Riti, vezi Birtz, Remus Mircea – „Episcopul...”, cit. p. 18-19, 
99 etc. Despre Chertes, Ibidem, p. 201-202, 205.  

33) Ibidem – p. 27, 162 (comunicatul din 31.07.1987Y).  
34) Ibidem p. 27  
35) Vezi ultimele note 33) i 34) precum i reproducerea documentelor din 

1-4.02.1986.  
Botiza, Ioan Vasile – „Patruzeci de ani...”, p. 157.  
Ac iunea de subminare a autorit ii Pr. Prundu , i a a contestat  de 
episcopul Riti, era între inut  chiar din sânul capitlului diecezan. Astfel c
acesta a trebuit s  se retrag  strategic, invocând motive de s n tate i
preocup ri pentru ordinul bazilitan. Nu în ultimul rând, dezavuarea lui 
Todea i-a spus cuvântul.  
Pr Prundu  a fost nevoit s  transmit  jurisdic ia unui ternar format din pr. 
Tertulian Langa, canonic Gheorghe Neam u i pr. Sabin Gavril D ncu  în 
24.04.1987, actul respectiv fiind contrasemnat de to i canonicii. Actul mai 
prevedea propunerea a trei episcopabili (pr. dr. Prundu , pr. dr. Liviu 
Pandrea i pr. Sabin D ncu ) din care s  fie ales un episcop pentru diecez .
Cf. Birtz – op.cit. p. 159-161) Abia prin acest act putem vorbi de instituirea 



74

unui ternar în fruntea diecezei. Demisia lui Prundu  nu s-a desf urat în 
mod canonic, astfel încât ea a fost repetat  în 31.07.1987, nu doar înaintea 
capitlului, ci i printr-o scrisoare personal  c tre Alexandru Todea, la care 
acesta va r spunde în 25.08.1987. Cf. Ibidem p. 162-163.  
Pr. Ioan Vasile Botiza a fost solicitat „pro forma” în vara lui 1987 s  fac
parte din capitlu (loc ce i se cuvenea de drept, can. Pura încredin ându-i 
insigna sa de canonic i desemnându-i drept canonic scolastic, succesor al 
s u în canonicat, nu în ordinariat). Constatând calitatea pur formal  a 
propunerii, pr. Botiza a refuzat. Cf. Botiza – „Patruzeci de ani...” p. 
153-154, 161-162.  

36) În 1985 erau ancheta i, acuza i fiind de specul  sau utilizarea de valut , pr. 
Ioan Arva (greco-catolic) din Pite ti, Pr. Pantelimon Jiman din Gherla, pr. 
Mocanu Theodor din Gherla i pr. Ioan Bunea tot din Gherla, ultimii doi 
fiind trimi i în judecat . Sunt indicii c  cei trei preo i gherleni erau 
sus in tori ai episcopului Riti, acesta agitându-se pentru ap rarea lor.  
Cf. Birtz – op.cit. p. 114, 116  
Vasile, Cristian – „Istoria Bisericii greco-catolice...“, p. 128.  

37) Prin moartea lui Elie Dom a, la Blaj, în 1932, Ordinul Sf. Vasile cel Mare 
tradi ional, ne reformat, la care apar inuser  episcopii Ioan Giurgiu Pataki, 
Inocen iu Micu, Athanasie Rednic, Petru Pavel Aron, Grigorie Maior sau 
corifeii colii Ardelene, s-a stins. Ordinul reformat (bazilitan al Sf. Iosafat)
implementat din m n stirea Bixad, ulterior la Prislop (HD), Nicula (CJ),
Moisei (MM), Obreja (AB) a fost recunoscut ca Provincie autonom  în 
16.10.1937, Superiorul General al Ordinului a r mas îns  cel al ordinului 
ucrainean.  
Of. Pekar, A. OSBM – „The Historical Essay of the Romanian Province of. 
Sts. Peter and Paul”, în Analecta OSBM, Rome, ser. II, sect. I, 1993, nr. 
48, p. 461-472.  

38) Vasile, Cristian – „Istoria Bisericii Greco-Catolice...”, cit.. p. 128-133. 
Este reprodus documentul nr. 001590/30.08.1989 al DSS, Dir. I, o 
excelent  radiografie a situa iei Bisericii Române Unite din acel timp. 
Observa iile Dlui Vasile de la p. 129 se doresc atenuante la o realitate mult 
mai dur . Episcopul Justin tefan Paven a fost icanat de Securitate i
Mili ie, inclusiv expulzat „manu militari” din Baia Mare, în 19.11.1989.  
cf. Birtz – op.cit. p. 187, pentru contactele unor ierarhi uni i cu diferi i
ofi eri ai Securit ii, Ibidem p. 24, 42, 44.  

39) În sinodul din prim vara lui 1946 a fost ales mitropolit al B.R.U. Î.P.S. 
Alexandru Rusu (1884-1963), martir; alegerea a fost canonic , mitropolitul 
a fost confirmat de Sf. Scaun, el însu i s-a considerat ca atare, dar i s-a 
refuzat agrementul din partea guvernului Groza. Ca urmare la Blaj a 
func ionat ca administrator apostolic P.S. Ioan Suciu, Sf. Scaun a teptând 
vremuri mai favorabile. Ori în 1946 B.R.U. era înc  liber , în România 
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activa un nun iu apostolic, iar curia lui Pius al XII-lea avea o alt  atitudine 
fa  de comunism decât curia lui Ioan Paul al II-lea.  
În Exil Msgr. Bârlea i Pamfil Carna iu au fost opozan i hot râ i ai acestei 
ini iative (alegerea lui Todea). La fel, Msgr. T mâian. Rezultatul a fost c
doar în martie 1990 Sf. Scaun îl nume te (nu îl confirm ) pe Alexandru 
Todea ca arhiepiscop de Alba-Iulia i F g ra i mitropolit al B.R.U., 
dezlegându-l de titlul de Cesaropolis, care l-a purtat pân  atunci. Cf. 
Anderc u, Vasile – „Adev ruri tr ite”, Roman, Ed. Serafica, 2005, p. 
138-140.  
Birtz – op.cit. op. 27, p. 132-136, 196-205, Sunt publicate facsimilat i
actele alegerii, i comunicatul (bulla) Sf. Scaun.  

40) Despre activitatea Pr. Iosif Sab u (†2001), preot din 1949, paroh la 
Vatra-Dornei (de rit latin), propus ca episcopabil pentru dieceza Or zii
Mari în 1987, dup  1990 vicar general al diecezei unite or dene, a se vedea 
i Prundu , Silvestru Augustin – „În memoriam: Pr. Iosif Sab u, vicar 

general”, în „Vestitorul”, Oradea, 10, nr. 2-3, 2001, p. 14-15 Pr. Dr. Sabin 
Sebastian F g ra  studiindu- i propriul dosar de urm rit informativ a g sit 
o not  informativ  în ceea ce-l privea, oferit  Securit ii de Iosif Sab u, cu 
pseudonimul Bucur, devenit informator de n dejde al acelei institu ii.

41) Bârlea, Octavian – „Biserica Român  Unit : Situa ia ei de azi i
perspectivele ei de mâine“, în „Perspective”, München, 1979, I, nr. 4, p. 
3-21.  
Idem „False dialoguri”, în Eadem, 1980, 3 nr. 2 (10), p. 8-16  
Birtz – op.cit., p. 121-129, 179-181.  

42) Birtz – op.cit. p. 142-151, 191, 193.  
Virt, Laszlo – „Katolikus kisebbseg Erdelyben“, Budapest – Luzern, 
Egyhazforum, 1991, p. 77-82, 109-125.  
Prin stimularea ritului latin în limbile vernaculare, profitându-se de na iona-
lismul bisericilor catolice din fostul Imperiu Austro-Ungar, na ionalism de 
sorginte febronian , se crea un conflict intracatolic, în spa ii eclesiastice 
devenite i conservatoare ale culturilor na ionale. Prin introducerea for at  a 
unei limbi vernaculare într-o biseric  unde se folosea în mod abitual alta 
(caz specific: limba român  în biserici romano-catolice maghiare) se crea o 
stare de tensiune i de suspiciune reciproc ; consecin ele erau benefice 
pentru DSS: 
– integrarea greco-catolicilor rezisten i în Biserica Latin .
– subminarea rezisten ei culturale i spirituale a minorit ii maghiare. 
– îndatorarea suplimentar  a Bisericii Ortodoxe, sc pat  de un concurent 
clandestin; 
– îndatorarea ierarhiei greco-catolice (sau „catolice de rit român”), prin 
dobândirea de c tre aceasta a unui statut legal; 
– exacerbarea tensiunilor na ionaliste româno-maghiare, excelent prilej 
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pentru diversiuni ulterioare; 
– tensiuni intracatolice, de exploatat i ele ulterior
– un bun motiv propagandistic, prin care statul comunist demonstra Sf. 
Scaun c  a rezolvat problema catolic  din România.  
Dac  acest fapt s-ar fi finalizat printr-un agrement diplomatic (eventual un 
nou Concordat cu Sf. Scaun), Vaticanul i-ar fi dat binecuvântarea unei 
situa ii catolice explozive în Ardeal.  

43) Despre activitatea M. Maria Ionela referin e ad abundantiam, în Marcu, 
Vasile – „Drama Bisericii Române Unite cu Roma (greco-catolic )“,
Bucure ti Ed. Crater, 1997.  
Idem – „Biserica Român  Unit  (Greco-Catolic ) înc  în suferin ”,
Ia i, Ed. Multiprint, 2002.  

erbulescu, Andrei (Zilber, Bellu) – „Monarhia de drept dialectic”,
Bucure ti, Ed. Humanitas, ed. I, 1991, p. 115-117  
Mesaje anticomuniste se g sesc i într-o lucrare samizdat, finisat  în 1980, 
dar editat  ulterior, „Teologia Patimilor. Calea Crucii”, Bucure ti, Ed. 
Adoremus, 1999,. 

44) Despre activitatea Doinei Cornea:  
Cornea, Doina – „Scrisori deschise i alte texte”, Bucure ti, Ed. 
Humanitas, 1991, p. 86-88.  
Eadem – „Fa a nev zut  a lucrurilor (1990-1994). Dialoguri cu Rodica 
Palade”, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1999, p. 274-76, unde prin numele Ioan 
Prunda  trebuie citit numele Pr. Prundu .
Vasile, Cristian – „Istoria Bisericii greco-catolice...”, p. 129.  
Documentul publicat de Dl. Cristian Vasile demonstreaz  c  atitudinea Pr. 
Prundu  a fost imperativ cerut  de Alexandru Todea i de Corul Episcopal 
afiliat lui.  

45) Constitu ia Conciliar  „Sacrosanctum Concilium” (4.2.1963), §3. Sf. Scaun 
a cerut bisericilor orientale purificarea rituui acestora de latinismele intro-
duse de-a lungul timpului (Decretul Conciliar: Orientalium Ecclesiarum, 
21.11.1964, §2,3,4,5,6) astfel c  orientalii uni i cu Roma, inclusiv 
greco-catolicii (excep ie cei români) au ajuns s  posede rituri egale cu ale 
fra ilor lor separa i, fiind considera i ca modele i autorit i tipiconale i
pentru ace tia. Mult cântata reform  liturghic  din 1969 a adus o pr bu ire 
spiritual  în Biseric , fapt ce l-a obligat pe actualul Pontifice, Papa 
Benedict al XVI-lea, s  liberalizeze ritul tridentin, al adev ratei spiritualit i
occidentale, prin Motu Proprio „Summorum Pontificum” din 7.07.2007.  
spa iul cibernetic ofer  celor interesa i informa ii importante legate de 
validitatea i regularitatea/iregularitatea lui Novus Ordo Missae:  
http:/www. tradi ionalmass.org.  

 www. virgo-maria, org.  
 www. crc-resurrection.org.  
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 www.novusordowatch.org.  
 www. fatimacrusader. org., etc,  
 Despre reforma liturgic  – pozi ia veche, echilibrat , a se vedea i:
 Prundu , S.A. – „Rânduiala pentru uniformizarea tipicului Sfintei 

Liturghii. R spuns la Veneratul Ordin 3324/11.10.1947 – Mitropolia Blaj, 
Episcopia din Cluj 1947“ Cluj-Napoca, 1995, ed. I, 24 pag..  

 Go ia, Anton – „Reforma liturgic  în perioada clandestinit ii“, Studia, 
t.c., 2002, nr. 2, p. 71-121. 

46) Decretul Conciliar Unitatis Redintegratio (21.11.1964), §3-9, 11, 12, 
14-18.  
Documentele conciliare au fost urm rite din. „I Documenti del Concilio 
Vaticano II”, Milano, Ed. Paoline, 1987.  
Documentele conciliare au constituit o ruptur  fa  de sistemul teologic în 
care au fost educa i corifeii B.R.U. din clandestinitate, astfel încât deruta 
acestora a fost perfect explicabil .

47) În 29.09.1948 arhim. tefan Lucaciu i B.O.R. din Paris au trimis un 
pergament devotional Papei Pius XII, exprimându- i protestul fa  de 
persecu ia B.R.U. din ar . În 15.12.1948 Consiliul Na ional al Partidelor 
Politice din Exil consider  nule i neavenite m surile luate de guvernul 
RPR priind B.R.U. Între anii 1948-52, mitropolitul Visarion Puiu, a f cut 
dese c l torii la Roma, militând pentru intercomuniune între ortodoc i i
catolici.  
A.S.R. Prin ul Nicolae a f cut o vizit  Papei Pius XII în 12.04.1949.  
O declara ie solemn  în favoarea Bisericii Catolice din România a dat-o i
gen. Nicolae R descu, în acela i timp. Ziarul „La Nation Roumaine” (Paris, 
1.02.1950) aduce tirea, citat fiind „Osservatoare Romano” (28-30. 
01.1949) c  700 de preo i ortodoc i au fost aresta i de autorit ile comuniste 
române ti, pentru c  au refuzat ocuparea bisericilor greco-catolice, cf. 
Gherman, Pierre – „L’ame roumaine écartelée. Faits et documents”, Paris, 
Editeurs du Cedre, 1955, p. 147-155. Informa ia ajuns  la „Osservatore 
Romano“ este veridic , întrucât provenea de la nun iatura apostolic  din 
Bucure ti, prin intermediul regentului O’Hara, înc  neexpulzat de 
autorit ile comuniste. 
„Suflet Românesc, Revist  de cultur  cre tin ”, Roma, 1949, nr. 5, p. 
15-16.  
„Îndreptar. Foaie pentru gând i fapt  cre tineasc ”, München, 1952, 2 nr. 
4, p. 4.  
Danc , Wilhelm –„Dorin a de unire a bisericilor la Mitropolitul ortodox 
Visarion Puiu“, în „Dialog Teologic“, Ia i, 2000, 3, nr. 5, pag. 205-219. 
Teologul român ortodox Sergiu Grossu în exil a constituit o tribun  a 
bisericilor persecutate de dincolo de Cortina de Fier, inclusiv în cazul 
B.R.U. (vezi revista „Catacombes“). La fel, teologul Gheorghe Racoveanu, 
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exilat i el, discipol predilect al profesorului Nae Ionescu. 
O alt  figur  care s-a ridicat în ap rarea B.R.U. a fost Pr. Gheorghe 
Calciu-Dumitreasa. Cf. Calciu-Dumitreasa, Gheorghe – „M rturisitorul 
prigonit“, Piatra Neam , Ed. Crigarux, 2007, p. 189-196. 
To i ace tia au fost exponen ii adev ratei Ortodoxii române ti.

48) Pr. Prundu , în diferite conversa ii cu autorul acestor rânduri, a sintetizat 
admirabil cele dou  puncte de vedere din cadrul B.R.U.: grupul ionelist 
afirma c  regimul comunist se va pr bu i brusc, Biserica neavând de ce s
se compromit  cu autorit ile comuniste, în timp ce el i ceilal i conduc tori
eclesiastici considerau c  regimul se va modifica lent, fiind nevoie deci de 
vârfuri clericale rodate în experien a cu autorit ile comuniste.  
Dac  regimul s-a pr bu it brusc, istoria dând dreptate episcopului Justin 

tefan Paven i grupului rezistent, este adev rat i faptul c  mentalitatea 
comunist  a persistat i mai persist i azi...  
A a se explic  de ce preo i i ierarhii cu un trecut eroic prin pu c rile 
comuniste, dup  1975 au ajuns s  colaboreze cu Departamentul Securit ii
Statului.  
Nu se poate uita c  unii ofi eri superiori din DSS în elegeau pe plan uman 
drama clericilor uni i (solu iile propuse fiind îns  dictate de factorul 
politic), acest fapt îns  putea fi oricând modificat, un ofi er DSS ac ionând 
la ordin i nu dup  sentimente.  
Despre activitatea revolu ionar  a lui Justin tefan Paven – cf. M. Birtz, 
op.cit., p. 55-56.  
Date referitoare la contactele i colaborarea unor ordinari diecezani uni i cu 
Securitatea, în Ibidem, p. 42-43, 44-45.  
Pr. Dr. Silvestru Augustin Prundu  a avut îns  nu numai t ria de caracter s
recunoasc  colabor rile sale cu DSS, dar s i realizeze eroarea comis , i
s  încerce repara ia consecutiv  oric rei peniten e autentice, demers început 
i prin dorin a de împ care cu episcopul Riti, i prin dorin a de rescriere a 

unor moment din trecutul imediat al B.R.U. Prin aceasta a dovedit o m re ie
de caracter pe care al i confra i de-ai lui nu au ar tat-o, preferând ace tia
din urm  s  demonstreze temeinicia dictonului: Qui s’excuse s’accuse.

49) Justin tefan Paven ie ind „în strad ” în ziua de 21.12.1989 la Bucure ti, a 
reu it s  intre în cl direa TVR în 22.12.1989, r mânând în studiourile ei 
pân  când a putut vorbi pe post. Prezen a lui este atestat  fotografic în 
22.12.1989 în lucrarea lui Tatulici, Mihai – „Revolu ia Român  în direct”
I, Bucure ti, ed. TVR, 1990, plan ele p. 358 jos, 359 jos.  
Despre activitatea can. Matei Boil  în diminea a zilei de 22.12.1989 i a 
Comitetului pentru Rena tere Na ional  (care a beneficiat de spa iul oferit 
de arhiepiscopia ortodox  a Clujului prin bun voin a Î.P.S. Teofil Heri-
neanu, pr. Boil  fiind secondat i de preo ii ortodoc i Matei Popovici, Ioan 
Chiril , Ioan Biz u, D. Nanu i t. Lisoiu) a se vedea:  
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Z rnescu, Constantin – „Revolu ia Român  din 17-22 decembrie 1989 (la 
Cluj-Napoca)“, Cluj-Napoca, ed. I, Ed. Eurograph, 2005, p. 8-11, 186.  

50) Documentul publicat facsimilat în Birtz, M.R. – op.cit., p. 183. Printr-o 
scrisoare din 11.06.2006 trimis  autorului acestor rânduri, Dna. Doina 
Cornea preciza c  ea nu a semnat nici o cerere scris , ini iativa ei fiind 
f cut  verbal, începând cu data de 26.12.1989, la Bucure ti, direct lui D. 
Mazilu, i ulterior repetat  telefonic.  

51) Arachelian, Vartan – „În fa a Dumneavoastr , Revolu ia i personajele 
sale”, Bucure ti, Ed. Nemira, 1998, p. 189, 193.  
Mazilu, Dumitru – „Revolu ia furat . Memoriu pentru ara mea”, I, Ed. 
Cozia Ed-Co, München, 1991, p. 125-126.  
D-na. Cornea fiind om de litere, neavând o forma ie juridic , nu i-a dat 
seama pe moment c  Decretul 9/31.01.1989 prin abrogarea celui din 
1.12.1948 era incomplet. Abrogarea semnific  faptul c  un decret nu se mai 
aplic , anularea c  acesta devine nul, situa ia revenind la status-quo ante. 
Problema B.R.U. a fost „solu ionat ” în 1948 i prin Decretul 
1719/27.12.1948 prin care propriet ile fostului cult greco-catolic, cele 
având destina ie religioas ” au fost trecute în patrimoniul Bisericii 
Ortodoxe. Un alt decret nociv prin care se desfiin au congrega iile catolice 
a fost decretul 810/1.08.1949.  
Dac  ierarhia B.R.U., profitând de mi carea peti ionar  ini iat  de Doina 
Cornea în favoarea Bisericii Unite, în loc s  o repudieze, ar fi c l uzit-o, 
informând-o corect asupra celor trei decrete, atunci desigur c  pozi ia ei ar 
fi fost mult mai sus inut  înaintea lui D. Mazilu (pe atunci al doilea om în 
stat), iar interminabilele conflicte asupra propriet ilor eclesiastice, 
relegaliz rile repetate ale unor ordine c lug re ti, enormele eforturi juridice 
de o parte i de alta privind interpretarea i punerea în aplicare a decretului 
9/31.12.1989 ar fi fost limpezite de la bun început în favoarea B.R.U. N-a 
fost s  fie....  
Pentru discu ii asupra decretelor din 1948-1949, a se vedea: Vasile, Cristian 
– „Istoria Bisericii greco-catolice...”, cit., p. 11-15. Textele decretelor 
358/1948, a deciziei 1719/1948 i a Decretului 9/31.12.1989 în Salc , Horia 
– „În slujba adev rului. Opinii i documente privitoare la Biserica 
Roman . Unit , Greco-Catolic “, Bra ov, Ed. Transilvania Expres, 2001, 
p. 191-196.  

52) Oficialii Sf. Scaun care au dat aten ie problemei catolice din România în 
acei ani au fost:  
John Bukovsky, SVD – n. 18.01.1924, Cerova, Slovacia, preot verbit din 
3.12.1950, din 18.08.1990 numit Nun iu Apostolic pentru România, 
hirotonit arhiepiscop titular de Tabalta în 13.10.1990, numit apoi nun iu 
pentru Federa ia Rus  (20.12.1994), retras din 29.01.2000.  
Agostino card. Casaroli – n. 29.11.1914, Castel S. Giovanni, Piacenza, 



80

Italia, preot din 27.05.1937, din 29.06.1967 numit în Secretariatul Curiei, 
hirotonit episcop titular de Cartagina în 16.07.1967, prosecretar al 
Secretariatului de Stat (28.04.1979), pre edinte al Administra iei
Patrimoniale a Sf. Scaun din aceea i dat , cardinal preot tit. al Basilicii XII 
Apostoli (30.06.1979), Secretar de Stat (1.07.1979), retras la 1.12.1990, din 
25.05.1985 cardinal episcop de Porto i St. Rufina, decedat la Roma în 
9.06.1998.  
Francesco card. Colasuonno – n. 2.01.1925 Grumo Appula, Bari, Italia, 
preot din 28.09.947, arhiepiscop titular de Truentum hirotonit în 9.02.1975, 
pro-nun iu în Mozambic, Zimbabwe, Iugoslavia, (8.01.1985), Polonia 
(9.04.1986), delegat apostolic c tre Federa ia Rus  (15.03.1990- 
12.11.1994), nun iu c tre Italia (12.11.1994-21.02.1998), apoi retras. Car-
dinal diacon de Sf. Eugeniu (21.02.1998), decedat la Roma (31.05.2003).  
Guido card. Del Mestri – n. 13.01.1913, Banja Luka, Croa ia, preot din 
11.04.1936, hirotonit arhiepiscop titular de Tuscamia, în 231.12.1961, 
pronun iu pentru Kenia, Mexic, Canada, Germania (12.08.1975-3.08.1984),
cardinal diacon de St. Eustachio (28.07.1991), decedat în 2.08.1993, între 
1947-1950 a fost secretar al Nun iaturii la Bucure ti.
Achille card. Silvestrini – n. 25.10.1923 Brisighella, Italia, preot din 
13.07.1946, hirotonit episcop titular de Novaliciana în 27.05.1979, secretar 
(rela ii cu state) al Secretariatului de Stat (4.05.1979-1.07.1988), prefect al 
Signaturei Apostolice (1.07.1988-24.05.1991), prefect al Congrega iei
Orientale (24.05.1991-7.09.2000), retras, cardinal preot cu acela i titlu din 
9.01.1999.  
Simon Duraisamy card. Lourdousamy – n. 5.02.1924, Kalleri, Pondicherry, 
India, preot din 21.12.1951, episcop auxiliar de Bangalore, titular de Sozusa 
i. Lybia (2.071962), arhiepiscop titular de Philippi (9.11.1964) coadjutor de 
Bangalore, arhiepiscop de Bangalore (1968-26.02.1973), secretar al 
Congrega iei pentru evangheliz ri (26.02.1973-30.05.1985), prefect al 
Congrega iei Orientale (30.05.1985-24.05.1991), apoi retras, cardinal 
diacon din 25.05.1985, cu titlul S. Maria delle Grazie all Fornaci, cardinal 
preot cu acela i titlu din 29.01.1996.  
Marian Blazej Kruszylowicz, OFMConv – n, 6.05.1936 Glinciskes, 
Lituania, preot franciscan din 7.02.1960, din 6.01.1990 hirotonit episcop 
titular de Hadrumentum, auxiliar al diecezei de Szczecin-Kamien, Polonia.  
Cf. http://www.catholic-hierarchy.org.  

53) În 15.01.1990 P.FL. Teoctist Ar pa u, patriarh al B.O.R. f cea parethesis 
(se retr gea din scaun), fiind contestat în urma comportamentului s u
precedent. În 18.01.1990, sub pre edin ia ministrului cultelor, prof. Nicolae 
Stoicescu, Sf. Sinod a numit o Locotenen  Patriarhal , format  din 
mitropoli ii Antonie Pl m deal  (Transilvania), Nestor Vornicescu 
(Oltenia), Nicolae Corneanu (Banat), i episcopii Timotei Seviciu (Arad) i
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Roman Stanciu Ialomi eanul (vicar patriarhal).  
Anania, Bartoloneu – „O retragere demn ”, în „Vestitorul Ortodoxiei 
Române ti“, Bucure ti, 1990, I, nr. 3, p. 1. Comunicat Oficial al Sf. Sinod – 
în Idem, p.1.  
Acest num r era înso it de un Supliment, asumat de Locotenen a
Patriarhal : „Orient ri i preciz ri privind rela iile B.O.R. cu cultele 
religioase din România i îndeosebi cu Biserica greco-catolic  aflat  în 
curs de organizare i recunoa tere legal , ca persoan  juridic i cult 
religios autonom în România” (2 pag.). Materialul redactat de Pr. I.S. 
Floca, C-tin Pârvu i avocat Mircea Pârvu, con inea un atac la unirea din 
1700, la adresa Concordatului din 1929, elogia „revenirea” din 1948, 
propunând B.R.U. un cadru legal în conformitate cu legea cultelor din 
1948.  
Afirma ia c  prin legea cultelor din 1948, B.R.U. ar fi putut fiin a mai 
departe dac  ar fi dorit, dup  „revenirea” din toamna acelui an, este 
grotesc .
Aceste „Orient ri...” au constituit îns  linia directoare dup  care B.O.R. 
s-a ghidat în dialogul cu B.R.U.  
Vacan a patriarhal  a luat sfâr it în 4.04.1990, când Sf. Sinod a decis 
rechemarea P.F. Teoctist în scaun.  
„Comunicate ale Sf. Sinod”, în „Vestitorul Ortodoxiei Române ti“, 1990, 
2, nr. 7-8, p. 8,16.  
Reapari ia revistei diecezane ortodoxe la Cluj, „Rena terea”, în ianuarie 
1990 a avut un rol important în solidarizarea anti-unit  a preo imii din 
arhidieceza ortodox  a Clujului.  
În nr. 1 („Rena terea”, Cluj, 1990, I, nr. 1, p. 2-6) este publicat studiul Pr. 
dr. Mircea P curariu „Pagini din istoria bisericeasc  a românilor 
transilv neni” (p. 2-6), un material istoric cu multe inexactit i, dar care va 
constitui varianta oficial  istoriografic  a B.O.R. în ceea ce prive te 
fenomenul greco-catolic.  
Acela i periodic („Rena terea”, 1990, I, nr. 2 p. 8) men ioneaz  ca tire 
organizarea unei edin e în 5.02.1990, la arhiepiscopia ortodox , cu 
participarea ministrului cultelor, a mitropolitului Antonie Pl m deal , a 
arhiepiscopului Teofil Herineanu, a episcopului vicar Justinian Chira (viitor 
al Maramure ului) i a unui num r impresionant de protopopi i preo i, de 
cadre didactice ale înv mântului teologic.  
În acel moment s-a stabilit tactica i strategia de respingere a propagandei 
greco-catolice.  
Din nefericire B.R.U. nu a reu it tip rirea unui compendiu istoric similar 
(de i literatur  de sertar de resort aveau atât episcopul Ploscaru, cât i Pr. 
Prundu , aceste studii v zând lumina tiparului doar în 1994), neputând 
contracara eficient propaganda B.O.R.  
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Singurul care a publicat în prim vara lui 1990 o lucrare despre persecu ie
B.R.U. începând cu 1948, a fost cercet torul dr. Ioan Chindri , i anume 
lucrarea pr. Ra iu, Alexandru – „Biserica furat . Martiriu în România 
comunist ”, Cluj-Napoca, Ed. Argus, 1990.  
Acela i cercet tor a publicat prima carte de rug ciuni pentru credincio ii
greco-catolici în România, dup  1989, având binecuvântarea Pr.dr. S.A. 
Prundu , „Calea Mântuirii“, Cluj-Napoca, Ed. Argus, 1990. Datorit  unor 
erori mandornale de tactic i strategie ecleziast  (cauzate de diver i
„infiltra i“), ini iativa dr. Ioan Chindi  în loc de a fi sus inut , a fost 
dezavuat .

54) Episcopul Emilian Ioan Birda  (n. 23.11.1921 Rohia, MM-d. 5.04. 1996 
Caransebe ) a intrat în monahism la Rohia în 1936. Ieromonah din 1941, 
licen iat în teologie în 1952, arhimandrit din 1958, între 1963-1973 este 
parohul Caredralei Încoron rii din Alba Iulia. Din 11.06.1973 episcop vicar 
cu titlul R in reanul al arhidiecezei ortodoxe a Sibiului, iar din 14.12.1975 
episcop al reînfiin atei episcopii ortodoxe de Alba-Iulia. Contestat de o 
fac iune sacerdotal  din propria diecez , se retrage de la conducerea 
acesteia la începutul lunii ianuarie 1990. Demisia formal i-o va da în 
18.01.1990, trecând la dispozi ia Sf. Sinod. Din 4.04.1990 este numit 
episcop auxiliar al diecezei Aradului, Halmagiului i Ienopolei, cu titlul 
Ar danul, iar din 12.07.1994 episcop al reînfiin atei episcopii de 
Caransebe . Din 1992 membru de onoare al Academiei Române. Cf. http: // 
ro.wikipedia.org.  
De i nu a colaborat mai mult decât al i ierarhi cu autorit ile comuniste, nu 
a fost iubit datorit  rigorii sale administrative, cât i datorit  unei 
manifest ri temperamentale, cauzate de un diabet nu întotdeauna tratat 
corespunz tor.  
A fost un organizator de excep ie, în dieceza de Alba-Iulia construind 72 
noi biserici, 80 de case parohiale, 150 de biserici pictate. S-a îngrijit de 
editarea anual  a unui Îndrum tor Pastoral bogat în con inut, patronând i
reeditarea unor c r i fundamentale pentru cultura român : Noul Testament 
de la B lgrad (1648) i Bucoavna (1699.) cf. Episcopia Caransebe ului – 
„P.S. Emilian, O via  între Dumnezeu i neam”, p. 5, 8-10.  
La fel în dieceza de Caransebe  a înnoit Seminarul, a stimulat construc ia
de noi biserici, a patronat reapari ia „Foii Diecezane” i a „Calendarului 
Românului”. La moartea lui, a predat dieceza „la cheie“. În 11.01.1990 cu 
ocazia înmormânt rii folcloristului Ovidiu Bârlea (1917-1990, fratele msgr. 
Octavian Bârlea), P.S. Emilian Birda  a concelebrat cu un grup de preo i
greco-catolici, printre care canonic Pr. dr. S.A. Prundu , canonic Gh. 
Neam u i canonic Nicolae Pl ianu. La fel, au concelebrat un parastas 
pentru eroii c zu i la Cluj în 21.12.1989, în Cimitirul Hazsongard. Exist
documente foto în acest sens.  
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Ini ial favorabil integr rii în B.R.U., a fost respins „pe motiv c  n-avem ce 
face cu un episcop ortodox”, dup  îndrum rile date de vicarul general de 
atunci. A fost îns  recuperat imediat de I.P.S., Nicolae Corneanu, care a 
tiut s -i pun  în lumin  calit ile organizatorice de excep ie.

Analog, un grup de câteva zeci de preo i ortodoc i, parohi, au dorit o 
integrare în B.R.U. în primele zile ale lunii ianuarie 1990. Au fost i ei 
respin i pe motivul... recatehiz rii (informa ie dat  nou  de pr. Prundu ). 
Cei mai mul i dintre ei au devenit anti-unioni ti convin i.
Dac  B.R.U: ar fi reu it recuperarea P.S. Emilian Birda i a unui grup 
consistent de preo i ortodoc i, efectul propagandistic misionar ar fi fost 
n ucitor. A fost o alt ans  ratat  de conducerea Diecezei de Cluj – Gherla.  

55) Pozi ia Pr. Prundu  a fost explicat  de c tre acesta autorului, dar a fost i
f cut  public  în 1990. Din p cate a fost ignorat . Pozi ia P.S. Ioan 
Ploscaru a fost împ rt it i de Pr. Vasile Hossu, ordinariu al diecezei 
Orazii Mari, episcop de Oradea între 1990-1997.  
Cf. „În Memoriam. Arhiepiscopul Ioan Ploscaru. Evoc ri i amintiri”,
Timi oara, Ed. Signata, 2001, p. 28-29,41,54-55. Sunt prezentate amintirile 
referitoare la pozi ia celor doi ordinari din partea Î.P.S. Mitropolit Nicoale 
Corneanu, a P.S. Florentin Crih lmean i a Pr. dr. Silvestru A. Prundu .
Episcopul Ioan Ploscaru, pr. Hossu i Prundu  au considerat prioritare 
recuperarea credincio ilor i construc ia de noi biserici, la început chiar de 
dimensiuni mai mici, i nu calea proceselor interminabile de retrocedare.  

56) S-a declan at astfel un interminabil r zboi al comunicatelor de pres , ca 
unic rezultat fiind o radicalizare a ambelor tabere, i o hemoragie a 
credincio ilor spre alte confesiuni.  
Comunicatul din partea Ministerului Cultelor, datat în 24.01.1990, afirma: 
– B.R.U. va cere legalizarea înaintea organelor de drept. 

– pân  la ob inerea legalit ii, preo ii i credincio ii s  se l mureasc  „în 
lini te i în duh cre tin” la care din cele dou  biserici apar in; 

– etapa ultim  ar consta în repartizarea l ca elor de cult i a caselor 
parohiale, propor ional cu num rul credincio ilor ortodoc i sau uni i,
repartizare f cute de o comisie mixt , în prezen a autorit ilor locale,  

Cf. „Telegraful Român”, Sibiu, 1990, 138, nr. 5-6, p.1.  
B.R.U. va r spunde prin organul diecezei de Cluj – Gherla, „Via a Cre tin ”
printr-un „Demers c tre Onor. Minister al Cultelor”, semnat de to i ordinarii 
diecezani, data 29.01.1990 se cerea „restitutio in integrum”. Cf. „V. Cr.”, 
Cluj, 1990, I, nr. p. 3.  
În acela i num r, Pr. canonic Tertulian Langa intervenea cu un articol 
explicativ: „Pozi ia noastr  I”, „Via a Cre tin “ 1990, I, nr. 1, p. 1-2, în care 
era salutat  abrogarea decretului 358/1948, care îns  nu prevedea confiscarea 
bunurilor eclesiastice; ca urmare dreptul B.R.U. era neatins asupra propri-
et ilor sale. Se cerea ca ortodoc ii s  restituie aceste propriet i în termen de 
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trei luni.  
În pag. 2 al aceluia i num r un „Anun  important” preciza c  în teritoriu pre-
o ii i credincio ii se reîntorc în B.R.U.; se respinge violen a, iar credincio ii
s  garanteze pentru preo ii reveni i la B.R.U.  
Replica ortodox  nu întârzie.  
Un „Apel la profesorilor i studen ilor Institutului Teologic Universitar din 
Sibiu”, înso it de o anex , are un ton vehement anti-greco-catolic (apel datat 
în 22.02.1990):
– se imput  tonul nediplomatic al episcopului Todea 
– hirotonirile episcopilor clandestini i a multor preo i s-au f cut în rit latin,  
– îndep rtarea actualului cler al B.R.U. de ritul bizantin 
– exercitarea prozelitismului prin ajutoare materiale; 
– nocivitatea B.R.U. prin spargerea unit ii de neam, a unit ii confesionale. 
Cf. „Telegraful Român”, 1990, 138, nr. 9-10, p. 3-4.  
Dac  hirotonirea în ritul latin sau în cel bizantin puteau fi egalizate în cadrul 
aceleia i Biserici, observa iile referitoare la alterarea ritului bizantin erau 
corecte. Unitatea de neam nu este condi ionat  de cea confesional , exemplul 
vecinilor maghiari fiind concludent (un neam, patru confesiuni istorice).  
Comunicatele ortodoxe se înmul esc:
Pe 8.03.1990 ierarhii uni i refuz  întâlnirea cu delega ia ierarhilor ortodoc i,
în 29.03.1990 patru ierarhi uni i refuz  dialogul, al cincilea fiind absent. Se 
constat  c  doar 6 preo i ortodoc i au trecut în B.R.U., se respinge principiul 
restitutio in integrum, pe motiv c  Statul nu se poate amesteca în regimul 
patrimonial al Bisericii (în 1948 s-a putut – n n.).  
În 9.04.1990 a avut loc o nou  rund  de întâlniri, la care au participat P.F. 
Teoctist, mitropoli i Antonie Pl m deal i Nicolae Corneanu, episcopii 
Nifon Mih i , Daniel Ciobotea, Justinian Chira, Andrei Andreicu , Ioan 
Mih l an, pr. prof. I.S. Floca (Sibiu) i un grup de protopopi din partea 
B.O.R., Î.P.S. Mitropolit Alexandru Todea, episcopii G. Gu iu, Vasile 
Hossu, Lucian Mure an i preo ii T. Langa, Simion Mesaro  (dieceza de 
Maramure ) i Virgil Bercea (arhidiecez ), din partea B.R.U., iar din partea 
Statului pre edintele Ion Iliescu i ministrul N. Stoicescu.  
– S-a convenit ca ambele Biserici s  recurg  la dialog 
– asupra necesit ii unui decret care s  completeze decretul nr. 9/31.12.1989; 
– restituirea propriet ilor B.R.U. care apar in Statului 
– Statul s  contribuie la construc ia de noi biserici 
– stabilirea unor comisii mixte de dialog 
– renun area la polemic .
Cf. „Comunicate ale Sf. Sinod”, în „Vestitorul Ortodoxiei Române ti”, 
1990, 2, nr. 7-8, p. 8,16.  
La aceste comunicate pr. canonic Tertulian Langa va r spunde în „Pozi ia
noastr  II”, în „Via a Cre tin “, 1990, nr. 11, p. 1, 3. etc.  
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Geneza st rilor conflictuale între cele dou  Biserici este elocvent ilustrat  în 
Moisin, Anton – „M rturiile prigoanei contra Bisericii Române Unite cu 
Roma, greco-catolice, între anii 1990-1995. I”, Sibiu, Tip. Polsib, 1995.  
Idem – „Persecutarea Bisericii Române Unite cu Roma, greco-catolice, sub 
regimul democratic instaurat în noiembrie 1996. volumul I (noiembrie 1996 
– octombrie 1998)“, Sibiu, Tip. Polisib, 1998  
Goje, Vasile – „Întoarcerea acas . Aduceri aminte”, Târgu-L pu , Ed. 
Galaxia Gutenberg, 2006.  
57) Formula „restitutio in integrum” are la baz  ideea c  prin retrocedarea 
bunurilor materiale i eclesiastice ale B.R.U. credincio ii obi nui i s  le 
frecventeze „din iner ie”, cât  vreme ele au fost în posesia B.O.R. le vor 
frecventa mai departe, afiliindu-se B.R.U.  
Formula nu ine seama de liberul arbitru al credincio ilor (care a func ionat i
în 1948), i denot  o gândire subcon tient  de tip materialist, prin care „baza 
tehnico-material  determin  suprastructura de tip spiritual”.  
Experien ele din sec. IV i sec. XVII-XVIII ale Bisericii Catolice nu au fost 
asimilate.  
În sec. IV, dup  edictele de toleran  ale lui Galeriu i a Sf. Constantin cel 
Mare asociat cu Liciniu, Biserica i-a recuperat m rturisitorii i mormintele 
martirilor, dând o prioritate ortodoxiei dogmatice Sanctuarele i noile bazilici 
au urmat dup  aceste priorit i, ca o consecin  logic  a credin ei tr ite. În 
Transilvania Biserica Latin  a recuperat de la protestan i doar edificiile prin-
cipale de cult, dovedind o remarcabil  pliere fa  de comunit ile pe care le 
considera nu doar schismatice, ci i eretice.  
În 1990 mai tr iau înc  destui martori ale tristelor evenimente din 1948. 
Ace tia nu au manifestat dorin a de a reveni în sânul B.R.U. A se vedea 
cazul pr. dr. Carol Pop din Baia-Mare (d. 1990), descris în lucrarea pr. Pop 
Romul – „Între Cruce i Stea”, Baia-Mare, ed. I, Ed. Cybela, 1995, p. 
105-109.  
Sau cazul pr. Onisie Morar (1914-1995), preot exemplar greco-catolic, trecut 
în B.O.R. în 1958, unde de asemeni a avut o conduit  exemplar , ajungând 
vicar diecezan în arhidieceza ortodox  a Clujului.  
Acesta i-a m rturisit în 1990 Pr. Prundu , de care-l lega o veche prietenie, c
noua conducere a B.R.U. nu-i inspira nici o încredere. Cf. „Preot Vicar 
Onisie Morar: o credin , un drum, o via ”, Cluj-Napoca, Ed. Rena terea, 
2000, p. 57-62, mai ales p. 61-62. Opinia Pr. Morar reflecta de altfel opinia 
fo tilor preo i greco-catolici bine integra i în B.O.R.  
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Note pe marginea Documentelor 
Preambul Documentelor  

1. Reproducerea unor scurte comunic ri a mano, între Pr. dr. S.A. 
Prundu i can. Tertulian Langa, vizând ob inerea unui autoturism i pentru 
nevoile diecezane. Fotocopii oferite autorilor de Pr. Prundu .

Telegrama a fost adresat  P.S. Vasile Cristea (1906-2000), episcop 
titular de Lebedo pentru credincio ii români uni i din Europa Occidental i
mons. Coriolan T mâian, aflat în acel timp la Roma. Pr. ing. Mihai Pop 
(1923-1995) a introdus Mi carea Focolarin  (fondat  de Chiara Lubich) în 
Cluj.  

2. Un grupaj de documente, ultimele ale ordinariatului Pr. Dr. S.A. 
Prundu .

a) Scrisoarea c tre Al. Todea i ordinarii diecezani din 5.09.1986 
demonstreaz  neacceptarea de c tre succesorii episcopului Dragomir a alegerii 
mitropolitane din 14.03.1986 a lui Al. Todea, capitlul b im rean refuzând 
ini ial amestecul episcopului bl jean în dieceza de Maramure .

b) „Darea de seam  dup  convorbirile purtate la Sf. Scaun”, redactat
de can. Tertulian Langa, 7 pag. dactilo., f r  dat , prezint  raportul acestuia 
asupra vizitei pe care a f cut-o în Occident, în toamna anului 1986. Se 
eviden iaz  atitudinea ambigu  a func ionarilor curiali în problema B.R.U., 
atitudine analizat  în comentariul precedent.  

Despre principalii curiali – a se vedea nota 52)
O not  a Departamentului Cultelor din 31.10.1988/CI/CA (în B canu, 

Petru Mihai – „Cum erau turna i nereveni ii“, „România Liber “, 13.07.2001, 
p.9), ofer  o radiografie relativ precis  a situa iei ordinariatelor clandestine i a 
orient rilor ordinarilor diecezani. Pr. canonic Tertulian Langa a comentat acest 
document în:  

Langa, Tertulian – „Domnului Petre Mihai B canu”, în D.Cr. 2001, nr. 
8 (137), p.4-5: a respins acuza ia c  ar fi fost adept al latiniz rii ritului bizantin, 
vizita la Roma fiind f cut  cu binecuvântarea lui Todea i a lui Prundu . O 
fraz  stârne te întreb ri legitime: „Securitatea ar fi mai larg  în a permite 
plec rile în str in tate” (în 1986?). Despre pozi ia lui Szöke János (u or 
diferit  de cea redat  de T. Langa), a se vedea Szöke János – „Györöngyös 
Úton“, Budapest – Kolosvár, Ed. Gloria – Keresztény-Szo, Don Bosco, 1993, 
p. 235-243. 

c) Scrisoarea Pr. Prundu  din 14.01.1987 c tre Alexandru Todea., 3 pag. 
dactilo, reflect  nu doar pozi ia Pr. Prundu , ci i ezit rile P.S. Alexandru 
Todea de a- i asuma titlul mitropolitan. Este propus un chestionar pentru 
preo i, care s  se exprime asupra alegerii acestuia.  

d) Scrisoarea aceluia i c tre Alexandru Todea din 21.01.1987, 3. pag. 
dactilo. Ilustreaz  conflictele dintre linia fidel  tradi iei B.R.U. i linia 
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latinizant , rezervele episcopiei romano-catolice în a mai trata cu greco-cato-
licii clujeni, este criticat Mons. Octavian Bârlea pentru pozi ia sa afirmat i la 
Radio „Europa Liber ”, pozi ie care demasca diversiunile Departamentului 
Cultelor i sprijinea succesiunea Dragomir.  

Actele la care se face referire au fost publicate face facsimilat în Birtz – 
„Episcopul Riti...“, p. 96-97, 132-136.  

e) Comunicarea din 2.04.1987 de impunere a Pr. Lucian Mure an ca 
ordinariu de Maramure , publicat i analizat  în Mesaro , Simion – „Reflec ii 
i dezv luiri”, Cluj-Napoca, Ed. Risoprint, 2004, p. 100-101, comentariu p. 

95-99; opiniile trebuiesc îns  nuan ate. A se observa c  în dreptul semn turii 
Pr. Marian, autorul documentului a scris „De acord“. Pr. Marian a preferat s
semneze cu formula „Am luat la cuno tin “, ceea ce nu constituie un acord. 

f) Comunicare din 2.04.1987, 3 pag. dactilo., de exprimare a pozi iei 
oficiale a ordinarilor grupa i în jurul lui Alexandru Todea. Referin ele la CIC 
1983 i ignorarea st rii de necesitate canonic , ignorarea opozi iei capitulare 
din 1986, ridic  serioase dubii asupra rigorii canonice i a bunei credin e a 
acestui document.  

Subdiaconul Gh. Marian era nepotul Pr. Gh. Marian (1903-1990), fost 
ordinariu diecezan substitut clandestin, prepozit, m rturisitor al credin ei.
Despre preotul can. Alexandru Chindri  (d. 1997). Cf. B in an, Valentin – 
op.cit. (vezi nota 9), p. 95-96, 252; Bota, I. V.; Ioni oiu, C. – op.cit. (vezi nota 
20), p. 55-56; Ivan Duic , Camelia – op.cit. (vezi nota 23) – referin e ad
abundantiam.

Despre pr. canonic Gheorghe Marian cf. B in an – op.cit., p. 129-144, 
252; Bota, Ioni oiu – op.cit, p. 88.  

g) Scrisoare a Pr. Prundu  c tre Pr. Lucian Mure an, nou numitul 
ordinariu al diecezei de Maramure , din 3.04.1987, 2 pag. dactilo, de încurajare 
a prelu rii oficiului diecezan.  

h) Scrisoare a Pr. Prundu  c tre pr. canonic Alexandru Chindri , din 
6.04.1987, 2 pag. dactilo, în care acesta se justific i acuz  linia de rezisten
ap rat  de Ioan Dragomir i succesorii s i.

i) Scrisori din 27 i 28.04.1987 ale mons. Coriolan T mâian c tre Pr. 
Prundu , câte 1 pag. dactilo, ce reflect  problemele ivite cu listele de ajutoare.  

j) R spunsul Pr. Prundu  c tre precedentul, 29.04.1987, 3 pag. dactilo, 
de auto-justificare.  

k) Scrisoare a Pr. Prundu  c tre Pr. Lucian Mure an, din 6.05.1987, 2 
pag. mss, prin care explic  adev ratele motive ale retragerii sale.  

Decizia Capitular  din 24.04.1987 prin care Pr. Prundu  renun  în 
favoarea unui ternar la jurisdic ie, ca i confirmarea epistolar  din partea lui 
Alexandru Todea, din 25.08.1987, precum i Comunicatul noii conduceri 
diecezane de Cluj – Gherla din 31.07.1987 sunt reproduse facsimilat în Birtz – 
op.cit., p. 159-163.  
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l) Not  informativ  din 20.08.1987, redactat  de pr. Prundu , adresat
lui Alexandru Todea, de explicare a deciziei sale. (1 pag. dactilo.).  

Documentul 1 
„Numirea înlocuitorilor (substitu ilor)”, document emis de Nun iatura

Apostolic  din România în 1948, copiat la 12.09.1948 la Oradea, cu 
explica iile pr. dr. Eugen Popa.  

Documentul, inspirat din CIC 1917 i Decretul „De nominatione 
substitutorum”, a reprezentat Charta ordinarilor clandestini în starea de 
necesitate canonic .

Intensificarea prigoanei a cauzat caducitatea multor prevederi canonice, 
reluate în perioada de îndulcire a persecu iei B.R.U. 7 pag. dactilo.  

Primele 6 pag. (documentul propriu-zis), publicat în Birtz, Remus 
Mircea – „Cronologia ordinarilor diecezani greco-catolici (uni i) 1948-1989”,
Cluj-Napoca, 2007, Ed. Napoca Star, pp. 88-95.  

Despre Pr. dr. Eugen Popa (1913 H date, Gherla – 30.03.2005 
Cluj-Napoca), cf. Sr. Cruci a, CMD – „Desp r irea temporar  de P rintele 
Eugen Popa”, în „Via a Cre tin “ 2005, nr. 5 (315), p. 20.  

Documentul nr. 2
A se vedea observa iile precedente (p. 73-74)

Documentul nr. 3
Proces-verbal capitular din 11.09.1987. Sunt eviden iate condi iile

reintegr rii preo ilor ortodoc i, necesit ile unor noi regulamente de 
func ionare capitulare, necesitatea unui fond de rulment.  

Pr. Alexandru Nicula (n. 14. 02.1913) licen iat în drept canonic la 
Strasbourg, colaborator apropiat al episcopului Iuliu Hossu în 1948, arestat pe 
scurte perioade de timp în 1948, de inut între 1952-1953, fost protopop al 
Clujului, în clandestinitate a lucrat ca i contabil, ulterior ca economist. 
Protopop clandestin i ulterior oficial (dup  1990) al Dejului. Autor a 
numeroase articole, „spiritus rector” al revistei „De teptarea Credin ei” din 
Dej. Cf. Bota, Ioni oiu – op.cit., p. 101. Toma, Victor – „P rintele Al. Nicula 
la 86 de ani de via ” în „Via a Cre tin “, 1999, nr. 2 (107), p. 6-7.  

Pr. ing. Nicolae Horia Muntean (8.06.1920-15.02.1992), date 
anagrafice, dup  lespedea sa funerar  din Cimitirul Cluj – M n tur nou, lâng
Cavoul bazilitan.  

Pr. Oprea (Ioan,?, Emil?, Liviu?), nu a putut fi deocamdat  identificat.  

Documentul nr. 4
Proces-verbal capitular din 9.10.1987, în care se decid anumite m suri
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disciplinare i se preg te te vizita lui Alexandru Todea la Cluj.  
Fr. Timotei Macavei (10.12.1895-11.06.1987, Cluj, înhumat în Cavoul 

bazilitan), nume laic Traian, admis în OSBM în 5.05.1932;  
Pr. Vasile Vincen iu Pop (n. 6.10.1915), voturi monahale simple în 

4.04.1948, definitive 11.03.1970, hirotonit în 22.10.1972 de P.S. Iuliu Hir ea.
Date oferite de pr. Gavril Arie an, OSBM c ruia i se aduc respectuoase 

mul umiri.  
Pr. David – mai probabil este vorba de pr. Ioan David din Cluj-Napoca 

(vezi Documentele nr. 28-32).  
Anexa Documentul 4  

Scrisoare a Pr. Prundu  din 28.10.1987 c tre Î.P.S. Alexandru Todea,
reflect  ecourile vizitei acestuia la Cluj (3 pag. dactilo).  

Documentul nr. 5
Proiect al Statutului Colegiului Capitular, 13 pag. dactilo, redactat de 

can. Tertulian Langa. Proiectul este tributar CIC 1917, ie it din uz în 1987. 
Data realiz rii: probabil dup  13.11. 1987. Se observ  dorin a de a cumula 
func ia de prepozit cu cea de vicar general diecezan, provicarul I cu cea de 
canonic lector (decan) iar provicarul II cu cea de canonic primicer (cantor).  

Prevederea prin care Capitlul prezidat de vicarul capitular alege un 
ordinariu diecezan, ratificat de Conduc torul Provinciei Mitropolitane i
definitivat de Conferin a Episcopal , urmând în tiin area Sf. Scaun (prevedere 
ce va r mâne i în documentul final) se dore te a fi o înt rire a autorit ii locale 
(mai ales a conduc torului mitropolitan, care poate obiecta la alegere) înaintea 
Sf. Scaun.  

Documentul nr. 6
„Observa ii la proiectul de Statut...”, redactate de Pr. Prundu , 9 pag. 

dactilo, data 29.12.1987, este extrem de bogat în informa ii istorice i canonice. 
Digresiunile asupra „ternarului” sunt corectabile, fiind extrem de util
trimiterea la CIC 1983.  

Demn  de interes este informa ia prin care Alexandru Todea dorea 
preluarea ordinariatului de Cluj – Gherla din 1981.  

În opinia Pr. Prundu  Consiliul Presbiteral este echivalat cu Capitlul, 
lucru nu tocmai exact, consiliul fiind de regul  omologat consistoriului.  

Documentul nr. 7 
„Observa ii asupra Proiectului de Statut”, redactate de Pr. Sabin 

F g ra , Notar Capitular, mss. 1 pag.  
Observa iile de bun sim , vizând deschiderea spre Tradi ia bizantin i

un dialog constructiv cu Ortodoxia au fost ignorate.  
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Documentul nr. 8 
„Proiectul final al Statutului”, redactat de can. Tertulian Langa, 19 pag. 

dactilo, agreat de Alexandru Todea. Nu se cunoa te data promulg rii. Se 
remarc  instituirea func iei canonicale pe 5 ani. La cap. IV §6, a – conferirea 
Mirungerii  în Bisericile Orientale este iun atribut al parohului, nu al 
episcopului, lucru uitat de redactorul documentului. 

Documentul nr. 9 
Proces-verbal din 13.11.1987. 
Cererea unei biografii i a unei fotografii standardizate desigur c  ar fi 

facilitat demersul ulterior al unui istoric capitular; totodat  putea furniza 
elemente utile altor institu ii ale Statului, într-o eventual  relansare a prigoanei 
canonicii putând fi u or încadra i în categoria unui „grup du m nos cu 
activitate antirevolu ionar ”.

Pr. Nathanael Munteanu (d. 1992), fost paroh unit în Bucure ti II, a fost 
în deten ie pentru credin , fiind eliberat în 1964. cf. Bota, Ioni oiu – op.cit., p. 
95.  

Pr. dr. Liviu Pandrea (n. 2.08.1915, Aruncuta, CJ-d. 25.02.1999, 
Cluj-Napoca), licen iat în teologie la Lille (1939), doctor în teologie la Roma, 
în 1943, profesor la academia teologic  din Blaj (coleg cu Pr. Eugen Popa)
între 1944-46, paroh la Cluj între 1946-48, de inut între 4.06.1953-25.09.1954, 
2.04.1955-5.10.1955, a lucrat ca traduc tor i bibliotecar la Institutul 
Agronomic din Cluj. autor al unui dic ionar poliglot de specialitate, i a unei 
impresionante „literaturi de sertar” cu con inut teologic. A tradus Psaltirea, cu 
un comentariu în 25 dosare, a elaborat o „Via  a lui Don Bosco” (2 vol.), un 
adev rat tratat apologetic etc. cf. Pl ianu, Clemente – „Înc  un octogenar pe 
r bojul vremii”, în „Via a Cre tin “ 1995, nr. 17 (135), p. 4. Idem, „A mai 
c zut un stejar falnic al Bisericii Române Unite”, în „Via a Cre tin “, 1999, 
nr. 5 (219-220), p. 6-7.  

Popa, Eugen –„In memoriam P rintelui Liviu Pandrea”, în „Via a
Cre tin “, 1999, 5 (219-220), p. 6-7, Bota, Ioni oiu – op.cit. p. 119-122.  

Pr. Virgil Florian (n. 1931?) exponent al curentului latinizant, împreun
cu Pr. Lucian Mure an, Pr. Pantelimon A tilean, Vasile Abrudan i Nicolae 
S l jan, au fost accepta i s  studieze teologia în rit latin, la Alba-Iulia, în 1955, 
la invita ia lui Marton Aron, pân  în 1958, când au trebuit s  se retrag , ca 
urmare a presiunilor Departamentului Cultelor. Hirotonit ulterior anului 1964. 
Intrat „pro forma” în Ordinul Bazilitan în 1987, pentru a putea celebra i în 
ritul latin. Cf. Florian, Virgil – „Tr irea apostolic  a iezui ilor cu domiciliul 
obligatoriu la Gherla”, în „Via a Cre tin “, 2006, (I), nr. 6 (328), p. 20 i (II)
în eadem, nr. 7 (329), p. 21, articol cu accente autobiografice.  
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Documentul nr. 10
Proces-verbal capitular din 1.12.1987. 
A fost discutat  problema delicat  a valabilit ii matrimoniului religios 

în regimul ateu, comunist.  
În dreptul tradi ional al B.R.U., problema c s toriei este tratat  de 

Conciliul I Provincial (1872), Titlul V, cap. VIII i IX, iar de c tre Conciliul II 
(1882) Titlul IV, cap. I-VI, cap. II, fiind dedicat tribunalelor matrimoniale (1 
pre edinte, 4 asesori, 1 defensor matrimonial, magistra i numi i de episcop).  

CIC 1917 trata problema în can. 1012-1143, iar CIC 1983 în can. 
1055-1165.  

Motu proprio la care se face referire este cel al Papei Pius XII, Crebrae 
Allatae, care codifica principiile de drept matrimonial pentru orientali.  

Problema privilegiului paulin este gre it pus  de pr. canonic Gorcea. 
Privilegiul paulin (I Cor. 7: 12) prevedea c  în cazul în care unul dintre 2 
c s tori i neboteza i trece la catolicism, iar partenerul r mas nebotezat nu mai 
dore te continuarea c s toriei, aceasta se poate desface, partea botezat  putând 
contacta un nou matrimoniu cu un botezat. Cf. CIC, 1983, can. 1143-47, 1149. 
În România privilegiul se poate aplica doar celor proveni i din cultul mozaic, 
cultul musulman, sau celor neboteza i (descenden i ai ilegali tilor etc.).  

Pentru validitatea unei c s torii se cer, pe lâng  consim mântul liber al 
celor doi, inten ia curat  (de a îndeplini scopurile unei c s torii), lipsa fraudei 
morale, lipsa unor impedimente invalidante (ex. voturi monahale, hirotoniri ce 
pretind celibatul) etc.

Documentul nr. 11
„Unele prevederi procedurale în cauzele matrimoniale”, redactat de 

can. Matei Boil , 5 p. dactilo, datat 13.11.1987, ratificat de Alexandru Todea la 
5.12.1987, semnat de pr. vicar general Tertulian Langa i de pr. Matei Boil .

Pr. Boil , con tient de pericolul întocmirii unor acte diecezane care ar fi 
putut înc pea în mâinile indiscrete ale autorit ilor, a propus rezolvarea 
cauzelor matrimoniale prin proces contencios oral (par. 28), CIC 1983, can. 
1656-1670.  

Documentul nr. 12
Proces-verbal capitular din 29.12.1987 
Atmosfera ironic  de la Oradea viza în primul rând ordinariatul lui 

Alexandru Todea asupra diecezei de Cluj – Gherla, precum i dorin a acestuia 
de a fi considerat mitropolit.  

Este discutat  problema plec rii la studii în str in tate, precum i
problema ajutoarelor.  
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Nu am putut identifica deocamdat  figura pr. Valeriu Sima. Problema 
c s toriei la protestan i este gre it tratat . Este adev rat c  protestan ii nu o 
consider  tain  (sacrament) asemeni catolicilor i ortodoc ilor. Dar în 
celebrarea c s toriei protestante exist  toate elementele care o definesc ca un 
sacrament. Biserica nu repet  taina c s toriei protestan ilor care se convertesc 
la Ea.

Anexa Documentulului Nr. 12  
Scrisoare a Pr. Prundu  c tre Alexandru Todea din 30.12.1987, 4 pag. 

dactilografiate. Ilustreaz  opinia pr. Prundu  asupra problemei ajutoarelor, 
studiilor în str in tate. Rela ia de prietenie a Pr. Prundu  cu pr. Vasile Maria 
Ungureanu îl irita profund pe Todea. (vezi nota 31).  

Documentul nr. 13
Proces-verbal din 19.01.1988 
Se reiau temele tratate în edin a anterioar . Activitatea Pr. Ungureanu 

la Radio Vocea Americii convenea Departamentului Cultelor i propagandei 
oficiale.  

Documentul nr. 14
Proces-verbal din 16.02.1988. 
Se discut  problema ajutoarelor „Caritas”. Stârne te nedumeriri 

propunerea lui Alexandru Todea ca Regulamentul tribunalului matrimonial, 
acceptat de acesta la 5.12.1987 s  fie folosit „f r  a fi promulgat i dat 
publicit ii”.

Pr. Aurel Pârjol (d. 15.05.1994), absolvent al Academiei teologice din 
Blaj, a fost închis pentru credin  8 ani, fiind eliberat în 1964. Având o familie 
numeroas , a trecut la Ortodoxie, func ionând ca paroh în com. Poiana Horii, 
lâng  Huedin. Pensionându-se în 1987, a cerut s  fie integrat în B.R.U Din 
1990 profesor de muzic  la Institutul Teologic greco-catolic din Cluj. cf. Bota, 
Ioni oiu – op.cit., p. 124.  

Documentul nr. 15
Proces-verbal din 9.06.1988. 
S-a pus în discu ie redactarea „Scrisorii c tre întreaga Biseric  Unit ”,

cu rol de a înt ri autoritatea ordinarilor grupa i în jurul lui Alexandru Todea, 
dezavuându-se linia rigorist  a urma ilor lui Ioan Dragomir.  

„Scrisoarea” a fost publicat  în Birtz, Remus Mircea – „Cronologia 
ordinarilor diecezani...“, Cluj-Napoca, înso it i de un comentariu în care se 
ar ta inconsisten a canonic  a documentului.  A se vedea i Documentele nr. 18 
i 22b. 
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Documentul nr. 16
Proces-verbal din 15.07.1988, prin care se face o scurt  dare de seam

asupra conferin ei episcopale greco-catolice inut  la Cluj, în 16.06.1988.  
Pozi ia P.S. Ioan Chertes este o pozi ie de bun sim . Cazul Ionela nu a 

putut fi solu ionat, ea beneficiind anterior de întreaga protec ie din partea lui 
Alexandru Todea.  

Pr. Anderc u – este pr. Vasile Anderc u (1919-2004), fost ordinariu 
substitut clandestin al diecezei Or zii-Mari, renun ând în favoarea lui Coriolan 
T mâian (vezi i nota 39), cf. i Bota, Ioni oiu – op.cit., p. 37-38.  

Pr. Cosma – este Msgr. Gheorghe Cosma (21.07.1911 Sudur u SM-
27.10.1992, Paris), preot din 1937, doctor în teologie la Roma 1939, rector al 
Misiunii Române Unite de la Paris. Capelan al SMOM. Cf. Carna iu, Pamfil – 
„Monseniorul G. Cosma”, în „Via a Cre tin “, 1993, nr. 9 (79), p. 3.  

Lurdusamy – este vorba de Simon card. Lourdousamy (nota 52). P. 
Oprea – deocamdat  neidentificat. Din amintirile Pr. F g ra , Pr. Ioan  Z -
greanu, preot dinainte de 1948, având 9 copii, dup  suprimarea B.R.U., i-a
exercitat preo ia clandestin ,  fiind angajat ca ceferist. A fost un erou al 
reisten ei.  Dup  1990 a devenit protopop unit al Bistri ei. A decedat  recent 
(2006). 

Documentul nr. 17
Proces-verbal din 27.09.1988. 
„Autorit ile civile” erau lucr tori ai DSS. Din relatarea rezult  pozi ia

pe care ofi erii de Securitate din Cluj o afi au în ceea ce prive te B.R.U. grupul 
Todea.

Se explic  regimul „Scrisorii c tre întreaga Biseric ...”. Insuficien a
clarific rii celor trei episcopi sfin i i de Ioan Dragomir la 3 ani dup  decesul 
acestuia demonstreaz  printre altele i consisten a unor argumente canonice ale 
acestora.

Cererea de legalizare a B.R.U. adresat  lui Nicolae Ceau escu a fost 
publicat  în Todea, Alexandru card. – „Luptele mele. Un strig t în pustiu 
vreme de un p trar de veac”, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2003, p. 205-206.  

Pr. A telean, Pantelimon (1931, Râciu MS – 9.12.2001, Cluj-Napoca) –
preot din 1964, adept al curentului latinizant. Dup  1964 a func ionat ca 
laborant la Clinica Medical  I Cluj, reu ind s  penetreze diferite medii 
ecleziastice, unde tia s  se fac  util. Unii preo i ai diecezei de Cluj – Gherla au 
g sit note informative date de acesta împotriva lor. A se vedea i: Crih lmeanu,
Florentin „O nou  lumin  mijlocitoare de sus pentru noi”, în „Via a Cre tin “,
2002, nr. 1 (275), p. 5.  

Nu iu Dan – „În memoria P rintelui Pantilimon A telean. M rturia 
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unui fiu spiritual”, în „Via a Cre tin “, 2002, nr. 12 (286), p. 11.  
Prundu , S.A. – „Evocarea figurii luminoase 5 de ani de la moartea a 

celui ce a fost Cardinalul Iuliu Hossu“, în Almanah-Calendar Via a Cre tin  – 
De teptarea Credin ei, 2004, p. 40-49, mai ales p. 46-47 unde este dezv luit cu 
fine e rolul provocator avut de P. A telean în 1956.  

Co buc, Ovidiu (n. 27.08.1972), c lug r bazilitan cu voturi definitive 
din 31.07.1988, preot din 23.12.1988, a activat la Civitavecchia, unde în 1992 a 
defectat de la credin , devenind predicator New Age. Pr. Sab u, Ioan Justin – 
(21.03.1927 – 8.12.1998 Cluj-Napoca), c lug r bazilitan, voturi simple depuse 
în 19.04.1948, voturi definitive în 19.03.1970, hirotonit preot din 11.08.1968. 
A fost i în deten ie, cf. Bota, Ioni oiu – op.cit., p. 147; Pr. Sab u nu a murit în 
închisoare. B in an, V. – op.cit. p., 170-171.  

Pr. u man, Ieronim (1925 –?), absolvent al Academiei Teologice din 
Blaj în 1948, hirotonit preot în 23.10.1948, de inut între 1948-1955 pentru 
credin , rearestat în 1956, eliberat în 1964. Va fi închis pentru credin i între 
1967-69. Dup  eliberare va fi angajat ca muncitor la fabrica „Spicul” Cluj i
mai apoi la Spitalul de boli infec ioase, de unde se va pensiona în 1974. Din 
1978 va fi activ ca preot de rit latin, în Moldova (M rgineni, Oituz); dup  1990 
preot la Aiud, inclusiv capelan al închisorii (unde fusese i de inut). Cf. Bota, 
Ioni oiu – op.cit., p. 156-158.  

Despre Pr. Ioan Biri i Frâncu deocamdat  nu am aflat date. Mai 
degrab  este vorba de Pr. Felician Biri . Acesta din urm  a fost ini ial mecanic 
de locomotiv . A reu it s  termine Facultatea de Stomatologie, dep indu- i
condi ia. A optat pentru preo ia clandestin  celibatar , func ionând ca medic 
stomatolog la Vatra Dornei. Între 1990-1993 a studiat la Roma, ob inând un 
B.A. în Teologie. La Roma a tratat în mod impecabil cu un instrumentar mai 
mult decât improvizat, benevol, dantura colegilor de studii. Întors în ar  a 
primit func ii de r spudnere în cadrul curiei diecezane, dar nedorind s  fac
compromisuri i nici s  accepte dezorganizarea serviciului Caritas, a fost mutat 
ca paroh la Târli ua. Preot cu verticalitate i aleas  conduit  moral .

Documentul nr. 18
A fost publicat împreun  cu comentarii în Birtz, Remus Mircea, 

„Cronologia ordinarilor diecezani...“, pp. 77-88. 
O analiz  obiectiv  se g se te i în Documentul nr. 22b. 

Documentul nr. 19
Proces-verbal din 11.10.1988. 
Rezultatul vizitei pr. vicar Langa la Reghin a fost în anumite privin e

neconcludent. Congrega ia sr. Ionela avea aprobarea episcopului local (P.S. 
Todea, din 25.12.1950), cei trei episcopi nu au putut fi anihila i.



95

Propunerea pr. Langa de a sluji la Biserica Piarist  din Cluj, abil 
refuzat , era o „captatio“ pentru formula latinizant .

Ascultarea Sf. Liturghii la Radio Vatican era neîndoios un semn de 
rezisten . Cum ar fi putut îns  credincio ii s  fie obi nui i cu tipicul bizantin 
dac  nu ar fi asistat la slujbele ortodoxe (cei care doreau)?

Lan ul de adora ie perpetu  a fost o practic  sugerat  de maica 
Estera-Maria Vlas CMD (2.06.1926 Lita CJ-4.01.2005 CJ). Sora Estera-Maria 
a intrat în m n stire în 20.07.1938 la Institutul Sf. Tereza din Cluj, s-a refugiat 
apoi la Sibiu i la Blaj, a depus profesiunea temporar  în 2.02.1946, lucrând ca 
sor  medical . În 18.03.1950, în urma îmboln virii, trebuie s  î i abandoneze 
postul de infirmier  de la Clinicile din Cluj. Deteriorarea progresiv  a st rii de 
s n tate a culminat cu un TBC agresiv generalizat, astfel încât la finele anului 
1950 este internat  la Sanatoriul TBC din S v disla. Aici, în 21.11.1958 
depune clandestin profesia solemn . În ziua de 24.03.1960, în urma unei 
novene în onoarea lui Pius al XII-lea, s-a vindecat miraculos, instantaneu de 
TBC-ul generalizat, spre stupoarea medicilor, fiind ulterior externat . Având o 
intens  via  spiritual , a beneficiat i de darul locu iunilor mistice interioare. 
A avut ca duhovnici pe Pr. Otto Kanisius Pfahrenekopf S.I., Pr. Lájos Eröss, 
episcop clandestin, i din 1966 pe Pr. dr. S.A. Prundu . A fost o persoan
extrem de umil , suferin a ei fiind sporit  de atitudinea dur i intransingent  a 
superiorilor i superioarelor ei. Teologia ei mistic , asociat  fenomenelor 
extatice, este inspirat  din meditarea intensiv  a liturghiei i a comuniunii 
harice, a suferin ei, fiind o teologie p timitoare. Autorii au cunoscut-o 
personal, iar în ultimul an de via  sora Estera le-a istorisit crâmpeie din via a
ei. A se vedea i Sr. Leti ia CMD – „Sora Estera-Maria“, în V.Cr., 2005, 16, 
nr. 2 (312), p. 7-8. 

Documentul nr. 20
Proces-verbal din 25.10.1983. 
Propunerea (apar inând Pr. Prundu ) cump r rii de case sau 

apartamente ar fi constituit o formul  ideal  de penetrare în cartierele moderne, 
lipsite pe atunci de biserici. Planul nu s-a realizat.  

Pr. ing. Ioan Vasile Botiza (n. 1926, C ei) extrem de activ în 
clandestinitate, de inut pentru credin  între 1951-53 i 1953-55, absolvent al 
Politehnicii Cluj, hirotonit preot în 1971, este unul din cei mai erudi i preo i
clandestini ai Diecezei de Cluj – Gherla. Autor al unor manuale i comentarii 
liturgice (adept al curentului reformist), a unui manual de studiu biblic, a unei 
traduceri a Psaltirii din ebraic , a numeroase articole, a fost profesor la 
Institutul Teologic Greco-Catolic dup  1990.  

Dna. M riu u este de fapt Dna. Silvia M riu iu (n. Vlad,  1924). 
C lug rit  în ordinul contemplativ „Buna-Vestire“, depunând voturile simple 
în 19.05.1949. De inut  între 18.11.1949-25.12.1949, retras  în familie, 
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arestat  în 13.10.1953 la Cluj, este condamnat  la un an de închisoare (sentin a
923/1953) în lotul Nicolae Pura. Eliberat  în 13.10.1954. Ulterior se 
c s tore te, întemeindu- i o familie. Elev  spiritual  a Pr. can. Nicolae Pura, va 
îngriji redactarea final  a manuscriselor acestuia. Public  cu pseudonimul 
literar Annunzio, G.M. – „Medita ii simple“, Cluj-Napoca, Ed. Via a Cre tin ,
2007. Cf. Bota – Ioni oiu – „Martiri i m rturisitori...“, p. 175-176. 

Documentul nr. 21
Proces-verbal din 9.12.1988. 
Pr. Horea Munteanu a fost acceptat ca i canonic diecezan (vezi i

observa iile de la documentul Nr. 20).  
Interven ia P.S. Robu (cu excep ia primului punct – cine se stabilea în 

România în 1988 din str in tate?), se dorea o optimizare a activit ii B.R.U.  
Pr. Pop Grigore (d. 1990), preot din 1939, de inut pentru credin  din 

1948, a fost ulterior numit protopop clandestin al Dejului, cf. Bota, Ioni oiu – 
op.cit., p. 126-127.  

Pr. Breharu, Gheorghe (n. 28.04.1918, Mintiul Gherlii, Cluj), dup  1948 
func ioneaz  ca profesor la Liceul din Gherla, iar dup  pensionare î i reia 
preo ia clandestin . Autor a numeroase articole cu caracter monografic. Cf. 
Bota, Ioni oiu op.cit. p. 52. Breharu, Gheorghe – „Biserica Român  Unit ,
Greco-Catolic , din Gherla”, Cluj-Napoca, Ed. Via a Cre tin , 2003.  

Documentul nr. 22a
Scrisoare din 4.01.1989, 6 pag. dacilo, adresat  pr. canonic Matei Boil ,

semnat  Nena. Este una din cele mai lucide pozi ii cu privire la tentativele de 
reform  liturgic . Este vorba de D oara. Elena Boil  (1924-1989), sora pr. can. 
Matei Boil . D oara Elena Boil  a f cut i ea închisoare pentru credin .

Documentul nr. 22b 
 „Note i observa ii“ la „Scrisoarea c tre întreaga Biseric ”, 8 pag. 

dactilo, datat  ianuarie 1989, redactat  de Pr. Vasile Anderc u i Vasile Mare, 
prezentat  capitlului de pr. V.M. Ungureanu.  

Unele observa ii, legate de biografiile celor trei episcopi rezisten i, sunt 
de bun sim . Raportarea la CIC 1983 ignor  starea de necesitate canonic .

Observa ia legat  de atribu iile lui Alexandru Todea în calitatea sa de 
proiedru sunt corecte.  

Problema ritului latin este tratat in extenso, autorii documentului fiind 
adep ii curentului latinizant, aducându-se argumente în favoarea lui (inclusiv 
starea de necesitate), dar ignorându-se pericolul poten ial al diversiunilor legate 
de practicarea acestui rit (învr jbirea între diferitele comunit i catolice pe tema 
limbii vernaculare).  
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Pr. Mare Vasile (d. 2004, Bucure ti), preot din 1947, activ la Bucure ti,
de inut pentru credin , eliberat din 1955, activ la Baia-Mare, salariat la 
I.M.M.U.M. din 1990 protopop unit al Bucure tiului. Necrolog în 
„Actualitatea Cre tin ”, Bucure ti, 2004, 15, nr. 2, p. 9.  

Vasile, Cristian – „Istoria Bisericii Române Unite...”, op.cit. (vezi nota 
28), p. 137-167.  

Mesaro , Simion – „Reflec ii i dezv luiri”, op.cit., p. 31-60, prin notele 
informative care îl vizau, permite identificarea informatorului patentat „Vasile 
Puiu” de la I.M.M.U.M. cu pr. Vasile Mare.  

Despre Pr. Vasile Anderc u (1919-2004) vezi i Nota 39. 

Documentul nr. 23
Proces-verbal capitular din 29.03.1989. 
Se insist  pe ideea prescurt rii i reformei liturgice (vezi i nota 45) de i

Conciliul Vatican II o postuleaz  doar pentru ritul latin, consecin a fiind o 
îndep rtare de tradi ia comun  cu B.O.R.  

Situa ia lui Alexandru Todea ca mitropolit r mâne confuz  (fiind 
ignorat sistematic principiul st rii de necesitate), deci „schisma” nu era 
constituit .

Acceptarea concelebr rii cu preo ii ortodoc i în anumite condi ii a 
reprezentat un progres (în închisorile comuniste faptul s-a petrecut frecvent). 
Modalitatea acestei concelebr ri, în cazuri determinate, sub controlul ordina-
riului local, mult mai permisiv  în cazul ortodoc ilor decât în cazul protestan-
ilor (care nu au euharistie) a fost definit  de „Instructio de peculiaribus ca-

sibus admittendi alios Christianos ad Comunionem Eucharisticam în Ecclesia 
Catholica”, emis  de Secretariatul Pontifical pentru Unitatea Cre tinilor, 
semnat  de cardinalul Johannes Willebrends, în 1.06.1972 (aprobat  de Papa în 
25.05.1972; în „Acta Sanctae Sedis“, 63, 1972, p. 518-525). Este îndoielnic c
acest document era cunoscut în România.  

Invitarea episcopului Chertes era un fapt obligatoriu, semn c  boala 
acestuia era deja sensibil atenuat .

Anexe la Documentul Nr. 23
a) Scrisoarea Pr. dr. S.A. Prundu  c tre Episcopatul B.R.U. din 

31.03.1989, 5 pag. dactilo, în care pledeaz  fervent pentru înt rirea autorit ii
lui Alexandru Todea în calitate de mitropolit.  

Se remarc  rezervele preo ilor din Exil de a recunoa te aceast  calitate, 
ei fiind con tien i de starea de necesitate canonic . Problema paliului 
mitropolitan a fost solu ionat  de Sf. Scaun doar în 29.06.1990, dup  ce 
Alexandru Todea fusese numit mitropolit de Alba-Iulia i F g ra  (12.03.1990 
data bullei, 14.03.1990 publicat ) i acesta s-a putut deplasa liber la Roma.  
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Se ignor  faptul c  Biserica Latin  din România (cu excep ia diecezei 
de Alba-Iulia) a primit ordinari diecezani „ad nutum Sanctae Sedis” în 1983, 
numi i de Sf. Scaun în acord cu Guvernul Român, starea ei de necesitate 
canonic  încetând par ial. Faptul nu era valabil pentru B.R.U. A se vedea i
nota 39.  

b) Scrisoare a aceluia i c tre Î.P.S. Ioan Ploscaru, datat  5.03.1989 )de 
fapt, 25.03.1989, n.n.), dactilografiat , 3 pag. Aniversarea a 50 de ani de 
preo ie a episcopului proiedru Alexandru Todea a fost celebrat  de Dieceza de 
Cluj – Gherla, printr-un frumos album omagial de 68 p.  

Pr. Gavril S l gean (S l jan) fost Foga  (1905, Hotoan SJ-1989, 
Baia-Mare), preot bazilitan, sufletul duhovnicesc al m n stirii Bixad, arestat i
de inut între 1950-55 i 1956-64, autor de poezii religioase i pricesne extrem 
de populare, inclusiv în mediile ortodoxe, extrem de activ în pastora ia
clandestin , cf. B in an, V. – op.cit., p. 190-191.  

Pr. Vasile Neme  (1916, C line ti MM-19.03.1989, C line ti), a fost 
activ nu doar în rezisten a greco-catolic , ci i în cea anticomunist , ajutând 
grupurile de partizani.  

Ibidem, p. 152-153.  
Bota, Ioni oiu – op.cit, p. 98-101, Pr. Neme  cu pu in timp înainte de 

deces fusese f cut canonic de Maramure .

Documentul nr. 24
Proces-verbal capitular din 12.05.1989.  
Se reiau în discu ie problemele care nu aveau cum s  fie solu ionate în 

starea de necesitate canonic .
Nu s-a observat faptul c  prin CIC 1983 art. 22 legea civil  are 

precedent  asupra celei canonice (o r sturnare cu 180’ a situa iei din CIC 
1917), cu excep ia comandamentelor de drept divin. Ostpolitik-ul i diploma ia 
curial  nu doreau iritarea Guvernului comunist de la Bucure ti.

Alexandru Todea a evitat o plecare la Roma, act de precau ie
elementar , întoarcerea putându-i fi refuzat . Deschiderea de capele publice 
f r  acordul Departamentului Cultelor reprezenta o simpl  iluzie.

Documentul nr. 25
Proces-verbal capitular din 26.05.1989. 
Se reiau în discu ie problemele nesolu ionate.  
P.S. Justin tefan Paven, coadjutor al episcopului Octavian Cristian 

(1920, L scud, MS-13.02.1989, Baia-Mare), fost coadjutor al Î.P.S. Ioan Dra-
gomir, i-a preluat canonic, conform decretului „De nominatione substitu-
torun” din 29.06.1948 dieceza. Era contestat de ordinariul Lucian Mure an,
numit de Alexandru Todea. Au urmat ican ri ale Mili iei i Securit ii având 
ca scop descurajarea lui Paven., cf. Birtz, Remus Mircea – „Episcopul Emil 
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Riti...“, p. 184-189.  
Episcopul proiedru Alexandru Todea a dorit s  renun e la titlul 

mitropolitan, con tientizând defectul canonic al alegerii din 14.03.1986.  
Prevederea invocat  de Î.P.S. Ioan Ploscaru, de a nu se da distinc ii 

preo ilor reveni i din ortodoxie nu s-a aplicat, mai ales dup  1990.  
Pr. Cutcan, Eusebiu (?-?), preot activ în rezisten a greco-catolic i în 

luptele partizanilor anticomuni ti din Maramure . Dup  1990 a fost în primii 
ani sufletul filialei clujene a AFDPR. Cf. Bota, Ioni oiu – op.cit., p. 65.  

Mons. Coriolan T mâian nu a decedat în 1989, ci a suferit un accident 
vasculo-cerebral, apropia ii considerându-i sfâr itul iminent. A decedat în 
2.05.1990.  

Documentul nr. 26
Proces-verbal capitular din 14.07.1989. 
Vizita Pr. Tertulian Langa i a Pr. Gu u (de fapt George Gu iu) la sora 

Ionela nu putea decât s  aib  un final negativ, sora Ionela fiind consecvent
propriei sale linii spirituale, ratificat  de ierarhi exemplari i rezisten ei
greco-catolice. Orice tratativ  de apropiere la linia oficial , încurajat  de 
autorit i, nu putea decât s  fie sortit  e ecului.  

P.S. Ioan Robu nu a dorit s  se amestece în fac iunile interne ale B.R.U. 
din bun sim  canonic, P.S. în elegând perfect situa ia st rii de necesitate 
canonic . Cf. Vasile, Cristian – „Istoria Bisericii Greco-Catolice...”, p. 
128-133.  

Episcopul Iacob este de fapt episcopul latin de Alba-Iulia, dr. Jakab 
Antal (episcop între 1980-1990 – †1993), iar P. iriac este pr. canonic Dr. 
Cziriak Arpad, protopop al Clujului i vicar episcopal, (protopop între 
1984-2007, când a fost pensionat).  

Traian Dorz (25.12.1914 Livada Beiu ului, BH – 20.06.1989, Livada 
Beiu ului), conduc tor al mi c rii duhovnice ti „Oastea Domnului” din 1939, 
colaborator al pr. Vasile Chindri  între 1939-1940 la Cluj, erou al credin ei,
autor a zeci de volume de medita ii, poezii religioase i a dou  tratate de istorie 
a Oastei Domnului. În deten ie pentru credin a de repetate ori, inclusiv între 
1986-88.  

Dorz. Traian – „Hristos, m rturia mea”, Sibiu, Ed. Oastea Domnului, 
I/1994, II/1995, III/1995, (despre rela iile cu greco-catolicii în III, p. 220-222, 
235-236)

Idem – „Hristos, m rturia mea”, edi ie cenzurat , Simeria, Ed. Traian 
Dorz, 1993, p. 143-145, 152.  

Beg, Ioan – „Traian Dorz la cap t de c l torie”, Simeria, Ed. Traian 
Dorz, f.a. (1997), p. 190-191.  

Traian Dorz trimisese prin Pr. Prundu  la Roma volumul „Minune i
Tain ”, cu poeme dedicate Maicii Domnului, pentru a fi publicat în str in tate,
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asemeni altor dou  volume de poezii „Cânt ri nemuritoare”, i „Osana, 
Osana”. Neoprotestan ii nu au dorit publicarea acelui volum. Pr. Prundu  a 
trimis volumul la Roma prin pr. Ungureanu, care era interesat îns  de 
promovarea propriei c r i despre ceang ii moldoveni, volumul sfâr ind în 
sertarele curiale ale Sf. Scaun. (informa ie dat  autorului de pr. Prundu ).  

Recunoa terea venit  din partea Pr. Langa, cum c  acesta a fost 
examinat de P.S. Ioan Chertes, este edificatoare pentru starea de s n tate
ameliorat  a episcopului, care ar fi putut s  se implice pregnant în treburile 
diecezane, fiind ignorat din cauze subiective.  

Documentul nr. 27
Proces-verbal capitular din 2.09.1989. 
Este ultima întâlnire capitular  înainte de 22.12.1989.  
Este remarcabil  interven ia Î.P.S. Alexandru Todea i a can. Matei 

Boil  pentru conservarea ritului, chiar dac  este tardiv . Eliberarea Bisericii 
unite va demonstra existen a unui polimorfism liturgic, sesizat imediat de c tre
clericii ortodoc i.

Pr. Ioan Laz r SI (14.07.1905 Fericea CJ-25.05.1989 omcuta Mare, 
MM), doctor în teologie la Roma în 1939, DO la Gherla între 1950-61, stabilit 
din 1971 la omcuta Mare, s-a impus ca un preot cu via  exemplar . Cf. 
B in an, V – op.cit., p. 122-127.  

În toamna anului 1989 ordinarii diecezani grupa i în jurul lui Alexandru 
Todea au mai înaintat un memoriu c tre N. Ceau escu, cerând recunoa terea 
legal  a B.R.U. R spunsul l-a dat Providen a în 22.12.1989 (cf. Todea, 
Alexandru – „Luptele mele...”, cit., p. 207-208).  

Documentele nr. 28-32
Reprezint  un veritabil ematism Diecezan din anul 1987-88 pentru 

Dieceza de Cluj – Gherla.  
Sunt indica i preo ii diecezani (doc. 28, 3 p. dactilo), lista c lug rilor 

bazilitani (doc. 29, 3 p. dactilo.), un tabel nominal cu aceia i, incluzând datele 
anagrafice (doc. 30, 2 p. dactilo), lista surorilor bazilitane (doc. 31, 1 p. 
dactilo), i o list  mai ampl  a acelora i (doc. 32, 2 p. dactilo).  

Dac  instituirea unor asemenea liste favorizeaz  ast zi cercet torul, în 
acel timp (1987-1988) fapta respectiv  comport  riscuri deosebite pentru cei 
înscri i, oricând posibil de a fi suspecta i de „asociere du m noas ”.

Din cei 110 preo i diecezani nu putem deocamdat  afirma câ i au fost 
hirotoni i înainte de 1948 i câ i în clandestinitate. Din 51 fra i c lug ri
bazilieni (sau bazilitani) sunt men iona i 22 ieromonahi, 4 sfin i i înainte de 
1948 i 18 dup  1964. A se vedea i Arie an, Grigore – „Prigoana Partidului 
Comunist Român ateu împotriva Bisericii Catolice în general i împotriva 
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bisericii greco-catolice i a Ordinului Sf. Vasile cel Mare în special”, în 
Studia, t.c., 2002, nr. 2, p. 7-14. În lista c lug rilor alc tuit  între 1964-1987, 
hirotonirile de dup  1964 sunt repartizate astfel: din 20 de c lug ri hirotoni i,
16 au fost hirotoni i de Î.P.S. Ioan Dragomir (de fapt 15; l de Iuliu Hossu), 2 de 
P.S. Iuliu Hir ea i 2 de Î.P.S. Alexandru Todea.  

Documentul nr. 33
Proces-verbal din 5.01.1990, prima edin  capitular  dup  22.12.1989. 

Este prezentat sumarul convorbirilor de la Alba-Iulia, din 3.01.1990, dintre
ordinarii ambelor rituri i trimi ii speciali ai Sf. Scaun, Francesco Colasuonno 
i mons. Pasini.  

S-a solicitat trimi ilor Sf. Scaun recunoa terea ordinarilor în func ie i
obstacolarea episcopilor Riti i Paven.  

Ajutoarele Charitas puteau fi distribuite în mod liber, în noile condi ii.

Documentul nr. 34
(similar cu documentul nr. 37)
Reprezint  stenograma adun rii cu publicul, din 14.01.1990, în care 

vicarul general diecezan inea inform ri generale credincio ilor. Adun rile s-au 
inut în Cluj-Napoca, pe str. Mo ilor nr. 26, în sediul vechi al Episcopiei Unite, 

unde în ultimii ani ai regimului comunist func iona coala Ajut toare, i a c rei
direc iune a pus la dispozi ie B.R.U. la început sala de festivit i, apoi i alte 
s li de clas .

Documentul este important, fiind o radiografie a primelor reac ii din 
libertate a credincio ilor sau curio ilor cu privire la activitatea conducerii 
diecezane.  

Se observ  toat  gama de opinii. De la cele pertinente (necesitatea 
propagandei în mass-media, valorificarea spa iilor posibile), la altele 
incitatoare (luarea bisericilor cu for a) sau diversionist-provocatoare („Papa 
nu-i iube te pe români”).  

Documentul nr. 35
Stenogram  din 28.01.1990. ( edin  cu public) 
Este relatat  din perspectiva pr. vicar Langa vizita la conducerea 

Arhiepiscopiei Ortodoxe. (E trecut  sub t cere îns  respingerea unor preo i
ortodoc i i a ierarhului Emilian Birda ). Vizita a fost infructuoas , conducerea 
ortodox  repliindu-se imediat dup  primele momente de derut .

Buracu – este vorba de Dr. ing. Octavian C. Buracu (1932-1995), în acel 
moment pre edinte al Consiliului Jude ean FSN, ulterior unul din fondatorii 
Alian ei Civice, a Grupului pentru Dialog Interetnic, democrat convins.  
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Documentul nr. 36 
Sunt dou  procese-verbale capitulare, unul din 24.01.1990, altul din 

29.01.1990.  
Pozi iei moderate a capitlului, de împ r ire a bisericilor acolo unde erau 

dou , sau de slujire alternativ , i se opunea ideea unui referendum, venit  din 
partea Ministerului Cultelor (dup  ce 42 de ani B.R.U. fusese proscris , f r  a 
avea libertatea de a se manifesta public) i ideea lui „restitutio ad integrum” 
(Todea/Langa), nerealizabil  f r  un apostolat de mase. Este un moment 
dramatic în istoria B.R.U. împingând-o într-o solu ie de provizorat care 
continu i ast zi (2007).  

Surprinde etichetarea scriitorului Mircea Vaida-Voievod, fiu de de inut 
politic i nepot direct al  politicianului Alexandru Vaida-Voievod drept o figur
„compromis “. Artificiul a avut ca scop respingerea acestuia în favoarea 
scriitorului proletcultist Dumitru Mircea.  

Documentul nr. 37
Stenograma a unei adun ri cu publicul din 4.02.1990 
Trimiterea unui inspector ministerial de la Culte nu a fost un act gratuit, 

ci o dorin  din partea ministerului de a evalua situa ia local .

Documentul nr. 38
Stenograma unei edin e cu preo ii, la care au participat Guido del 

Mestri, Alexandru Todea i Ioan Chertes.  
Se observ  antagonismul pozi iei dure i a celei conciliante, reprezentate 

de Guido del Mestri. Prezen a episcopului Chertes era necesar  pentru 
legitimarea liniei reprezentate de Alexandru Todea.  

(Boala lui Ioan Chertes era demult de domeniul trecutului).  
Pr. Ioan Tanco (26.07.1921, Monor BN-2.08.2003, Bra ov), preot din 

1945, arestat în 1948, eliberat în 1951, muncitor CFR, absolv  ASE la seral, va 
lucra la Regionala CFR Bra ov, unde se va pensiona. Activ în clandestinitate. 
Protopop clandestin, apoi oficial al Bra ovului. Necrolog în „Via a Cre tin “
2003, nr. 9 (295), p. 7.  

Pr. Vasile Fernea (3.02.1913, Valea Vinului, SM-9.10.2005 
Cluj-Napoca), preot din 1943, absolvent al academiei teologice din Blaj i a 
Facult ii de Litere – Filosofie din Bucure ti, activ în perioada de sfâr it a 
clandestinit ii. Necrolog în „Via a Cre tin “ 2005, nr. 10 (320), p. 5.  

Documentul nr. 39
edin  cu preo ii din 10.02.1990, prezidat  de Î.P.S. Ioan Ploscaru, 

fiind prezent i Guido del Mestri.  
Sunt redate întâlnirile guvernamentale; se remarc  atitudinea temporiza-
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toare a diploma ilor Sf. Scaun, inclusiv în cazul celor doi episcopi rezisten i.
Pr. Teodor Racovi an (1.03.1913 Grindeni CJ-29.09.2006 Târn veni 

MS), preot din 1936 la Târn veni, a absolvit i Facultatea de Filozofie de la 
Bucure ti. În deten ie între 1948-1953. Dup  închisoare, a fost încadrat în 
servicii umile, pân  când a ajuns func ionar la ICL Târn veni. Preot exemplar 
din rezisten , cu o bogat  literatur  de sertar (20 de titluri, din care 7 
publicate). Protopop greco-catolic la Târn veni din 1989. Cf. Bota – Ioni oiu – 
op.cit., p. 137; Hâncu, Aurel ––„Preotul canonic T. Racovi an la vârsta de 91 
de ani“, V.Cr. 2004, 6 (304), p. 15. catholica.ro – „Preot Teodor Racovi an“,
V.Cr. 2006, 9-10 (331-332), p. 29. 

Documentul nr. 40
Proces-verbal din 26.02.1990, cu noua organigram  a diecezei de Cluj – 

Gherla.  
Dumitru Mircea (1924-1998), scriitor, debutul la Blaj, în 1943. Ulterior, 

scriitor proletcultist (Premiul de Stat 1952) redactor la „Scânteia Tineretului“ 
1953-1954, la „Gazeta Literar “ (1954-1957), apoi la „Tribuna“. Între 
1970-1972, eful Inspectoratului Culturii i Educa iei Socialiste din jude ul 
Cluj, ulterior director al Filarmonicii. Este prototipul activistului Mircea din 
romanul „Cel mai iubit dintre p mânteni“ de Marin Preda. Frate cu preotul 
Alexandru Mircea din Spania (1917-1996). Cf. Sasu Aurel – „Dic ionarul 
biografic al literaturii române (M-Z)“, Bucure ti, Editura Paralela 45, 2006, p. 
119-120; vezi Sârbu, Daniel – „R mas bun, domnu’ Mircea“, V.Cr. 1998, 22 
(211), p. 1, 8. 

Documentul nr. 41
Odat  cu numirea noilor episcopi, inclusiv a mitropolitului B.R.U., în 

12.03.1990, publicat  în 14.03.1990, starea de necesitate canonic  a B.R.U. ia 
sfâr it. Pentru Cluj a fost numit Pr. George Gu iu, care s-a prezentat Capitlului 
Diecezan în 22.03.1990. În momentul numirii ca episcop de Cluj al lui George 
Gu iu, episcopul Emil Riti (de altfel prieten cu acesta) i-a cedat imediat 
jurisdic ia, astfel încât nu a avut loc nici o schism . Cf. Birtz – op.cit., p. 28, 
201-205.  

Albumul
Albumul dedicat Mitropolitului Dr. Alexandru Todea la 50 de ani de 

preo ie, în numele Diecezei de Cluj – Gherla, este un omagiu delicat oferit 
Proiedrului episcopal cu ocazia anivers rii din 25.03.1989. De 68 pag., lucrat 
manual, este prev zut cu ilustra ii realizate în principal de Prof. Maria Go ia.

Textele sunt fie citate din operele episcopilor (ex. „Eroism” al P.S. Ioan 
Suciu), a Pr. canonic Nicolae Pura („Od  Bisericii Române Unite”) sau a Pr. 
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can. Tertulian Langa („Marea Ectenie a Bisericii Române Unite”).
Este un gest deosebit, dat fiind condi iile de multiplicare a anului 1989. 

Cf. Pura, Nicolae – „Od  Bisericii Române Unite”, Baia Mare, Episcopia Bis. 
R. Unite, f.a. (1990), 10 p.;  

„Acatistier, Texte tradi ionale i contemporane. Edi ie îngrijit i
ad ugit  de Pr. Tertulian Langa”, Cluj-Napoca, Ed. Miracolul Cuvântului, 
1995, p. 179-190. „Marea Ectenie...“ a avut ca  surs  de inspira ie intelectual
„Litania Euharistic  a Bisericii T cerii, a M. Maria Ionela“; cf. Birtz, Remus 
Mircea – „Din arhiva unui preot greco-catolic nervenit“, în „Caietele OBSS 
III”, Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2002, p. 361-367.  

Documente. Preambul documentar 

Documente

1.
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2. a) Cluj-Napoca, 5 septembrie 1986  
PRIMA VINERE – Prima Sâmb t
C tre Înalt Prea Sfin itul Mitropolit Alexandru Todea, 
Prea Sfin ii Episcopi i Prea Cucernici 
Credincio i ai Bisericii Române Unite 
Binevoi i a lua la cuno tin  urm toarele:
În dup  amiaza zilei de 22 august P r. Canonic Tertulian Langa, 

aflându-se în toiul preg tirilor de plecare în Germania, Fran a i Italia, tocmai 
când era pe punctul de a ie i în ora  prime te un telefon de la Sora MIA – 
Congrega ie Ionela – cu insisten i st ruin  mult  s - i amâne ie irea pentru 
15 minute. În 10 minute, spune, sunt acolo i în 5 minute ispr vesc. S-a i
prezentat cu un plic care con inea procesul-verbal al Capitlului din Baia Mare, 
prin care se anuleaz  angajamentul f cut de Mitropolit i se cere Sfântului 
Scaun aprobarea i confirmarea celor rânduite de regretatul Ep. I. Dragomir, 
f r  corul episcopilor.  

P rintele pus în situa ie dificil  s-a fr mântat toat  noaptea ce s  fac i
a doua zi diminea a a ars plicul iar cenu a a pus-o într-o cutie. Într-o vreme s-a 
prezentat la el P r. Emil Riti care a fost mediatorul întâlnirii s  vad  efectul. 
Spre uimirea i consternarea lui i-a ar tat cenu a.

Binevoi i a chibzui i a decide în privin a respect rii angajamentelor 
date Mitropolitului c  vor respecta decizia din 14 martie a.c.  

Luând la cuno tin  de la Radio Europa Liber , emisiunea din 31 august 
de scrisoarea semnat  „Cercul credincio ilor români uni i din Cluj-Napoca” 
ne-am sim it datori s  ne consult m i s  d m un comunicat cu decizie de 
admoniere autorilor scrisorii, cu aplicarea pedepselor canonice cerute de situ-
a ia creat . Comunicatul va fi înso it de o scurt  expunere a evenimentelor ge-
neratoare i totu i lung  prim mul imea lor, cât i prin implica iile i com-
plica iile interne i externe.  

În timp ce v  dau acestea la cuno tin  pentru deliberarea i eu continuu 
lucrarea l muritoare pe care o socot absolut indispensabil  pentru pacificarea i
lini tirea spiritelor, a tept s  fie fixat  data, locul i persoanele invitate la o 
dezbatere a cazurilor în cadrul unei conferin e episcopale, care trebuie s  aib
loc cu posibil  urgen .

Sub ocrotirea i paza Inimii Prea-sfinte a Lui Isus i a Inimii Nepri-
h nite a Maicii Sfinte, unite în Preasfântul Spirit, s  facem tot posibilul ca 
nelini tea i tulburarea s  înceteze, iar pacea, dragostea i unitatea, atât de 
necesar  în situa ia în care ne afl , s  triumfeze.  

Cu devotament i aleas  dragoste în Domnul,  
Silvestru Augustin „Ordinarius“ diecezan, Vicar general episcopal 
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b) Dare de seam  rezumativ
asupra convorbirilor purtate la Sf. Scaun. 
 Rezultate indica ii
Primul contact l-am avut cu Mons. Baltheiser – prietenul, omul de 

leg tur i sprijinitorul Pr. Riti în rela iile acestuia cu Mons. Bârlea, prelatul 
Szöké János de la Königstein i cu Mons, Kada de la Roma.Cum e i firesc, B. 
sus ine interesele lui Riti, dar mi-a spus s -i comunic c , dac  este vreun 
neadev r în cele pe care i, le-a relatat, el îl p r se te.

Al doilea contact l-am avut cu Mons. C. Bârlea. L-am întrebat. „Cum se 
face c  Dvs. îi pomeni i pe episcopii consacra i de P.S. Dragomir, iar în ar , la 
Roma i la Paris nu sunt pomeni i?” R spuns. „Ei fac ce tiu, iar eu fac ce 
tiu...” Apoi: „Episcopii din ar  s  fie mai rezerva i cu calificativele i cu 

sentin ele, c ci i situa ia lor este tot atât de discutabil ?...” – „Ce în elege i
prin asta?” – „Nu eu ce în eleg, ci ei cum de nu în eleg de ce nu sunt trecu i în 
anuarul pontifical?” – „Poate c  Sf. Scaun din pruden  nu îi men ioneaz .” – 
„Oare nu pentru c  nu îi recunoa te?” – „Mi se pare deconcertant i greu de 
în eles aceast  interpretare”. „Deconcertant  este neîn elegerea”.  

Tot în Germania l-a întâlnit pe Prel. Szöke. Acesta mi-a spus: „Sf. 
Scaun detest i consider  ru inoas  situa ia din Biserica Dvs. Nu în elege cum 
de s-a putut ajunge pân  la acest punct de tensiune. Episcopul Todea este 
recunoscut drept cap al Bisericii de la Dvs. Asta am aflat-o în dou  rânduri, atât 
înainte de moartea lui Dragomir, cât i dup  aceasta. de la el se a teapt  s
rezolve radical problemele.  

În continuare m-am oprit la Paris. Mons. Cosma e b trân, jovial i
amfitrion talentat i generos. Nimic altceva nu se poate a tepta de la el. Este 
solidar cu episcopatul legitim din ar i cu pozi ia acestuia fa  de noii 
episcopi. Pr. P. Gherman este un intelectual distins. Are 65 de ani. A fost 
solicitat ca profesor la Institut catholique, a refuzat, vrând s  r mân  liber i la 
dispozi ia Bisericii noastre. Posed  o documenta ie excep ional  asupra vie ii 
Bisericii noastre din 1948 încoace. Este d ruit, prudent, modest i activ. 
Anticipez; inând seam  de vârsta i s n tatea precar  a P.S. Cristea i P.S. 
Cri an, precum i de absen a altui succesor – succesiunea fiind cazul a se 
asigura în interesul i al Bisericii din ar  – apreciez c  Pr. Gherman este nu 
numai cel mai bun din occident, dar i singurul succesor posibil i c  este bine 
s  primeasc i agrementul Bisericii din ar .

Silvestrini. Bun tehnician al diploma iei. Cunosc tor al problemelor 
noastre. Cap limpede. Circumspect dar nu distant. Bine inten ionat.  

P.S. Colasuonno. Foarte apropiat. Extrem de bine inten ionat i doritor 
s  fac  ceva pentru noi. A inut s -i relatez în am nunt situa ia, pe care dore te
s  o cunoasc  cât mai bine. Dornic s  vin  cât mai curând în ar . Dore te s -i 
vad  în primul rând pe episcopii no tri. Prietenos, te face s  te sim i un intim al 
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lui.  
Cardinal Lourdusamy. Indian. Era în America în timp ce eu eram în 

Roma. Aflând de mine, a dat telefon de acolo s  nu plec pân  nu stau de vorb
i cu el. Interesat de situa ia de la noi. Dornic s  cunoasc  totul i s  fac  tot ce 

se poate. Con tiincios. Dinamic. Exigent. Principial.  
P. Stanislas. Alter ego al Papii, Îi cite te gândurile. Operativ. Precis, 

Sobru dar serviabil. Despre Papa, la sfâr it.
La Roma se cunoa te destul de bine situa ia de la noi. Cunosc i pozi ia

pseudoepiscopilor, dar sunt foarte circumspec i în a da calificative, considerând 
c  este de competen a noastr .

Lourdusamy. „Ave i o situa ie foarte regretabil . Pot în elege cum a i
ajuns aici. Trebuie rezolvat  radical. Episcopul Todea este capul Bisericii. El 
are capacitatea i competen a canonic  s  rezolve toate problemele”. – „Am 
dori instruc iuni scrise”. – „În condi iile de ilegalitatea a Bisericii voastre nu 
putem face a a ceva f r  a nu risca un conflict diplomatic. Cu Codul canonic în 
mân , episcopul Todea are solu ii pentru toate problemele”. – „Nu chiar pentru 
toate, c ci sunt unele în care se cere avizul expres al Sf. Scaun”. – „În acele 
probleme, s  întruneasc  Conferin a episcopal , ceea ce hot r te Conferin a
episcopal  în unanimitate i în conformitate cu codul canonic ine loc 
provizoriu de aviz al Sf. Scaun. Nu a tepta i nici indica ii i nici instruc iuni de 
aplicare a Codului Canonic”. – „Dar Codul nostru canonic nu a ap rut”. – 
„Dac  înc  nu a fost promulgat, r mâne în vigoare cel vechi. În problemele mai 
speciale c uta i analogii în codul canonic roman. Procedând riguros conform 
normelor canonice i în consens cu to i conduc torii de dieceze, Todea nu va fi 
dezavuat, c ci Sf. Scaun nu poate s  infirme codul canonic aprobat de el.. Te 
rog s -mi prezin i un raport detaliat, în scris, pân  atunci spune-mi dac  ave i o 
problem  special . – „Toate sunt speciale, dar ast zi v  prezint una. Exist
tendin e i simpatii pentru ritul roman, aceasta prezentându-se ca o problem
solu ionabil i acceptat  de c tre Stat. Ce p rere ave i?” – „De ce îmi ceri mie 
p rerea? Nu ave i episcopii? Întreba i-i pe ei i face i ce v  spun ei. Ei cum v d
problema?” – „Sunt fermi în p strarea tradi iilor orientale”. – „Episcopii v d
bine lucrurile. La punctul lor de vedere îl ad ug m pe al nostru: Biserica 
catolic  tr ie te o puternic  expansiune în r s rit, adic  în Asia i Africa. Acolo 
sunt comunit i unite cu noi sau în curs de apropiere, care au tradi ii puternice 
de care se simt foarte lega i. Dac  ar afla c  voi, ca orientali, a i ajuns s  v
abandona i tradi iile i s  v  pierde i identitatea în ritul major latin, ei s-ar 
descuraja în tendin a lor spre Biserica catolic i ar socoti c i pe ei îi a teapt
acela i viitor. Ar fi bine s -i pierdem cu ajutorul vostru?”.  

Bukovski. L-am întrebat: „Spune i-mi, P rinte, s-a f cut vreo modifi-
care a arond rii teritoriale a diecezelor de la noi, dup  1948?” – „Nu s-a f cut”.
– „Totu i, mi se pare c  s-a f cut; altfel, P.S. Dragomir nu s-ar fi putut intitula 
„primul ordinar al diecezei de Bucure ti. Ca s  fii Ordinarius trebuie s  ai o 
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jurisdic ie i un teritoriu, nu?” – „V  rog s  re ine i: nu s-a f cut i nici nu 
putea s  se fac  vreo modificare; ar fi însemnat o ingerin  într-un domeniu 
interzis de autoritatea de stat de la Dvs., iar dac  s-ar fi f cut nu se putea face 
f r tirea Dvs. Deci nu s-a f cut”. – „Atunci care este situa ia ordinariatului 
P.S.. Dragomir la Bucure ti i a celui consacrat ca succesor?” – „Bucure ti au 
fost i sunt un vicariat foraneu al Arhidiecezei de Blaj. Dup  moartea lui 
Afenie, Nun iatura i-a încredin at lui Dragomir administrarea acestui vicariat al 
Blajului, dar nu cu jurisdic ie personal . Este o neîn elegere la mijloc. Cel 
consacrat ca succesor, întrucât Dragomir avea potestas ordinis, este episcop 
valid, ar fi dificil s  verific m validitatea. Dar fiindc  dieceza de Bucure ti nu 
exist , deoarece vicariatul ine în continuare de Blaj, fiindc  Dragomir nu avea 
jurisdic ie personal  în Bucure ti, fiindc  a dat o jurisdic ie pe care nu o avea i
pentru un teritoriu care nu îi apar inea i f r  permisiunea episcopului legitim, 
Iustin Paven este episcop nelegitim, ilicit i ca atare interzis”. – „Dar Octavian 
Cristian?” – „Cristian a fost consacrat în mod valid, dar având un matrimoniu 
civil nu poate exercita func ia episcopal  ca fiind iregular i ilicit, deci 
interzis”. – „Care este situa ia lui Riti Emil?” – „Riti este consacrat valid, pe 
baza unei prezumtive jurisdic ii transmise de Hossu. Dar Hossu nu putea s -i
transmit  o jurisdic ie la care renun ase înainte de a fi arestat. Dup  câte tiu
forul diecezan nu l-a propus, îl refuz  ca având faim  rea i ca fiind consacrat 
f r tirea i împotriva voin ei forului diecezan. Deci i el este interzis”.  

Colasuonno. „Ierta i-m  c  v  re in i eu am vrut neap rat s  v  vorbesc. 
Vreau s  m  informa i în am nunt i autentic despre situa ia Bisericii Dvs. 
S -mi prezenta i un raport cuprinz tor. Dar în afar  de raport ce a i vrea s  îmi 
spune i?” – „Tot din raport, dar cu anticipa ie...” – „V  ascult” „Dup  cum 
vede i, reprezentan ii no tri de aici sunt to i la punctul terminal al carierei lor”. 
– „ tiu”. – Episcopii din ar  sunt to i b trâni”. „ tiu”. – Preo ii cu studii 
teologice superioare din ar  sunt to i b trâni”. – „ tiu”. – „Avem voca ii, dar 
noii preo i sunt cu o preg tire, fortuit, mai sumar ”. – „A a este”. – „Postul de 
radio Vatican are emisiuni în limba român  necorespunz toare”. – „A a mi se 
pare, dar unde vre i s  ajunge i? – „S  pune în mod imperios problema 
schimbului de genera ii peste tot, atât în ar  cât i în afar . Noile promo ii de 
preo i sunt zeloase, dar insuficient preg ti i pentru misiuni înalte. Le pute i
asigura condi ii de studii aici?” – „Dac  vin, to i vor avea burse, dar s  vin ”.
(Acela i lucru mi l-a spus i Card. Lourdusamy i superiorul general al 
bazilienilor). – „Am avea nevoie de un angajament scris în acest sens, pentru 
Stat”. – „Nu putem intra în capcana de a emite documente pentru o Biseric  în 
afara legilor statului. Am deteriora rela iile diplomatice, iar noi inem s  avem 
rela ii care s  favorizeze dialogul pentru rezolvarea problemei voastre.  

Cu un alt prilej P.S. Colasuonno mi-a spus c  dore te s  vin  cât mai 
curând la noi în ar  s  vorbeasc  cu episcopii i c  atunci m  va c uta. I-am 
r spuns c  îmi va crea dificult i cu autorit ile, dar s  vorbeasc  neap rat cu 
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episcopii, altfel, va produce o consternare greu de remediat.  
O alt  problem , abordat  atât cu S.E. Colasuonno cât i cu Card. 

Lourdusamy, a fost cea a modalit ii de solu ionare a problemei Bisericii 
noastre. Am cerut o orientare în acest sens. Mi s-a r spuns. „De ce nu îi 
întreba i pe episcopii vo tri? Noi nu putem ignora p rerea episcopilor vo tri. Ei 
ce p rere au?” – Episcopii disting diferite aspecte. 1. inând seama de trecutul 
istoric, este impracticabil  solu ia preconizat  de stat, în sensul integr rii 
noastre în ritul roman, acolo unde exist  biserici romano-catolice. 2. Este de 
neconceput practicarea limbii române numai în bisericile administrate de 
preo ii maghiari, când cei mai mul i dintre românii catolici de rit oriental 
locuiesc în localit i f r  biserici romano-catolice i ast zi se afl  încorpora i în 
ortodoxism. O solu ie ce ar aduce cu sine abandonarea credincio ilor no tri sub 
ortodoxie nu poate fi acceptat  nici de noi, nici de Sf. Scaun. 3. Nu ne putem 
preta la rolul de învr jbitori ai catolicismului de la noi pentru ca, învr jbi i, s
putem fi mai u or manevra i. Separa ia în jurisdic ie i, pe cât posibil, în cl diri 
este necesar  lini tii interne a statului i a Bisericii. 4. O solu ie care 
demonstreaz  atât realismul nostru politic cât i modestia cu care privim 
lucrurile este: nu anularea Decretului de trecere în afara legii, din 1948, nici 
restituirea integral  a tuturor bunurilor, ci, acordarea pur i simpl  a dreptului 
de liber  func ionare a cultului gr. catolic din România – cult identic în dogme 
cu cel romano-catolic (admis de Stat) i identic cu cel ortodox (de asemenea 
admis de Stat). Acordarea libert ii de func ionare nu poate fi socotit  ca loial
i satisf c toare decât cu acordarea implicit  a dreptului de acces în fiecare 

parohie avut  în trecut, unde, dac  g sim credincio i r mânem, iar dac  nu 
plec m. 5. Nu se respinge de plano solu ia ventilat  în anii trecu i, din surse 
oficioase, solu ie ce preconiza instituirea unei Biserici Catolice din România 
centralizat  la Bucure ti, f r  precizarea ritului, dar în care s  fie practicabil 
orice rit, fiecare rit având o ierarhie proprie, dar subordonat  conducerii unice 
de la Bucure ti”.

La acestea mi s-a r spuns: „Episcopii vo tri dau dovad  de princi-
pialitate i de suple e, în acela i timp”. Numai Lourdusamy mi-a zis: „Dac
Biserica Ortodox  se simte jenat  de existen a unei alte biserici cu acela i rit ca 
al ei, voi v-a i putea p stra caracterul, tradi iile i denomina ia „oriental ”, f r
a men ine echivalen a ritual  cu ortodoc ii; aplicând reforma liturgic
preconizat  de Vatican II, ve i ajunge la o form  liturgic , în esen  identic  cu 
a lor i cu ritul roman, dar în aparen  diferit i f r  a- i pierde caracterul 
oriental. Examina i i aceast  cale”. Am r spuns: „Solu ia pare fertil , episcopii 
nu ar putea respinge Directivele Conciliului Vatican II, dar a  vrea s  precizez 
c  nu ortodoxia este cea care trebuie s - i dea asentimentul la o asemenea 
solu ie, ci autoritatea de Stat de care, depinde autoriza ia de func ionare. Dac
Statul î i va manifesta acordul în acest sens, ortodoxia nu va ridica glasul sau, 
dac  o va face, o va face numai ca efect retoric. Apoi nu omit faptul c , din 
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acelea i motive ca i noi, nici ceilal i catolici orientali nu au procedat la 
reforma liturgic . Aceast  reform  ar trebui f cut  în consens i simultan, lucru 
dificil în condi iile noastre. Problema este ca Statul nostru s  aib  un interes 
real de a rezolva problema confesional  de la noi. Dac  nu-l are, discu iile sunt 
doar de ochii lumii i sterile. Dac  îl are, atunci acest interes nu este unul pe 
care noi s -l putem mobiliza prin argumente teologice, istorice, culturale sau 
juridice. Interesul Statului nostru nu poate fi decât politic i economic. V  rog 
s  ave i mereu în vedere aceasta. Colasuonno a r spuns: „Suntem gata s
abord m situa ia i cu aceste implica ii”.

Alt capitol. Nu am socotit oportun  o vizit  la Papa, care era extrem de 
ocupat, iar o întrevedere între mine i Dânsul nu putea fi de natur  s  aduc
vreo rezolvare. El nu d  decizii într-o audien  particular , iar ca s  m
întâlnesc cu Dânsul numai din vanitate personal  nu era cazul. Dar f r  a fi 
f cut vreun demers, am fost anun at de la secretariatul particular al Papii c
sunt programat la o concelebrare cu Sf. P rinte. Dup  concelebrare, to i
participan ii au fost re inu i pentru a primi binecuvântarea apostolic .

Dup  cum este de re inut c  Lourdusamy a telefonat din America pentru 
a m  re ine, c  E.S. Colasuonno s-a ar tat foarte interesat de problemele 
noastre, c  Papa m-a chemat s  concelebrez (toate acestea, desigur, nu pentru 
un anonim ca mine, ci pentru Biserica noastr ), este re inut i faptul c  la acea 
audien  de binecuvântare Papa a vorbit numai cu (de –n.n.) mine. Iat  p r ile
principale ale dialogului: 

– De unde sunte i? 
– Din România. 
– Din România... Dar cum, v-a i p r sit Biserica, patria i poporul? 
– Nu, Sanctitate. Nu mi-am p r sit nici Biserica, nici patria i nici 

poporul. Am venit aici ca s  prezint unele probleme ale Bisericii gr. catolice 
din România i m  voi întoarce peste câteva zile la turma mea, în Biserica din 
ara mea. 

– Bine, foarte bine.. Cu cine a i vorbit aici? 
– Cu Card. Lourdusamy, cu E.S. Colasounno, E.S. Marusyn, E.S. 

Cri an, E.S. Cristea, cu monseniorii Bukovski, Motola, cu rectorul universit ii
de Propaganda Fide, cu canoni ti i cu al i membri ai clerului român din Roma. 

– E bine.. i ce gânde te credinciosul popor român? 
– Poporul român nu poate gândi o problem  ale c rei date nu le 

cunoa te. Singurii care cunoa te i elementele esen iale ale problemei Bisericii 
gr. Catolice din România sunte i Sanctitatea Voastr i Conducerea Statului 
nostru. Îns  poporul nostru crede i sper . Sper  în Sf. Providen , sper  în 
grija pe care o purta i Bisericii gr. catolice din România, ca instrument al Sf. 
Providen e, ca protector i ca P rinte spiritual al Bisericii noastre, sper  în 
r sunetul ceresc al suferin ei îndurate ca m rturisitori ai unit ii noastre cu 
Scaunul lui Petru. Poporul nostru crede în legitimitatea existen ei Bisericii sale, 
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c ci existen a Bisericii noastre este legitimat  nu numai prin trecutul s u
glorios, nici numai prin prezentul s u f r  pat  ci i prin numeroasele voca ii la 
preo ie i c lug rie i prin fervoarea cu care tineretul î i tr ie te credin a.

Papa, întorcându-se spre cardinali: 
– Iat  un adev rat r spuns. A a este precum zici.. Dragii mei, a i fost 

totdeauna al turi de noi. Noi vom fi mereu al turi de voi. Fi i tari în credin .
Nu v  pierde i speran a, dar ruga i-v . Ruga i-v  mult”.  

Întrevederea a durat cam 12 minute.  

c) Cluj-Napoca, 14 ianuarie 1987  
Înalt Prea Sfin ite P rinte Mitropolit,
Sunt cu consecin ele gripei, cu reumatismul în faz  acut i cu oboseala 

accentuat .
Eram cu biletul de plecare din Cluj pe data de 7 ianuarie dar a intervenit 

moartea P r. Protopop Ion Radu i am amânat-o.  
Luni în 12 când am primit telefonul tocmai plecam la o edin  de 

comunic ri la Arhivele Statului. I.M. Bota, Transilvania p mânt românesc 
partea I, despre Emil Precup, prof. i director la liceul din Gherla, Iustin 
Sohorcea din Sângeorz-B i, Ioan Pavel, pre edintele Desp r mântului Astra, 
din arsenalul ideologico-propagandist al horthysmului (I) i I. Buza i, T. 
Seiceanu – „Blajul – vatr  de cultur i istorie româneasc “, prezentat  de 
Cri an Mircioiu, ginerele lui O. Ghibu. Am socotit c  trebuie s  fiu prezent.  

Ieri am fost la Gherla la înmormântarea sorei Emanuela, unde diminea
a avut loc Prohodul cu Sf. Liturghie concelebrat  de 12 preo i, iar la 13 
prohodul de la cimitir oficiat de parohul armeno-catolic i de cel 
romano-catolic, flanca i de V.M. Ungureanu i I. Sab u. Totul s-a f cut în 
limba român , afar  de începutul în latine te. Am inut predic  în cadrul c reia
am men ionat i subliniat îndrum rile date i pozi ia Înalt Prea Sfin iei Voastre 
în leg tur  cu cele dou  emisiuni la REL (Radio „Europa Liber “ – n.n.) a 
Mons. O Bârlea.  

Sondând opinia preo ilor i credincio ilor nu se întâlne te decât uimire, 
revolt , indignare i dezaprobare, cu dorin a de a se lua cât mai urgente m suri 
împotriva lui i a celor ce-l sus in.  

Câ iva preocupa i de canonicitatea alegerii de Mitropolit spun c  ar 
trebui g sit  modalitatea remedierii prin consultarea preo ilor i chiar a 
credincio ilor, lucru greu de realizat în actualele împrejur ri.  

Observa ie: În probleme de disciplin  ecleziastic i administra ie Corul 
Episcopilor i Ordinarilor nu a procedat uniform i în prealabil  armonie i
în elegere, ci fiecare separat i unilateral.  

Alegerea de Mitropolit din 14 martie 1986 trebuia imediat adus  la 
cuno tin a întregului cler i credincio i. S-a procedat cu încetineal i
tergiversare, l sând loc la discu ii periferice i, fapt care e încurajat izvorul 
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opozi iei i a l sat timp prea suficient s  furnizeze date false, pe care Mons. 
Bârlea le-a preluat f r  nici un discern mânt.  

Dac  comunicarea formulat  în 11 ianuarie 1985 privitor la zvonurile 
puse în circula ie cu privire la alegerea episcopilor i atitudinea fa  de 
Liturghia în limba român  în bisericile romano-catolice, pentru dieceza de Cluj 
– Gherla era adus  la cuno tin a i nu oprit , ba chiar însu it  de întreg Corul 
Episcopal i publicat  în toat  biserica, nu se l sa drum liber ac iunii Ionela – 
Bârlea. Tocmai Î.P.S. Voastr  a i fost de p rere s -i las  s  vorbeasc i s
discute. Acum culegem ce s-a sem nat.  

Prea târziu s-a adus la cuno tin a Episcopilor romano-catolici faptul 
alegerii i nu s-a luat nici o m sur  de a clarifica refuzul Episcopiei de Alba 
Iulia de a citi Anun ul i Decizia din 14 martie, restituindu-le expeditorului f r
nici o explica ie.

Reglementarea de la Baia Mare trebuia f cut  în prezen a delega ilor din 
fiecare diecez  ca s  se v deasc  unitatea de ac iune i puterea de accentuare a 
canonicit ii alegerii.

Dup  ac iunile de a r sturna reglementarea f cut  de Mitropolit la Baia 
Mare cu privire la numirea Ordinariului Lucian Mure an, pornite de Octavian 
Cristian, trebuia luat  m sur  comun i nu unilateral  din partea 
Mitropolitului contestat de cei intru i.

Dup  emisiunea de la REL din 31 august de imaginarul „Cerc al 
credincio ilor români uni i din Cluj-Napoca”, trebuie s  urmeze îndat  o 
decizie comun  a întregului Cor Episcopal.  

Telegrama Mitropolitului i scrisorile trimise s-au dovedit f r  urm rile
a teptate i iar i s-a l sat loc de ac iune adversarilor.  

Scrisoarea Ordinariului de Cluj din 6 septembrie primit  la centrele 
diecezane abia în 12 afar  de Baia Mare unde se ac iona nu a fost luat  în 
seam  de nimeni i nu a urmat conferin a Corului Episcopal a a cum se 
preconiza în scrisoare. Comunic rile f cute în diecez  au fost inoperante.  

Dup  ce am terminat comunicatul, decizia i motivarea, datat  6 
septembrie 1986 s-a ac ionat pentru întâlnirea solicitat i v sând c  nu are loc, 
obligat în con tiin , obligat de sarcina primit i de preo i i credincio i, am 
încercat s  ajung  la Roma i la R E L ca acolo unde s-a difuzat falsul s  se 
fac  rectificarea; în loc de a le auzi citite ne-a fost dat tuturor s  auzim 
„afirma iile fanteziste i aiurelile Mons. Bârlea“, desprins de realit ile de la 
noi, cum se exprima un prelat ortodox binevoitor fa  de noi.  

Acum la anexa / sub pentru binevoitoare luare la cuno tin .
Întrucât se vede limpede c  m surile i încerc rile de remediere 

individuale luate pân  în prezent s-au dovedit ineficace, se impun m suri 
urgente, concrete i în deplin  solidaritate de monolit i anume: Corul 
Episcopilor i Ordinarilor Diecezani în frunte cu Mitropolitul ales i verbal 
confirmat de Sfântul Scaun prin Secretarul Pontifical Mons. Silvestrini i
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primit cu bucurie unanim  de to i preo ii i credincio ii, exceptând pe ioneli ti.
M suri urgente de luat.  
1. Aplicarea pedepsei în care au c zut to i ce care nu au respectat 

Decizia din 14 martie 1986, „suspendarea preo ilor ipso facto de la cele sacre” 
i a celor care îi sus in i recurg la ei în cele sacre, cu aducerea la cuno tin a

public .
2. Sanc ionarea canonic  de c tre Ordinarul locului, Mitropolitul a 

Cercului Ionela de unde porne te toat  zarva.
3. O telegram  c tre Sfântul P rinte în care s  se aduc  la cuno tin  ca 

întregul Cor Episcopal, Preo imea, C lug rimea i Credincio ii, dezaprob i
condamn  ac iunea Mons. O. Bârlea i a colaboratorilor s i i roag  pe Sfântul 
Scaun s -l oblige s  înceteze campania i eventual s  repare scandalul produs, 
obligându-l în con tiin  preo easc .

Telegrama s  fie semnat  de reprezentan ii diecezenelor i de cei trei 
preo i de pe scen . În cazul c  refuz  o nou  dovad  c  sunt cei trei preo i de pe 
scen . În cazul c  refuz  o nou  dovad  c  sunt suspenda i a divinis ipso facto,
iar în primul caz scap  de suspendarea amintit  în punctul 2.  

Sfântul Scaun s  cear  Mons. O. Bârlea s  fac  cuvenita reparare la 
R.E.L.

4. Corul Episcopal s  informeze preo ii, clerul, poporul i opinia public
despre situa ia creat i m surile luate pe calea cea mai eficient i mai 
potrivit .

5. Cu pruden i tact s  se purcead  la confirmarea faptic  prin 
semn turi adunate de la preo i, eventual c lug ri, c lug ri e i de la 
reprezentan ii credincio ilor din toate cinci diecezele, a alegerii de Mitropolit 
care s-a bucurat de adeziunea tuturor cu excep ia ioneli tilor. Ca s  fie pe linia 
Mons. O Bârlea cu actul de la 1700 s-ar putea întocmi un fel de CARTE DE 
M RTURIE cu o declara ie precis i concis  urmat  de semn turile culese pe 
dieceze.

CARTE DE M RTURIE  
În urma situa iei deosebite create în Biserica Român  Unit  din 

România, pe urma decesului regretatului Ep. Ioan Dragomir 25 aprilie 1985, a 
directivelor primite de la Sfântul Scaun, comunicate verbal prin Ordinariul 
eparhiei de Oradea, Coriolan T mâian i a consult rii, pe m sura posibilit ilor, 
a celor competen i, Corul Episcopilor i Ordinarilor – cu excep ie diecezei 
Maramure ului unde situate s-a clarificat ulterior prin alegerea i confirmarea 
din partea Mitropolitului a Ordinarului P rintele Lucian Mure an – întrunit în 
Conferin  Episcopal  la Cluj la 14 martie 1986, la propunerea Seniorului 
Corului Episcopal Episcopul Ioan Ploscaru a Lugojului, ca Episcopul 
arhidiecezei Blajului Alexandru Todea, ales în 31 aprilie 1985 de Episcopii 
Ioan Ploscaru i Ioan Chertes i acceptat de Ordinarii diecezani Coriolan 
T mâianu al Oradiei i Silvestru Augustin Prundu  al Clujului, s  preia 
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conducerea Bisericii Române Unite, l-au ales Mitropolit ca s  conduc  dup
toate drepturile prev zute de Conciliile Provinciale i de Dreptul Canonic în 
vigoare. Alegerea a fost acceptat i de Episcopul Ioan Chertes prin semn tur
cu mâna proprie, apoi de întreg clerul i credincio ii, manifestând adev rat
bucurie. Adus  la cuno tin a Sfântului P rinte alegerea a fost declarat
canonic i valid i de Secretarul Pontifical Mons. Achile Silvestrini.  

Monseniorul Octavian Bârlea, fiu al arhidecezei Blajului, autor a multor 
lucr ri de valoare, contrar prevederilor i a tept rilor, datorit  unor informa ii 
false i tenden ioase, desprinse de realit ile din patrie, atât în revista editat  de 
Dsa., cât i la R E L, în ultimii ani a pornit o ac iune destructiv , culminând în 
emisiunile din 4 i 11 ianuarie, în care alunec  în afirma ii fanteziste i
calomnioase, cu îndrum ri foarte eronate.  

Pentru ca întreaga Biseric  s  ia cuno tin  de realitate i to i care se 
cuvine s tie, noi mai jos subsemna ii din prezentul tabel la nr. curent, dac
suntem preo i declar m în cuno tin  preo easc , dac  suntem c lug ri sau 
mireni declar m sub jur mânt pe Sfânta Cruce i pe Sfânta Evanghelie, în fa a
Preasfintei Treimi, c  semnând DA suntem de acord i semnând NU liber i
nesili i m rturisim c  nu suntem de acord cu alegerea de Mitropolit a 
Episcopului arhidiecezan Alexandru Todea.  
Tabel
Nr Numele i Vârsta Localitatea Calitatea Acordul Semn t.
crt. prenumele       DA-NU  
1______________________________________________________________ 
2______________________________________________________________ 

Pentru cine dore te într-un rând sau dou  s-ar putea face o men iune 
special , apoi s  se treac  la num rul crt. urm tor.  

Tabelul s  înceap  imediat dup  text, ad ugându-se pagini suplimentare 
ca a a s  nu se poat  spune c  nu are leg tur  cu textul.  

N.B. Textul dactilografiat f r  ciorn , va trebui stilizat dac  va fi 
acceptat.

6. Problemele multe semnalate în repetate rânduri verbal i prin scrisori 
ar fi bine s  fie luate în dezbatere colectiv , f r  prea mult  z bav i în 
ordinea importan ei i urgen ei.  

7. Este necesar i o expunere detaliat i cronologic  a evenimentelor 
cu citarea canoanelor pertinente în alegerea Mitropolitului care s  fie trimis
Sfântului Scaun i s  fie pus  la dispozi ia celor ce i aici în ar  doresc s  fie 
deplini l muri i.

8. Prezenta scrisoare va fi expediat  tuturor conduc torilor de dieceze.
Prin aceste cred c  am r spuns dorin ei Î.P.S. Voastre de a face i de a 

comunica i celorlal i Ordinari i P.S.I. Ploscaru s  fac  propuneri în merit pe 
care trimi indu-vi-le s  le pute i studia i omologa, pentru m suri adecvate 
luate în deplin  armonie i conordan .
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Dup  acestea plecat la s rutarea Dreptei, cerând iertare pentru cele mai 
pu in bine scrise, r mân în Isus Domnul i Sf. F. Maria  

Cu toat  dragostea i devotamentul,  
Silvestru Augustin Prundu  OSBM  
Ordinariu diecezan.  

d) Cluj-Napoca, 21 ianuarie 1987  
Înalt Preasfin ite P rinte Mitropolit,
Situa ia din lume, din ar i din biserica universal  în general, dar mai 

ales din a noastr  în particular, concomitent cu urm rile unei gripe, cu puseul 
reumatic care m  chinuie i cu oboseala din care nu reu esc s  ies, îmi 
cauzeaz  o nespus  durere psiho-somatic  pe care o ofer lui Dumnezeu i
Maicii Sfinte ca isp ire i reparare pentru p catele mele i pentru îndreptarea 
relelor. Emisiunile Mons. Octavian Bârlea din 4 i 11 ianuarie, crt., m-au
umplut de revolt  pentru situa ia creat . Ele sunt apogeul unei st ri personale 
pe care o cloce te de mult  vreme i care s-a v dit în 1983 cu ocazia 
beatific rii Fer. Ieremia când au ap rut primii pui gola i dar acum sunt cu pene 
i creast  sfid toare.

Sunt foarte îndurerat de faptul c  s-a produs ce am încercat s  previn i
s  opresc, f r  s  reu esc, dar mai ales c  s-a declan at o criz i s-a pornit un 
val într-un mod cu totul nea teptat i greu de calificat. Opinia public  de toate 
confesiunile este uimit i indignat , iar credincio ii, c lug rii, c lug ri ele i
preo ii care l-au ascultat sunt foarte revolta i, dezaprobându-l i condamnându-l 
cu vehemen .

Reflectând asupra situa iei mi-a venit în minte repro ul pe care mi-l 
f cea într-o scrisoare P.S.S I. Ploscaru: „Ai f cut r u c  nu ai adus la cuno tin a
diecezei COMUNICAREA formulat  în 11 ianuarie 1985. Dac  o f ceai nu se 
ajungea la hirotonirea lui Emil Riti i sc pai de încurc tur ”. Bineîn eles atunci 
m-am lini tit în faptul c  Episcopul meu m-a trimis la Dvoastr i Dvoastr  nu 
a i fost de p rere s  se fac  publicitate, spunând: „S  nu-i oprim. Sunt destule 
restric ii! S -i l s m s  vorbeasc !” Au vorbit în drag  voie i acum culegem 
ce au sem nat.  

Telefonul din 12 crt. l-am primit în clipa când ie eam pe u e s  merg la 
o edin  de comunic ri la Arhivele Statului, unde a vorbit I.M. Bota, 
Transilvania p mânt românesc, partea I-a, apoi al ii despre Emil Precup, prof i
director la liceul din Gherla; Iustin Sohorcea înv tor în Sângeorz B i, Ioan 
Pavel, pre edintele Desp r mântului Astra, Din arsenalul ideologico-propa-
gandist al hortysmului I i Cri an Mircioiu, ginerele lui O. Ghibu, despre T. 
Seiceanu i I. Buza i, „Blajul – vatr  de istorie i cultur  româneasc “. M
sim eam dator s  nu lipsesc i nu am regretat c ci prin acesta Biserica noastr  a 
ie it într-un fel oarecare, dar a ie it la iveal .

Sora Emanuela din CMD m-a obligat s  m  duc în 13 la Gherla la 
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înmormântare. În cas  am f cut Prohod cu Liturghie concelebrat  de 12 preo i,
iar la ora 13 la cimitir a fost prohodul oficial celebrat de parohul armea-
no-catolic i romano catolic, flanca i de P r. Iustin Sab u i V.M. Ungureanu. 
Începutul a fost în limba latin  iar restul tot în limba român . Am rostit predica 
funebr  amintit  de situa ia creat  de emisiunile lui Bârlea i de pozi ia Î.P.S.V. 
i a întregului Cor Episcopal, subliniind c  toat  lumea este în jurul 

Mitropolitului, a c rui alegere a fost primit  cu mare bucurie de toat  lumea, 
iar cel ales a primit o grea sarcin  pe umeri pentru aceea s -l sprijinim cu 
rug ciuni i cu fapte.  

În 14 ian. am întocmit o adres  c tre Î.P.S.V. un fel de ciorn
dactilografiat  pe care am trimis-o P r. C. T mâianu i P.S. Ioan Ploscaru
printr-o ocazie potrivit , în care mi-am expus punctul de vedere a a cum tr iam 
i sim eam atunci. Men ionez c  la edin a de comunic ri din 12 crt. i-am 

împ rt it Pr. T. Langa dispozi ia Î.P.S.V. i l-am rugat s  fac  el un proiect de 
r spuns, dat fiind c  el, dup  vizita în str in tate cunoa te cel mai bine 
problema i ar fi cel mai indicat s  opineze.  

Dup  consultarea avut  ieri, v zând proiectul s u care a fost g sit de 
Capitul foarte bine i i s-au f cut doar câteva mici întregiri sau retu eri, am 
socotit s  revizuiesc i eu ciorna dactilografiat , s  simplific i s  sistematizez 
mai bine problemele. Le enum r în ordinea lor cronologic .

Anun ul i Decizia din 14 martie 1986 trebuiau, dup  a mea p rere, 
aduse mai curând i mai cu entuziasm i încredere la cuno tin a celor în drept i
mai ales confirmarea dat  verbal de Mons. Achile Silvestrini, care ne bucur
foarte mult i nici nu putea fi altfel.  

Trebuia blocat  din vreme ac iunea negativ  a Mons. O. Bârlea în 
cercurile Vaticanului, mai ales când, dup  întoarcerea lui V.M. Ungureanu s-a 
aflat de ea.  

Episcopia de Alba Iulia, f r  nici o motivare a restituit anun ul i decizia 
i nu am mers nici pân  azi s  clarific eu personal sau mai bine s  clarific m

împreun  m car doi trei motivul refuzului.  
Scrisoarea mea din 6 septembrie trimis  întregului Cor Episcopal, prin 

care solicitam întrunire pentru a dezbate Comunicatul i Decizia, înso it  de 
Motivare, privitor la emisiunea de la R E L din 31 august 1986 a pretinsului 
Cerc de credincio i greco-catolici din Cluj a r mas f r  r spuns.  

Sarcina care m  apas  ca ordinariu m-a obligat în con tiin  s  trimit 
acele hârtii la Roma i la E L, pe mai multe c i ca s  ajung  la destina ie i
Mons. Bârlea s  fie aten ionat asupra gre elii pe care o face i a obliga iei
morale de a repara daunele produse. Regret mult c  n-am putut-o trimite dup
consultarea comun i regret i mai mult faptul c  în loc s  fie auzite la postul 
amintit ne-a fost dat s -l auzim din nou pe Mons. O. Bârlea cu deciziile sale de 
aiatolah al întregului popor român. Un prelat ortodox spunea: „Afirma iile 
fanteziste i aiurelile Mons. Bârlea, desprins de realit ile de la noi”.  
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Ac iunea lui Octavian Cristian de a r sturna ce a rânduit Mitropolitul la 
Baia Mare pentru dieceza Maramure ului trebuia barat  prin sanc ionarea celor 
vinova i de întregul Cor Episcopal, iar sanc iunea în care ei în i i au c zut
„ipso facto”, trebuia adus  la cuno tin a public .

Alt  m sur  urgent  trebuie luat  când s-a aflat de telegrama trimis  de 
cei trei episcopi nerecunoscu i Sfântului P rinte la Assisi i semnat  ca atare, 
fapt care iar i îi pune în suspendare „ipso facto”.  

P r. T. Langa v  trimite OPINIA sa, iar eu adaug sub / al turat 
Comunicatul, Decizia i Motivarea, din care ve i putea folosi ce ve i crede de 
cuviin .

Noi suntem de p rere s  fie trimis  scrisoarea Card Lurdusamy, 
Internun iului Colasuonno i Secret riei de Stat Card. Casaroli, cu rug mintea 
ca Mons. O. Bârlea s  fie obligat s  fac  repararea cuvenit  la R E L.  

S  se comunice m surile luate i în ar  pentru lini tire, dar în primul 
rând s  se taie r ul de la r d cin  prin sanc ionarea celor ce l-au alimentat pe 
Bârlea, Adagiul „fortiter in re suaviter in modo” trebuie avut în vedere, dar 
sanc iunea trebuie s  urmeze i s  fie f cut  cunoscut  tuturor celor ce doresc.  

Se pare c  adunarea de semn turi pe liste, cum am propus înainte, nu 
este nici posibil , nici operant , nici adecvat . Ar fi bine s  se demonstreze 
celor ce au rezerve sau fac opozi ie c  majoritatea zdrobitoare este pentru 
Mitropolit a a c  anun ul din 14 martie 1986 n-a fost decât o enun are a unui 
fapt deja împlinit de cler i popor.  

Cred c  trebuie adoptat  o m sur  uniform  în urma unei opinii comune 
în ce prive te raporturile cu romano-catolicii i cu liturghia în limba român .
Acum „quot capita tot sensus”, i în consecin  tot atâtea indica ii 
contradictorii. Se cuvine o m sur  unitar .

Mons. I. Robu i Petru Gherghel într-o conversa ie s-au exprimat. „Dac
Bârlea ar fi lovit în Biserica neastr  romano-catolic  ne-ar fi durut f r
îndoial , dar v zând c  love te în propria lui Biseric  ne doare i mai mult”.  

Drumul rug ciunii i al poc in ei se impune tuturor. S  oferim în 
isp ire i reparare pentru p catele noastre personale i pentru cele comunitare. 
Înnoirea interioar , în timp ce trupul albe te, se impune i mai stringent. Eu 
caut s  tr iesc în dragoste i în har, în speran a c  Domnul i Maica Sfânt  vor 
întoarce toate spre bine. Ierom S.A. Prundu  OSBM.

e) Comunicare 
În leg tur  cu cele întâmplate în data de 29.III.1987 referitor la 

introducerea ca episcop a P rintelui Octavian Cristian se face urm toarea 
comunicare: 

Preotul Octavian Cristian nu este recunoscut ca episcop ordinar de 
Maramure , nici de Sfântul Scaun nici de conducerea Bisericii Române Unite 
care la ora actual  const  din urm torii trei episcopi: P.S.S. Mitropolit 
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Alexandru Todea, P.S.S. Episcop Ioan Ploscaru, P.S.S. Episcop Ioan Cehrtes i
urm torii trei ordinari: P r. Coriolan T mânian, P r. Silvestru Augustin 
Prundu , P r. Lucian Mure an, care au hot rât ca acest comunicat s  fie adus la 
cuno tin a credincio ilor prin P r. Vicar Alexandru Mesaro .

Baia Mare, 2 aprilie 1987 
Semn turi: ss. Alexandru Todea, Ioan Ploscaru, Silvestru Augustin 

Prundu , Lucian M. Mure an.
De acord, Marian Gheorghe/ Am luat la cuno tin  ss. Gheorghe 

Marian  (s.n.)

f) Conferin a episcopal  a Provinciei mitropolitane gr.-catolice din 
România, întrunit  în plen, la Baia Mare, pe data de 02.04.1987, adreseaz  pe 
de o parte Sfântului Scaun, pe de alt  parte întregului cler i tuturor 
credincio ilor din sus-numita Provincie urm toarea

COMUNICARE  
1. În prezent, componen a ierarhiei Provinciei noastre mitropolitane este 

urm toarea.
Î.P.S. Mitropolit Alexandru Todea, Ordinariul Diecezei de Alba Iulia i

F g ra , cu sediul la Blaj;  
P.S. Episcop Ioan Ploscaru, Ordinariul Diecezei de Lugoj,  
P.S. Episcop Ioan Chertes,  
Pr. Coriolan T m ian, Ordinariul Diecezei de Oradea,  
Pr. Silvestru Augustin Prundu , Ordinariul Diecezei de Cluj – Gherla,  
Pr. Lucian Mure an, Ordinariul Diecezei de Baia Mare.  
2. Conferin a noastr  episcopal  înt re te DECIZIA luat  de Corul 

Episcopilor i Ordinarilor din Provincia Mitropolitan  de Alba Iulia i F g ra
la data de 14.03.1986, i anume:  

Întrucât Can. 4 al Conciliului de la Niceea (325), temei al tradi iei 
noastre orientale, prevede ca la alegerea unui episcop s  fie prezen i to i
episcopii Provinciei mitropolitane sau, în caz de piedici majore, m car tei 
dintre ace tia, având i avizul scris al celor împiedica i (de unde rezult
necesitatea încuno tin ri i consensului Corului episcopal), iar

Can. 377 al Noului Cod Canonic Roman prevede, la pct. 1, c  Supremul 
Pontif roman nume te liber sau îi confirm  pe cei ale i, iar pct. 3 stipuleaz
competen a Conferin ei episcopale de a întocmi, de comun acord, o list  de 
propuneri pentru a fi supus  Supremului Pontif roman,  

Având în vedere c  la consacrarea întru episcopi a preo ilor Octavian 
Cristian, Iustin Paven i Emil Riti, s vâr it  la data de......... (nu se precizeaz ,
n.n.) în  au fost înc lcate toate normele canonice men ionate mai sus, am 
declarat i declar m c  numi ii preo i au fost consacra i în mod ilicit i
nelegitim. În consecin , Conferin a noastr  episcopal , în unanimitate 
absolut , nu le-a recunoscut i nu le recunoa te dreptul de a- i exercita în vreun 
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fel oarecare func iile episcopale, le-a contestat i le contest  posedarea sau 
exercitarea jurisdic iei în cuprinsul Provinciei noastre mitropolitane.  

Totodat  preciz m. Conferin a noastr  episcopal  nu i-a dat i nu- i
poate da consim mântul necesar consacr rii sau recunoa terii celor trei preo i
ca episcopi pentru urm toarele motive:  

Pr. Octavian Cristian a contractat matrimonium civile dup  hirotonirea 
sa ca preot; 

Pr. Iustin Paven a fost consacrat pentru fictiva diecez  de Bucure ti, f r
tirea Ordinariului competent, Bucure ti fiind i r mânând un protopopiat i

vicariat foraneu al Arhidiecezei de Blaj;  
Pr. Emil Riti nu se bucur  de faim  bun , a fost consacrat f r tirea i

împotriva voin ei Conducerii Diecezei interesate, a c utat s  ajung  episcop pe 
c i iregulare.

Cele de mai sus au fost aduse la cuno tin a preo ilor Octavian Cristian, 
Iustin Paven i Emil Riti.  

Sfidând aceast  Decizie i competen a Conferin ei noastre episcopale, 
reverenzii preo i Octavian Cristian i Iustin Paven i-au manifestat în repetate 
rânduri func iile episcopale. Mai mult, la data de 29.03.1987, Pr. Iustin Paven 
(episcop ilicit, nerecunoscut i interzis) a procedat la introducerea i instalarea 
Pr. Octavian Cristian ca episcop al Diecezei de Baia Mare.  

Pentru a restabili ordinea canonic , a fost convocat  Conferin a
episcopal  chiar în ora ul de re edin  al episcopiei de Baia Mare, la data de 
02.04.1987, amintit  la început. Conferin a episcopal , prin Capitulul canonic 
constituit i prin Ordinariul de drept al Diecezei, a adus la cuno tin a clerului i
a poporului invaliditatea i iliceitate instal rii. Dar, dep ind orice limite, la 
cinci zile dup  încheierea Conferin ei episcopale de la Baia Mare, Pr. Octavian 
Cristian a revenit la re edin a Diecezei i a celebrat Sf. Liturghie în calitate de 
episcop. Împreun  cu Pr. Gh. Marian a împiedicat citirea în fa a credincio ilor 
a Deciziei luat  de Conferin a episcopal . Opozi ia a luat un caracter sedi ios 
prin vehemen a monahului Iustin – Ioan Nohai i a subdiaconului Gheorghe 
Marian stârnind mare nedumerire i adânc  tulburare în popor. Ac iunea a fost 
sprijinit i pe Pr. Alexandru Chindri .

Instiga i de sora Ionela Maria Cotoi de la Bucure ti, Preo ii Octavian 
Cristian i Iustin Paven au întreprins repetate tentative de inducere în eroare a 
Sf. Scaun i a opiniei publice, ac iune sus inut  pe plan extern i de Mons. 
Octavian Bârlea, prin postul de radio Europa liber .

Caritatea i pruden a ne îndeamn  s  consider m c  Mons. O. Bârlea 
i-a angajat prestigioasa personalitate în aceast  ac iune anticanonic  numai 

datorit  necunoa terii situa iei din ar i induceri în eroare. Din acelea i
considerente, apreciem c  venerabilul preot Gh. Marian a fost manipulat, 
profitându-se de sl biciunile inerente vârstei sale de 83 de ani.  

În urma tuturor acestor nea teptate i dureroase fapte, care tirbesc grav 
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prestigiul i unitate Bisericii noastre i care r nesc adânc Trupul mistic al lui 
Cristos tocmai acum în preajma s pt mânii Patimilor, Conferin a noastr
episcopal  constat  cu consternare c , prin ac iunea lor, preo ii Octavian 
Cristian i Iustin Paven au intrat sub sanc iunea Deciziei noastre din 
14.03.1986, care le interzice manifestarea func iilor episcopale, ca atare, au 
ajuns suspenda i de la celebrarea Sf. Liturghii, a Sf. Sacramente i a tuturor 
oficiilor sacre. Suspendarea se aplic i tuturor colaboratorilor lor, Pr. Gh. 
Marian, Chindri , subdiaconul Gh. Marian i monahului Iustin – Ioan Nohai. 
Sorei Ionela Maria Cotoi i se vor aplica sanc iunile corespunz toare.  

3. Conferin a episcopal  a Provinciei mitropolitane de Alba Iulia i
F g ra  din România, cu p rinteasc  dragoste, îi roag  pe reverenzii preo i
Octavian Cristian i Iustin Paven, precum i pe to i sprijinitorii lor, s  intre în 
umilin , s  respecte disciplina canonic i obedien a, pentru ca, la vremea 
potrivit , în urma dovezilor de îndreptare ce le vor fi dat, s  li se poart  ridica 
suspendarea ce i-au atras-o, spre a putea reintra în unitatea Bisericii i spre 
a- i putea exercita din nou func iile preo e ti, contribuind astfel la înt rirea
unit ii i a comuniunii, la cre terea Bisericii, la slava Preasfintei i
nedesp r itei Treimi.

Alexandru Todea  
Ioan Ploscaru  
Coriolan T m ian  
Silvestru-Augustin Prundu
Lucian Mure an.  

g) Cluj-Napoca, 3 aprilie 1987  
Prima vinere din lun .
Prea Iubite Frate  
MURE AN LUCIAN  
ORDINARIU al Diecezei de Maramure
BAIA MARE  
Tr iesc foarte viu impresiile l sate de întâlnirea cu Episcopul nostru 

Ioan Chertes la N s ud în 1 aprilie i mai am face (sic! – n.n.), cele petrecute la 
întâlnirea de ieri cu to i episcopii i ordinarii diecezelor noastre în frunte cu
Mitropolitul nostru Alexandru Todea.  

Dragostea fr easc  pe care am avut-o totdeauna fa  de Sfin ia Ta i
fa  de ceilal i fra i, dar mai ales dragostea fa  de Mireasa lui Cristos, Trupul 
S u Mistic, atât de mult biciuit i r nit tocmai de cei care ar trebui s -l panseze 
i s -l ridice de la marginea drumului i s -l duc  la casa de oaspe i pentru 

deplin  refacere, m  îndeamn  s  scriu câteva gânduri.  
Înainte de toate un gând de recuno tin  fa  de Domnul i Maica 

Preacurat  pentru ce s-a realizat. P rintele Gh. Marian s  r mân  salvat în 
onoare i credincio ii de sminteal i s  se continue f r  întrerupere ce s-a 
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început i s-a f cut ani în ir.  
Comunicatul redactat este bun dar putea fi i mai bun, dac  nu era graba 

i oboseala, înso ite i de emo ia cauzat  de antajul cu mili ia.
Am impresia c  ne-am oprit la drumul jum tate a a cum ai sesizat i

Sfin ia Ta, i ai dorit completare dar nu s-a realizat.  
Conform deciziei din 14 martie 1986, dup  antecedente i mai ales dup

parodia din duminica trecut  29 martie cei trei autori principali. Octavian 
Cristian, Iustin Paven i Chindri  Alexandru, au c zut în suspendare ipso facto.
La fel i colaboratorii i sus in torii lor, în primul rând Iustin Nohai i
subdiaconul hirotonit de Sfin ia Ta, care manifest i atitudine obraznic , s  fie 
exclus de la slujire pentru o vreme i opri i de la împ rt anie.

Dup  câte tiu Octavian a fost oprit de Mitropolit s - i pun  piciorul în 
dieceza de Baia Mare; dac  s-a f cut, s -i aminte ti faptul i dac  nu, s -i
interzici s  se prezinte i s  încuno tin ezi clerul i poporul c  este suspendat 
prin ac iunea întreprins  sau mai bine zis s-a autosuspendat.  

M sura s  fie aplicat  personal de Sfin ia Ta i P r. A. Chindri .
Dac  fa  de P r. Gh. Marian s-a procedat cu blânde e i indulgen  este 

îndrept it, nu îns  fa  de Chindri , D -i un comunicat în leg tur  cu situa ia
creat  de el însu i i las -l s  umble el dup  rezolvare.  

Nu putem nesocoti disciplina bisericeasc , canoanele i nici deciziile 
odat  promulgate. În caz contrar ne batem joc noi în ine de noi i de biseric ,
una hot rând i alta f când. Indulgen i iertare se acord  celui ce cere i se 
c ie te de gre eal  nu celui ce persist  cu înc p ânare în gre eal .

În diecez  e ti suveran conform canoanelor care trebuie respectate i
aplicate s  îei m surile cuvenite i s  le comunici i celorlal i episcopi i
ordinari în frunte cu Mitropolitul, care la rândul s u este dator s  ne informeze 
de tot ce face privind interesele comune, chiar i telegrama c tre Sfântul 
P rinte în leg tur  cu Bârlea trebuia s  ne-o comunice în copie ca s tim ce a 
f cut, la fel i r spunsul.  

A amintit apoi de hirotinirile de episcopi dar nu s-a conclus nimic. Eu 
spun în primul rând s  fii hirotonit Sfin ia Ta în cadru canonic i cât mai 
urgent. Apoi pentru Oradea i Lugoj – dar zice c  nu are candidat i nici 
credincio i i vina nu este a noastr . Nu în alt loc arhidieceza i apoi Cluj – 
Gherla, de i mi se pare oarecum nefiresc ca s  mai fie i al treilea, care trebuie 
s  fie dup  a mea judecat  „cel mai tân r preot din diecez  care întrune te cele 
mai elementare i necesare condi ii”, restul se va completa cu vremea.  

Scrisoarea c tre Alba Iulia nu am prezentat-o, m  voi duce cu ea 
personal i cu alte trei scrisori returnate. S  nu cread  c  dac -i episcop poate 
trata a a un ordinariu i poate refuza primirea în audien a cerut  din luna mai 
anul trecut. Am a teptat i mai a tept câteva zile, dar nu pot r mânea nici dator 
nici f r  r spuns. Este dureros c  recurgem la Papa ca s  ne înve e bun
cuviin  ecleziastic , poate chiar urbanitate i s  ne instruiasc  cum s  aplic m
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canoanele.  
Te rog st ruitor i rog pe cei din jur s  ac iona i prompt i hot rât.

„fortiter în re suavitar în modo”, dar negre it „sine mora”.  
Mitropolitul este supraînc rcat i obosit, a a l-am v zut, nu poate 

ac iona la timp. R spunsul preg tit pentru Bârlea va ajunge când nu va mai fi 
actual. Întârzierea de a-pune la punct a mânat ape pe moara celor ce macin  la 
timp dar contra canoanelor i a disciplinei ecleziastice. Eu socot c  atitudinea 
Sfântului P rinte fa  de Le Fevre nu poate fi adus  ca o justificare pentru cei 
ce calc  în picioare o decizie dat  în mod clar i precis. S-a întârziat. Ei 
trebuiau anun a i ca suspenda i „ipso facto”, dup  cele petrecute în august cu 
„Procesul Verbal”. Am cerut luare de m suri i a fost toac  la urechea surdului. 
Acum sper c  Fr ia Ta, f r  alte sfaturi i ov ieli, vei ac iona conform 
disciplinei ecleziastice i ne vei aduce lucrurile la cuno tin  ca s  te putem 
felicita i s  putem implora i cu mai mult  insisten  harul cerului i darurile
Sfântului Spirit peste Sfin ia Ta i colaboratorii demni.  

În aceast  atmosfer  de durere i alergare dar i de speran i încredere 
nezdruncinat  în biruin  s  ne preg tim la p timirea, moarte i învierea 
Domnului, chez ia biruin ei noastre.  

Cu aleas  dragoste i îmbr i are.
Silvestru Augustin Prundu  OSBM.  

h) Cluj-Napoca, 6 aprilie 1987  
SCRISOARE DESCHIS
C tre P r. Canonic Alexandru Chindri
Satu-Mare 
În leg tur  cu încercarea temerar  de instalare ca episcop al eparhiei 

Maramure ului din duminica a IV din Post, 29 martie 1987, în „catedrala” P r
Gheorghe Marian, asistat de P r. Iustin Paven, a P r. OCTAVIAN CRISTIAN, 
sunte i cu to ii automat i „ipso facto” c zu i în suspendare de la cele sacre cu 
consecin ele aferente. De altfel era i deja de la prima încercare de a r sturna 
cele rânduite de Mitropolitul nostru Alexandru Todea, prin numirea i a ezarea
ca ordinariu diecezan a P r. Lucian Mure an, pe care în luna august printr-o 
parodie capitular , printr-un proces-verbal dresat în condi ii necanonice i
detestabile i despre aceasta a i fost deja avertiza i de Î.P.S.S. Mitropolit, dar în 
loc s ine i seam i s  intra i în disciplina eclaziastic  continua i s  duce i la 
cap t ceea ce de la început a fost gre it ar duit. Hirotonirea necanonic  de 
episcopi a celor trei f cut  în condi ii incompatibile i sub influen a maicii 
vizionare Ionela sub a c rui influen  nefast  a fost episcopul martir i
m rturisitor Ioan Dragomir, i sub a c rui influen  continua i s  v  afla i
Dvoastr .

Eu am încercat înc  în toamna anului 1948 s  se r mân  în cadrul 
canonic i în disciplina ecleziastic , cerând s  se p streze cuvenita discre ie,
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pruden i rezerv , i cât mi-a fost în putin i dup aceea, dar încercarea mea 
n-a fost în eleas i chiar r u interpretat , spre regretul meu i spre daunele 
morale ca s  nu zic scandalul ne mai pomenit la care asist m acum. Am 
încercat s  domolesc i s  cer pruden i discre ie atât adversarilor înfoca i cât 
i admiratorilor i propagandi tilor înfl c ra i i impruden i. Sunt îndurerat c

n-am reu it i sunt r u în eles i chiar calomniat.  
Ultima versiune în leg tur  cu evenimentul din 29 martie prin care se 

justifica faptul necanonic a fost sentin a promulgat  prin cuvântul Maicii 
preotese, so ia Dvoastr i confidenta Maicii Ionela:  

„TODEA este ales mitropolit în mod necanonic, deci actele sale privitor 
la dieceza Maramure ului sunt invalide, iar Prundu  s  nu se amestece c ci a 
mâncat din troaca ortodoc ilor”.  

V  rog s ti i c  nu m-am amestecat nici când decât atunci când am fost 
obligat în virtutea func iei pe care o de in de Ordinariu Diecezan în colaborare 
cu întregul Cor Episcopal, sau când am fost martor la acte de violen
necanonic i m-a obligat con tiin a de preot, dar i atunci am f cut-o cu 
rezerv , pruden i discre ie, cu scopul de a remedia i a preveni tocmai ce nu 
s-a putut preveni. 

A  fi cel mai fericit dac  a i interveni pe lâng  Sfântul P rinte s
binevoiasc  a m  dezlega de oficiul de ordinariul diecezan, pe care am cerut-o 
îndat  dup  moartea P r. Nicolae Pura (10.VIII.1981) i am reluat-o de câteva 
ori, dar f r  rezultat. V  rog s  mi-o ob ine i i v  voi r mâne foarte 
recunosc tor în timp i ve nicie.

Dac  alegerea Î.P.S.S. Alexandru Todea este necanonic i ac iunile 
sale de remediere a situa iei din dieceza Maramure ului sunt invalide, cum sunt 
valide încerc rile atât de st ruitoare ale episcopilor ale i de „Kahalul” din 
Bucure ti i sus inu i de Dvoastr ?

Corul Episcopal tia c  P.S. Sa I. Dragomir a numit un vicar în persoana 
P r. Simion Mesaro , ajutat de P r. Lucian Mure an i Alexandru Mesaro .

La înmormântarea regretatului episcop I. Dragomir, contrar 
testamentului l sat de defunct s  nu vorbeasc  decât episcopii, a luat la 
mormânt cuvântul P r. Paul Sever, în numele Capitului Diecezan i a continuat 
s  vorbeasc i dup  ce a fost avertizat de Episcopul A. Todea s  termine.  

Ulterior l-am întrebat: Ai vorbit în numele Capitului. Cine face parte din 
Capitul? 

– Nu pot s  v  spun, este secret, mi-a r spuns. 
– Nu pot în elege” Secret” Atunci de ce ai vorbit public în numele unui 

capitul secret? V-a i întrunit s  alege i succesor?  
 – Da ne-am întrunit, a r spuns.
– I pe cine l-a i ales, am întrebat st ruitor eu? 
– P r. Paul întinde mâna i face semn spre P r. Gheorghe Marina c  el 

este cel ales.
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Uimit de gest i convins c  totul este fars am exclamat. Vai de noi! Am 
îngropat pe unul i Dvoastr  a i ales pe altul care st  cu un picior pe marginea 
gropii. Cine mai poate pricepe ceva!  

Acum v  întreb pe Ilustrissim Fr ia Voastr  P rinte Canonic: V-a i
întrunit în conformitate cu dispozi iile conciliere i dreptul canonic în termen 
de opt zile de la moartea episcopului eparhiot ca s  alege i vicar capitular pe 
care s -l comunica i Sfântului Scaun, Corului Episcopal i diecezei de 
Maramure ? Dac  n-a i f cut-o a i r mas ca chioapa de dans i totu i încerca i
s  dansa i spre uimirea tuturor?!  

A i fost prezent i la întâia i la a doua convocare, dup  cum tiu eu, 
f cut  cu mandat papal a Mitropolitului nostru pentru revenirea situa iei 
necanonice a diecezei Maramure ului i l-a i acceptat ca ordinariu pe P r. 
Lucian Mure an? Da sau ba?

Ce v  determin  acum s  v  juca i ca copiii „de-a baba oarba”, cu 
alegerea de mitropolit i cu reglement rile f cute de el? Ce a i f cut în 29 
martie, pus  la cale premeditat i cu demersuri secrete pentru ac iune public ,
este o fresc  din cele mai detestabile. Îmi place s  cred c  va fi ultima pe care o 
juca i, dac  mai ave i cuno tin e canonice, dragoste fa  de biseric i dieceza 
din care face i parte i bun sim  f r  de care nu canonic i preot, dar nici om de 
omenie nu mai pute i fi!?  

Dac  eu am mâncat din troaca ortodoc ilor, permite i-mi s  v  întreb. 
Dvoastr  cu maica preoteas i acum canonic , din care troac  mânca i?  

Este bine s ti i c  intrarea mea la protopopiatul ortodox din Cluj i
apoi la biblioteca arhiepiscopal  în post administrativ, f r  „comunicatio in 
sacris”, am f cut-o numai dup  ce am avut aprobarea Congrega iei Orientale 
din Roma, binecuvântarea episcopului meu, apoi card. Iuliu Hossu, a ep. I. 
Dragomir, pe atunci proedrul Corului Episcopal, a fostului vicar general 
episcopal Gh. Vidican, i a Ordinariului i a celor din Jurul s u, precum i a 
regretatului episcop Iuliu Hir ea. Singur P.S.S I. Ploscaru a spus. Eu nu sunt de 
p rere! Eu am r spuns: Dac  a i fi episcopul meu f r  îndoial  c  m-a  supune, 
dar cât  vreme con tiin a m  îndeamn  la altceva i voi ob ine cuvenita 
aprobare de la episcopul meu, voi intra. i am intrat nu ca s  „m  spurc cu 
ortodoc ii”, cum au spus unii i nici ca s  m nânc „pâine ortodox ” cum au 
spus al ii, cu atât mai mult ca s  m nânc din troaca lor, c ci pentru mine sunt 
fra i i nu porci, ci ca s  m rturisesc credin a catolic  în mijlocul lor. i am 
f cut-o cu demnitate, cu riscuri i greut i, dar i cu rezultate pe care nu este 
cazul s  le în ir.  

V  rog respectuos suntem în s pt mâna a V-a din Postul Mare – s  m
ierta i dac  la faptele i cuvintele Dvoastr  am scris cum nu se cuvine s
figureze într-o coresponden  clerical i mai ales cu func ie de conducere. S
încerc m metanoia, schimbarea, poc in a i înnoirea spre a ne îmbr i a în 
lumina Domnului înviat, pentru care toate le iert i pentru toate gre elile mele 
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cer iertare, ca îmbr i a i în dragostea i lumina lui s  strig m cu un gând i cu 
o inim : Hristos a înviat! 

S.A. Prundu

i) Oradea, 27 aprilie 1987  
Drag  Silviu,
Pleac  P. Mangra pentru diferite treburi i profit de ocazie ca s  te întreb 

de s n tate i altele mai ales.
Mangra merge ca s  aranjeze venirea corului de la Biserica voastr care 

de 2 ani m  tot piseaz  cu venirea lor aici pentru a cânta într-o duminec
la biserica care ne deserve te pe noi. Vor s  vin  pe data de 10 mai i a  dori 
s  fie totul a a cum se poate mai bine în datele împrejur ri, mai ales neavând 
noi nici un spa iu unde s -i putem g zdui i omeni a a cum se cuvine, Vom 
face cum se poate mai bine. Prin Pop Aurel el va lua leg tur  cu Sora Tereza, 
care-mi scrie în aceasta problem i cu P. M dan. Dar asta este treaba lui i a 
lor.  

P.S. Ploscaru îmi scrie de ceva memoriu pe care ar trebui s -l înaint m
la conferin a de la Viena i noi am râ ii tia de uni i. Nu cunosc de loc 
problema, nu am urm rit-o etc. M  întreb de ce are rost, odat  ce nu se ocup
de noi nimeni, iar aceia care totu i se ocup , se ocup  cum nu trebuie... Mons. 
Bârlea i ceilal i. Nu tiu ce i-o fi apucat, c tare se tem de trecerea noastr
la latini. C  sunt trecu i aproape to i uni ii la ortodoc i nu-i intereseaz  pe 
ace ti „Monseniori” ai no tri. Dac  nu ne ajut , m car s  treac i s  ne lase în 
pace s  facem ce tim i ce putem noi. Dac  crezi c  ar fi cazul s  facem ceva 
i noi. P.S. Ploscaru scrie, citez, de i probabil i-o fi scris i ie „Lui Alexandru 

i-am propus s  facem un memoriu în care s  ar t m c  ne solidariz m cu 
cererea preo ilor no tri din str in tate înaintat  la conferin a de la Viena, post 
Helsinchi, dar ar t m c  noi n-am recurs niciodat  la un for exterior, 2. 
Biserica noastr  a fost desfiin at  de Stalin, în prezent Stalinismul este abolit 
peste tot i 3) Pre edintele Ceau escu citeaz  pe Lenin i spune: „nimeni nu-i 
de vin  c  s-a n scut rob, dar dac  încearc s  justifice i s  suplineasc  aceast
robie, este un slugoi vrednic de dispre ”. Cump ne te i vezi i cu al ii dac
este cazul i dac  acest memoriu ar putea avea o soart  mai bun  decât cele 45 
înaintate pân  acum.  

Câteva rânduri de la tine mi-ar face pl cere. Regret c  momentan nu 
pot merge la Cluj c  sunt ocupat peste cap. Misiunile inute de Sab u de la 
Vatra (Dornei, n.n.) au reu it foarte bine i cu bune rezultate.  

Cristos a înviat i te îmbr i ez fr e te, C.T.

Oradea, 28 aprilie 1987  
Drag  Silviu,
Având pu in  vreme, continuu ceea ce nu am avut timp s - i mai scriu 
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asear .
1. De cumva v-a ajuns în mâini cartea infam  a Mitropolitului 

Pl m deal  intitulat : „Lupta împotriva dezna ionaliz rii Românilor din 
Transilvania în timpul dualismului austro-ungar”, ap rut  la Sibiu în 1986, 
unde i putea s  apar  a a ceva dac  nu la Sibiu, nici mitropolitul B lan nu 
scria atât de perfid ca acest Antonie Pl m deal , autorul c r ii de mai sus, nu 
cumva po i face rost, te rog f -mi i mie rost de 2 buc i.

2. Ce mai e nou pe frontul Bisericii noastre? Aud zvonuri nepl cute 
mai ales la Baia Mare, dar pe mine nimeni nu m  pune la curent cu nimica, 
probabil fiind eu socotit ca unul care ar vrea s  schimb ritul bisericii noastre 
chiar împotriva Dreptului canonic în vigoare.

3. Dup  câte v d dezordinea i blestem ia care a amestecat-o Riti în 
treburile de la Caritas, dup  ce Mons. Todea, într-o form  destul de brutal  a 
luat de la mine listele, în care el i Dragomir nu au avut nici un amestec, 
tratându-m  cu oarecare dispre  când le-am cerut numele acelora care erau 
îndrept i i s  capete ceva de pe acolo, dându-le lui Riti s  fac  cu ele cum va 
ti el mai bine. A i f cut, c  de atunci numai reclama ii i plângeri sunt. E 

aproape cu neputin  s  le mai aduci la normal, c  mereu intervine ori el ori 
emisarul lui, Balthaizer. Am fost la Königstein i am v zut ce dezastru sunt 
listele. Mons. Todea poate fi mul umit, dar cei mul i nu sunt. Eu le-am întocmit 
bine dup  cum ni le-a i dat voi, dar se pare c  iar i se amestec  unii al ii, 
bineîn eles în primul rând Riti prin emisarul s u Baltheizer, i le încurc  dup
gust i bunul lui plac. Ce s -i faci?  

4. Pastoralele aceste pe care le trimite a a sporadic la unii al ii ca 
urm resc? Sunt cu tâlc i nu le trimite degeaba. Ceva urm re te. Vom mai 
vedea dac  vom tr i. Dar nu e bine ce se face. Ne pierdem cu totul. Nu ne 
intereseaz  nici îmbr i area ortodoxiei din partea celor mai mul i fii ai
bisericii noastre nici de cei trecu i la secte, ci numai la catolicii latini s  nu 
mearg . E ceva oribil! Dar tia suntem noi.  

Mai multe la o vizit  a mea scadent  la voi, colea dup  15 mai.  
Valeas, floreas, crescas, C.T. 

j) Cluj-Napoca, 29 aprilie 1987  
Drag  Cori,  
Mul umesc f.f. mult pentru scrisorile din 27 i 28 aprilie, aduse de P r.

G. Mangra. Ieri sear  m-am uitat peste ele în grab i am schimbat cu el câteva 
gânduri. Trebuia s  plec la parastasul de 6 s pt mâni a Dr. Ioan Quai, italian 
romano-catolic, iar so ia greco-catolic , originar  din Bistri a. Am slujit dup
un rit „sui generis”, o combina ie de rit latin i oriental pentru a satisface pe to i
cei prezen i, inând seam i de vârfurile politice prezente.  

Acum diminea  la ora 5.30, dup  medita ia în leg tur  cu M.S.M. 
m-am a ezat la mas  s  le citesc în lini te i s - i r spund pe cât posibil cu un 



128

DA la voin a lui Dumnezeu a a cum Maica Sfânt  a spus DA la misterul 
întrup rii.

Omene te vorbind nu mai v d nici o cale de ie ire dinimpasul în care ne 
afl m i din cercul vicios în care ne învârtim, ca i din vacarmul care ne do-
boar . Cel pu in eu, la p mânt din punct de vedere psiho-somatic, a tept salva-
rea de la Maica Sfânt , Maica Bisericii, Doamna i St pâna Sufletelor noastre.  

Încerc s  r spund pe rând la problemele atinse.  
Cu s n tatea, conditio sine qua non a activit ii prezente i viitoare din 

octombrie anul trecut sunt la p mânt cum se spune. În decembrie am spus i
scris c  ies de pe aren  pân  în martie, dar în loc s  m  refac am coborât i mai 
la vale. Obligat de medici am l sat conducerea diecezei din 24 aprilie P r. T. 
Langa, vicar general; P r. Gh. Neam u, provicar I i S. D ncu , provicar II. 
Duhovnicul m  oblig  s  m  retrag definitiv. Motivele le vei afla din scrisoarea 
c tre to i Ordinarii diecezelor care va urma încurând, dup  ce P r. T. Langa se 
va întoarce din Bucure ti, unde a fost trimis de Mitropolit s  aduc kahalul pe 
brazd , lucru, cred eu, imposibil de ob inut.  

M  bucur mult de plecarea corului nostru la Oradea pe 10 mai. Eu socot 
c  nu trebuie s  fii prea îngrijorat de g zduire a a cum se cuvine, lucru 
secundar.  

Privitor la memoriul propus de P.S. Ploscaru nu v d cine s -l fac  bine 
i în termen, dat sistemul extrem de greoi în care d uneaz Conferin a noastr

Episcopal .
La Baia Mare l-am v zut pe A. Todea obosit i gr bit, pornit împotriva 

mea i a ta, spunând de la bun început. „Ne-am adunat la dorin a P r. Prundu
i a P r. T mâianu. Vezi Doamne, noi eram în centru problemelor i nu 

Biserica împins  în înv luire i furtun . Ce eram d râmat, m-am întors de acolo 
i mai d râmat. am scris totu i în 3 o scrisoare lui L. Mure an, în 6 P r. Vasile 

Chindri i în 8 Mitropolitului, pe care i le trimit în copie.  
Comunicatul dat în 2 aprilie de Conferin a Episcopal  este pe aceea i

linie de plutire ca cel din 10 septembrie 1985. Atunci s-a omis men ionarea 
excomunic rii latae sententiae rezervat  Sfântului Scaun în baza canonic 1382, 
atât pentru Episcopul consacrator cât i pentru cei consacra i, zadarnic am 
st ruit la Reghin eu i cu P r. Anderc u, i la Lugoj eu prin P r V.M. 
Ungureanu.  

Dac  o f ceam atunci era începutul bun i nu trebuia noi s  dovedim c
sunt iregulari, ei trebuiau s  fac  dovada c  nu sunt excomunica i. Toat
alergarea ta la Roma cu memorii i cu rezolu iile aduse se dovede te
inoperant . În 2 aprilie am repetat gre ala. În loc s  punem accentul pe Decizia 
din 14 martie 1986 suspenda i ipso facto, am redactat un Comunicat, icoan
fidel  a ce suntem în stare s  facem, întreg colectivul de conducere a bisericii 
române unite. În continuare am l sat s  curg  din plin apa pe moara 
episcopiilor necanonici i a vizionarei care-i inspir i împinge la ac iune. 
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Împotriva ei, dup  repetate istorisiri a ce a f cut i a se continu  s  fac , pe care 
le-am auzit, le vedem i le detest m, dar nu am f cut nimic ca s  se ia 
împotriva ei m suri adecvate. Astfel jocul primejdios, infam i cutez s  spun 
accelerat, cu atât mai mult cu cât se pretinde inspirat de Maica Sfânt , continu
cu i mai mare insolen i batjocur . Mi-a parvenit tirea. „Ploscaru i Todea 
cu ceilal i sunt depu i. Pe aren  este garda nou ”!?  

Nu putem culege decât ce l s m s  se semene!  
Nici m car una din problemele enun ate acolo n-a fost solu ionat

printr-o decizie clar i acceptat  de to i pentru a fi aplicat  de to i.
M  întreb unde suntem i încotro ne ducem? Totul se contest , totul se 

ia în zeflemea, totul se respinge din preconcepte pe care nici unul nu le 
p r se te i totul se condamn  f r  a se cunoa te m car ce se spune i ce se 
urm re te. Trupul Mistic al Domnului este biciuit i Isus este obosit, iar Maica 
Sfânt  ne cere victime de isp ire i de reparare.  

Dup  cele câteva acte semnate la început de A. Todea ca Mitropolit 
acum nu mai semneaz  a a i nici m car n-a publicat în arhidiecez anun ul cu 
alegerea sa de mitropolit. Au fost câ iva care de la început în sinea lor au pus 
sub semn de întrebare alegerea, cum o spun pe fa  mai ales dup  ce Sfin ia Ta 
l-ai contestat, de i ai semnat acel anun . Culegem, acum ce am sem nat i vom 
culege în furtun  dac  sem n m în vânt.  

În decursul convorbirilor a pus o serie de întreb ri i a f cut o serie de 
observa ii la care nimeni nu a r spuns nimic i n-a obiectat nimic în prezen a
lui.  

Bun oar . În problema hirotonirilor celor din Ordinul bazilian, nu s-a 
luat nici o decizie. Poate fi amânat  ad kalendas grecas. În problema hiroto-
nirilor de episcopi la fel nu s-a luat nici o decizie.  

Ploscarul a spus: „Eu nu am pe cine s  propun de episcop. De altfel nici 
nu-i necesar! Dieceza Lugojului i a Or zii se vor desfiin a din lips  de 
credincio i!”

De i erai la dreapta lui nu ai suflat nici un cuvânt. Dup  plecarea lui A. 
Todea i dup  ce am discutat în particular cu Ploscaru ai venit apoi i Fr ia Ta 
i ai spus indignat. „Mi-ai desfiin at diecezar. Eu am întrebat i mai indignat. 

Eu i-am desfiin at dieceza? Ia-l la rost pe Ploscaru, el a spus c  se desfiin eaz ,
nu eu am spus. De ce n-ai reflectat atunci nimic? Acum m  iai pe mine la rost!  

În spinoasa i confuza problem  a Ionelei s-a vorbit chiar de „idolatrie” 
în leg tur  cu ostiile consacrate care ar fi disp rut i cele de azi nu sunt 
autentice! S-a vorbit dar nu s-a decis nimic!  

S-au pus i alte probleme i nu s-a hot rât nimic c  a a ne place nou
greco-catolicilor s  lucr m! Treab  întoars , sucit i de-a-ndoaselea.  

Privitor la Memoriu pentru Viena ce pot s  spun ? S-a propus unul de 
Al. Todea în iulie anul trecut pe care m-a îns rcinat s  vi-l trimit. Am fost cu 
tine la Ploscaru i Ploscaru s-a dus la Mitropolit. În urma vizitei l-am g sit în 
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septembrie extrem de sup rat i pornit. La înmormântarea lui Iosif Pop la 
Târgu Mure , cu toate st ruin ele mele s  r mâi s  fix m data întâlnirii în 
Conferin  Episcopal , ai plecat i lucrul a r mas balt .

În 24 oct. 1986 am trimis un proiect – memoriu, ca propunere i
orientare, dup  care nu s-a mi cat nimic.  

Dup  scrisoarea „Cercul credincio ilor români uni i din Cluj-Napoca“ 
din 31 august i dup  comedia cu anularea hot rârii Mitropolitului privitor la 
Baia Mare, am trimis la 5 septembrie scrisoarea c tre to i anun ând: În timp ce 
v  aduc acestea la cuno tin  pentru deliberare eu continuu lucrarea l muritoare 
pe care o socot absolut indispensabil  pentru pacificarea i lini tirea spiritelor, 
a tept s  fie fixat  data, locul i persoanele invitate la o dezbatere, a cazurilor 
în cadrul unei conferin e episcopale care trebuie s  aib  loc cu posibil
urgen ”.

N-a r spuns nici unul. Iar la st ruin a mea Ploscaru mi-a r spuns în 25 
noiembrie 1986: „Langa T. se va duce la Î.P.S. Todea, care, dac  va fi nevoie 
ne va convoca. Noi l-am ales Mitropolit anume ca s  se ocupe de cele necesare, 
s  nu fie nevoie s  ne prezent m to i în grup, i s  ne adune când e nevoie”. La 
data de 29 noiembrie i-am r spuns: „În eleg i m  conformez... A TEPT!... 
pân  la 1 martie eu ies de pe agend ”. Acum am ie it de pe agend  pân  la 
sfâr itul lui iulie. Apoi sper, cu ajutorul Domnului s  ies definitiv, condus de 
adagiul „dac  mâna slab  sceptru i-o apas  altuia mai harnic locul t u îl las ”!
O fac constrâns de starea mea sanitar i de con tiin a care nu m  las  s  stau 
pasiv i nici nu m  pot lupta cu morile de vânt ca s  nu ajung ridicol ca 
celebrul Don Quijote! M  gândesc i la faptul c  retragerea mea va l sa loc la o 
colaborare mai eficient  între conduc torii diecezelor.  

Problema pus  la Viena nu o cunosc decât foarte fragmentar i sumar. 
Din cât am aflat a fost gre it pus . S-a vorbit de episcopii canonici i
necanonici în global. Deci la ce ader m. Intr m într-un labirint din care nu 
putem ie i decât cu formula magic : „Sesam deschide-te!“. Dac  mai re in bine 
din povestea citit  în copil rie.

Cartea lui Pl m deal , „Lupta împotriva dualismului...“, nici nu este 
atât de „infam ”, ca altele precedente. Oricum Circularul lui Miron Romanul 
este demn de admira ie i de imitare. Am r sfoit-o i dac  o voi g si i-o voi 
trimite.  

Privitor la cele petrecute la Baia Mare nu sunt nici eu mai bine informat 
decât tine. Ordinarul L. Mure an ar trebui s  ne informeze pe to i i nu numai 
pe Al. Todea cum se pare c  face. Alexandru în calitate de mitropolit, ar trebui 
s  ne informeze la fel pe to i de ce face, chiar i de telegrama trimis  la Sf. 
P rinte în problema O. Bârlea. Dac  nu respect m noi în ine prevederile 
dreptului canonic în vigoare privitor la Conferin ele Episcopale i tr nc nim 
verzi i uscate, f r  s  lu m m suri concrete i adecvate, dac  nu vrem nici în 
ruptul capului s  colabor m sincer între noi i apoi i cu ierarhia 
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romano-catolic  la ce ne putem a tepta!  
„Dihonia i bl st m ia lui Riti cu problemele de la Caritas o purt m to i

pe umerii no tri. M  întrebi i te întrebi „Ce s -i faci” ? R spund s  exclam m:
„A a suntem noi românii i mai ales noi greco-catolicii”! Eu Te-am rugat
st ruitor s  nu pleci la Roma pân  nu duci decizie clar  de la Corul Episcopal 
c  i se retrage delega ia lui E. Riti i e ti îns rcinat Sfin ia Ta”! Am b tut i de 
data aceast  toac  la urechea surdului! Eu am asurzit de-a binelea. Uneori, zile 
întregi nu aud nimic! E i acesta un motiv s  m  retrag i s  las locul altuia mai 
harnic.  

Privitor la „pastoralele” trimise de Mons. Todea nu m  pot pronun a.
Am scris i eu o circular , ca r spuns la felicit rile de Pa ti, dar nu am 
expediat-o tocmai c  am aflat de „pastorala” amintit i nu vreau s  fiu în 
contrazicere cu ea, s  creeze noi probleme de neîn elegere: Prundu  î i face de 
cap! Este turn tor la securitate, de aceea a plecat în str in tate de dou  ori i
mie nu mi se d  pa aport. A mâncat din troaca ortodoc ilor i acum ne d
lec ii! Dureros, extrem de dureros! 

Este adev rat  remarca Sfin iei Tale: „Ne pierdem cu totul” Nu ne 
preocup  cei din Biserica Ortodox  care dorm lini ti i, nici cei de la 
neoprotestan i care sunt mul umi i, nici cei ce nu s-au spovedit din 1948 i îi 
depist m prin Liturghia în limba român  de la piari ti, ci numai s  nu cerem 
liturghie în limba român i ceva i mai grav s  nu mearg  nimeni la liturghiile 
romano-catolice în limba român  c  se maghiarizeaz ! Ai perfect  dreptate „E 
ceva oribil! Dar tia suntem noi”! Am avea ce face dac  am cânt ri i am 
judeca bine situa ia i ne-am pune serios pe treab !

S  a tept m plinirea vremii! Altceva nu tiu ce s  spun!  
În leg tur  cu vizita s  m  anun i când vii dac  vrei s  m  întâlne ti. Eu 

sunt obligat s -mi v d de s n tate înainte de toate?!  
Et tu valeas! Floreas et crescas! Las -o pentru cei tineri.  
Al t u fiu, S 

k) Lita, 6 mai 1987  
Drag  frate Lucian,  
Telegrama pentru ziua de na tere am primit-o azi la Lita unde m  aflu 

pentru reculegere i refacere. Dat  situa ia care s-a creat în Biserica noastr , pe 
mine m-a doborât. Î i mul umesc pentru asocierea cu to i care m-au s rb torit, 
i pentru urarea semnificativ : „Bunul Dumnezeu s  v  dea mult  s n tate i

putere de munc  întru mul i i ferici i ani. Parc  îmi sun  straniu în urechile cu 
care nu mai aud. Stânga defect  de mult, iar dreapta de dou  s pt mâni. Când 
aud cu ea, când nu aud nimic trezindu-m  complet surd.  

O scrisoare capitular  va pleca s  l mureasc  retragerea mea pân  dup
tratamentul de la Geoagiu-B i, spre sfâr itul lui iulie i apoi sper s  fie 
acceptat  retragerea definitiv .
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În situa ia dat  nu mai pot r mânea cu zdruncinarea s n t ii pân  la 
ireparabil. Dac  Domnul i Maica Sfânt  m  în eleg, sper s  m  în eleag i
oamenii pe care m  sfor ez mult, foarte mult s -i în eleg i nu reu esc decât în 
foarte mic  m sur .

Pintea având posibilitatea a venit cu Aurelia i ai s i, aducând duminic
în 3 mai i familia Pop Aurel la întoarcerea lor de la B i oara. Încolo am fost 
singur cu Isus Euharisticul i Maica îndurerat . Sora Estera a plecat cu ei i, a 
revenit azi cu telegrama. Pleac  disear  înapoi. Calde îmbr i ri cu doriri de 
bine în comuniune de rug ciune.

Prundu .
P.S. Nu tiu adresa, Scrisoarea trimis  în 3 aprilie, dup  o adres  luat

de pe lista de ajutoare din anul trecut mi-a fost returnat .
Sper c  ai primit scrisorile (Chindri ) i dac  nu m  în el am al turat i

o copie dup  scrisoarea din 2.IV.  
Am trimis i Proiectul pentru Liturghie, pentru Ilie i bazilieni. Nu 

vreau s  fac revolu ie, nici s  r storn ritul nostru. Doresc ce doresc cei din jurul 
meu: conformarea noastr  cu prescrierile Vaticanului II, i în materie de 
liturghie, lucru esen ial pentru tot apostolatul bisericesc, a a cum rezult  din I. 
Constitu ie despre Sf. Liturghie.  

În aceast  privin  voi colabora i dup  retragerea mea i sper s  o pot 
face cu mai mult  d ruire i mai bun rezultat. Înc  odat  îmbr i are fr easc
cu doriri de bine pentru to i i pentru cei ce ne produc am r ciune. Domnul s
nu le socoteasc  gre eala iar pe tine s  te ajute s  o îndrep i.

Acela i devotat în Cristos:  
S. Pr.  

l) Not  informativ
20 august 1987  
În capitul din 10 august a.c., ascultând procesul verbal cu privire la pre-

luarea conducerii diecezei din Cluj – Gherla de c tre Î.P.S.S A. Todea, numirea 
vicarului general i completarea Capitului, am f cut observa ia urm toare:

„Sunt de acord cu cele cuprinse dar trebuie s  se vad  dac  este în 
deplin  consonan  cu prevederile Conciliilor Provinciale i normele Dreptului 
Canonic i numai dup  aceea s  i se dea curs”.  

„Retragerea mea s  fie adus  la cuno tin a diecezei, în primul rând a 
Episcopului nostru I. Chertes i a celorlalte Episcopii. Mi-a sc pat din vedere 
s  men ionez c  trebuie adus i la cuno tin a Sfântului Scaun a a cum prev d
facult ile din 1948 privitor la ternar i noul drept canonic”.  

Î.P.S.V a i precizat de mai multe ori c  în ternar s  intre cel pu in una 
sau dou  persoane episcopabile.  

Privitor la Vicarul General Diecezan în Administra ia bisericeasc
citim: „Când sunt vacante scaunele episcope ti – în cazul nostru episcopul s-a 
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retras – Capitulele au dreptul de a administra diecezele cu putere ordinar  de 
jurisdic ie episcopeasc , îns  cu restric iunea de a nu face înnoiri i de a- i
alege în opt zile din sânul lor vicar general capitular în cele spirituale un preot, 
numai s  fie abil, apt i nec s torit”. I. Gen , Administra ia bisericeasc , Ora-
dea Mare, 1912, p. 179; cf. Conc. Prov. I, tit. II, cap. V, 52, ed. a II-a, Blaj, 
1886, p. 39 i Conc. Prov. II, cit. II, sec. I, cap. IV, 16, ed. a II-a Blaj, 1886, p. 
88).  

*** 

Situa ia Ordinariului diecezan  
Medicul constat : Sunte i mereu asaltat de o sumedenie de probleme i

nu ave i posibilitate de a le rezolva ori cât v  zbate i i v  trudi i. Urmare 
acestei st ri psihicul refuz  s  se mai ocupe de ele i se refugiaz  într-o izolare 
care produce o stare de oboseal i somnolen , din care nu pute i sc pa decât 
l sând la o parte toate.  

Duhovnicul îmi spune: E ti îndr zne i cau i s  rezolvi problemele 
într-un fel care pe mul i îi sperie i pe al ii îi pune în încurc tur . Te zba i în 
zadar i nu reu e ti s  faci nimic sau aproape nimic. De aici situa ia sufleteasc
în care te afli.  

Nu- i r mâne altceva de f cut de cât (sic!, n.n.) s  te retragi. Las -l pe 
Capitul s  se zbat , s  propun i Mitropolitul s  decid . R spund ei i nu 
r spunzi tu i astfel vei putea ajunge la liman.  

A a am procedat. Binevoi i a m  cru a, ap ra i în elege! 
Eu r mân cu aceia i dragoste pentru Biseric  slujitorii i credincio ii ei 

i gata a face i eu tot ce pot.  

Documentul nr. 1 

„Facult i“ i instruc iuni
pentru Biserica Catolic  din România

Nun iu ss. Gerardus – P. O’Hara 
Bucure ti 1948 

Numirea înlocuitorilor (substitu ilor)
În situa ia în care episcopul este alungat, exilat sau greu de g sit, astfel 

încât nici prin scrisoare el n-ar putea comunica cu credincio ii în mod liber, 
episcopul reziden ial

– va numi cât mai curând doi preo i care s  preia conducerea diecezei 
– unul din ace tia va fi succesorul celuilalt, în conformitate cu hot rârea 

episcopului. 
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În cazul mor ii episcopului i când alegerea vicarului capitular este 
imposibil  din cauza împrejur rilor extraordinare, 

se pot înlocui unul pe altul; 
– cel care preia conducerea în acest fel va comunica cât mai curând 

posibil Sfântului Scaun despre aceast  sarcin  pe care a preluat-o 
– i imediat va numi un preot care s  urmeze celui deja ales. 
Cel care preia conducerea în conformitate cu aceste dispozi ii are acelea i

obliga ii i acelea i drepturi ca i episcopii reziden iali, se bucur , la fel ca i
episcopii reziden iali, de toate facult ile extraordinare enumerate mai jos, în 
afara celor care presupun caracterul episcopal, pe care ei nu-l au. 

Supremul nostru P stor, P rintele Papa Pius al XII-lea, a acordat 
urm toarele facult i care cuprind îng duin e, dispense, concesii ce pot fi date 
preo ilor de c tre înlocuitorii ordinarilor, preo ilor de mir sau c lug rilor, f r  a fi 
exclu i preo ii care apar in altei dieceze sau altui rit, în caz de necesitate i când 
recursul la ordinarul propriu a devenit imposibil. 

Sf. Euharistie, celebrarea Sf. Liturghii, ajunul euharistic 
1. a) Liturghia pontifical  se poate celebra i f r  ornate pontificale, 

atunci când acestea lipsesc. 
b) În cazul în care nu se dispune de biseric , oratoriu, altar sau ornate 

preo e ti, celebrarea Sfintei Liturghii este permis
– în orice loc decent sau în aer liber; 
– chiar f r  antimis; 
– s  se foloseasc  potir de sticl , dar acesta s  fie pe cât posibil solid i

nefolosit în scopuri profane; 
– în mod secret: cu dou  lumân ri, dac  se pot avea, din orice material, 

chiar i f r  lumân ri;
– f r  ornate preo e ti prescrise, dar, dac  se poate, peste reverend  se va 

pune patrafir; 
– f r  cantor i f r  nici un asistent; 
– se poate folosi azim  sau pâine dospit , dar acestea s  fie din grâu 

curat;
– f r  relicve; 
– dar pe o pânz  curat , dac  este accesibil .
2. R spunzând în con tiin , Ordinarii, în caz de împrejur ri foarte grave 

i urgente, pot permite preo ilor s  celebreze dou  liturghii în aceea i zi – 
respectând cele ce trebuie observate. 

3. În cazuri de adev rat  necesitate, Ordinarii, cu grav  r spundere în 
con tiin , pot permite preo ilor s  celebreze trei Sf. Liturghii în aceea i zi, 
respectând cele ce trebuie observate, în Duminici sau s rb tori de porunc , atât 
în biserici i oratorii publice sau semipublice,  
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– cât i în case particulare, dac  aceasta este potrivit, când aceasta o cere 
binele public al credincio ilor i când aceasta nu produce sminteal  sau pericol 
de profanare. 

4. În caz c  preotul nu are missale (liturghier), i se poate permite 
celebrarea „Sf. Liturghii votive în cinstea Sf. Fecioare“, dac  o tie pe dinafar .

5. Se poate da dispens  de la aplicarea Sf. Liturghii pentru credincio i
preo ilor care tr iesc departe de turm i nu beneficiaz  de nici un venit parohial. 

6. Se poate permite ca preo ii care bineaz  Sf. Liturghie în Duminici i
s rb tori de porunc , dac  sînt în stare de s r cie, s  primeasc  stipendiu i
pentru a doua Liturghie. 

7. Se poate permite ca: 
– credincio ii s  se poat  împ rt i la orice or  din zi i din noapte, f r

ajunul obi nuit, dar în a a fel încât, dac  credincio ii prev d ora sau momentul 
când li se va administra Sf. Împ rt anie, s  se str duiasc , pe cât posibil, s  se 
ab in  de la mâncare, m car timp de o or ;

– se poate permite credincio ilor s  ia în mâinile lor Sfânta Tain , în mod 
ocult, i s  se împ rt easc  pe ascuns, dac  prin aceasta se evit  pericolul 
recunoa terii sau arest rii preo ilor, evitând totodat i lipsa de respect fa  de Sf. 
Tain i primejdia de profanare. 

– În cazul c  lipse te preotul, diaconul, subdiaconul sau alt cleric, Sf. 
Tain  poate fi dus , în secret, muribunzilor i de c tre orice b rbat cucernic i
cunoscut ca om corect, folosind în acest scop un vas binecuvântat. În acest caz 
bolnavul se va împ rt i cu propriile mâini; dac  nu vrea sau nu poate, îl va 
împ rt i b rbatul care a adus Sf. Tain , dup  care î i purific  mâinile. 

– Preotul poate p stra Sf. Tain  f r  lumân ri, dar într-un loc decent, 
când ar exista pericolul de profanare sau sacrilegiu din partea ereticilor ori a 
necredincio ilor.

8. Se poate permite credincio ilor ca împlinirea poruncii de a se m rturisi 
i cumineca cel pu in o dat  pe an de Pa ti s  fie f cut  pân  la s rb toarea Sf. 

Apostoli Petru i Pavel. 
9. Se poate permite ca preo ii deporta i, închi i sau ascun i s  celebreze 

Sf. Liturghie f r  ajun, la orice or .
10. Pentru ca credincio ii s  poat  împlini porunca de a asculta Sf. 

Liturghie, când nu este alt  posibilitate, se permite ca i preo ii din alte categorii 
decât cele de la puntul nou  (9) s  celebreze Sf. Liturghie f r  ajun i la orice 
or , în zilele de duminic i în s rb torile de porunc .

Totu i, ace ti preo i s  p streze ajunul de cel pu in patru ore înainte de 
celebrare, afar  de situa ia în care trebuie s  celebreze în mod neprev zut. 

11. Se poate permite ca, în locurile unde nu se p streaz  Sf. Euharistie, 
preo ii s  celebreze Sf. Liturghie la orice or i f r  ajun, pentru a putea 
împ rt i pe credincio i.
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12. Se poate permite ca atunci când Sf. Liturghie se celebreaz  în locuri 
diferite i la ore târzii, preo ii s  ia medicamente sau lichide înainte de a celebra. 

13, 14, 15, 16 – dispozi ii ce privesc numai ritul roman. 
17. Se poate permite confesorilor care la începutul deport rii, captivit ii 

sau refugierii nu aveau pedeaps  de suspendare, s  asculte m rturisirile
a) credincio ilor, precum i c lug rilor de ambe sexe, pe întreg teritoriul 

regimului de ostilitate fa  de credin , f r  s in  seama de limitele diecezelor; 
b) s  dezlege orice p cat i cenzur , inclusiv cele rezervate i notorii, cu 

excep ia: apostaziei de la credin , a viol rii directe a sigiliului sacramental, a 
atent rii c s toriei din partea preotului, precum i solicitarea i dezlegarea 
complicelui, 

– dac  în cazurile enumerate aici se poate recurge la Sf. Scaun sau la 
Ordinarul care are facultatea de a dezlega aceste p cate i cenzuri; 

– când acest recurs nu este posibil, preotul poate s  le dezlege i pe 
acestea, r mânând obligat ca în cel mai scurt timp posibil s  recurg  la Sf. 
Scaun, când este cu putin .

c) s  împart  indulgen  plenar  celor care se convertesc de la erezie. 
d) s  dezlege cenzuri i cazuri rezervate atât de c tre Ordinarul locurilor 

cât i de c tre Sf. Scaun. 
e) s  dezlege i s  dispenseze de orice simonie, chiar real , dup  ce s-a 

renun at la beneficiu i la roadele primite în mod nelegitim, dar s  se impun  o 
anumit  elemozin  sau poc in  salutar ;

– se poate admite re inerea beneficiului dac  acesta este parohial i când 
nu exist  o alt  persoan  care s  preia parohia. 

f) s  dispenseze iregularit ile celor care sunt deja hirotoni i, dar numai 
atunci când producerea smintelii este exclus .

– dispensa se poate acorda i în caz de iregularitate din delict, chiar i în 
forul extern, dac  nu se produce sminteal ; dac  este posibil i o pretinde 
situa ia, se impune poc in a salutar .

– faptul trebuie atestat în scris, la timpul potrivit, curiei episcopale, i
p strat cu grij .

18. Ordinarul (sau împuternicitul s u), în mod special: 
a) poate s  saneze sau s  convalideze c s toriile invalide, procedând în 

felul urm tor:
– mai întâi va da dispensele necesare de la piedicile care ar exista 

(conform celor de mai jos); 
– apoi va proceda la reînvierea consim mântului, în fa a a doi martori i

a parohului sau a altui preot; dac  preotul nu poate fi prezent, reînvierea 
consim mântului se poate face i numai în fa a martorilor, care vor nota aceasta 
într-un document semnat de ei sau, în cazul c  nu tiu s  scrie ori nu vor s
semneze, documentul s  fie produs în alt  manier , în a a fel încât s  existe 



137

dovada corespunz toare despre încheierea c s toriei. Dovada va fi p strat  cu 
grij i remis  curiei episcopale, dac  este cu putin .

b) poate dispensa de la toate piedicile d râm toare de c s torie, chiar 
dac  sunt multiple, cu excep ia celor ce nasc din sacramentul preo iei i din 
afinitate în linie dreapt , în urma unei c s torii consumate; 

– poate dispensa i de piedicile împiedec toare dup  ce au fost ob inute 
consim mintele cuvenite, când e vorba de c s torii mixte (disparitatea cultului 
i religia mixt );

c) poate s  saneze în r d cin  c s toriile deja încheiate, când nu se poate 
ob ine reînnoirea consim mântului, fie de la una, fie de la ambele p r i, cu 
condi ia constat rii c  de fapt consim mântul de c s torie a fost prestat i nu a 
fost retractat – aceasta dup  ce s-au dat dispensele necesare, s-a întocmit 
documentul probatoriu, conform punctului „b“, i s-au ob inut cau iunile 
canonice, când este vorba de c s torie mixt ;

d) poate dispensa de la toate piedicile, când este vorba de c s toriile ce se 
vor încheia conform punctului „b“; 

e) poate s  dea preo ilor facultatea de a asista valid i ilicit, cu un singur 
sau f r  nici un martor la c s toriile celor care fac parte din rândurile 
comuni tilor sau ale armatei, când acestora le este team  s  încheie c s torie 
religioas , dac  preotul constat  c  mirii sunt liberi din punct de vedere 
matrimonial i c  nu exist  piedici de c s torie; 

f) are facultatea de a sana în r d cin i de a convalida c s toria f cut  în 
fa a forului civil, în cazul când femeia dore te s  încheie c s torie religioas , dar 
b rbatul refuz  s  accepte o astfel de c s torie, 

– aceasta când prin consim mântul matrimonial exist  neretractat i nu 
se prezint  pericol de separare sau divor i nici vreo piedic  de la care Sf. Scaun 
nu dispenseaz ,

– avându-se în vedere c  din aceast  procedur  s  nu se nasc  sminteal ,
iar dac  s-ar na te s  poat  fi înl turat .

Ordinarul va sf tui femeia ca, la timpul oportun i în mod prudent, s
aduc  la cuno tin a so ului ob inerea san rii c s toriei, men ionând totodat i
grava obliga ie pe care o are de a- i revendica libertatea împlinirii datoriilor 
religioase de a- i boteza copiii i de a le da educa ie religioas .

Ordinarul s  noteze în registrul ce se p streaz  la curia episcopal  c  s-a 
conces sanarea c s toriei în urma facult ilor pontificale. Aceast  adnotare ar 
trebui f cut i în registrul c s toriilor, iar dac  este cazul într-un registru cu 
regim secret. 

g) are facultatea de a institui Tribunalul de a doua instan  în dieceza sa, 
cât timp prezentele dificult i opresc comunicarea cu al ii i exist  pericol ca 
aceasta s  nu reu easc , dar va avea grij  s  observe urm toarele: 

– judec torii de gradul 1 i 2 s  fie deosebi i, conform can. 1571; 
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– s  se observe normele stabilite de Sf. Congrega ie a disciplinei 
sacramentale, prin scrisoarea din 1 iulie 1932, precum i instruc iunile din 15 
august 1936, tip rite în Acta Ap. Sedis. 

S  fac  cunoscut în mod explicit celor prezen i acordul verbal al dubiilor, 
atât în a doua instan , cât i în a doua sentin .

20. Are facultatea de a pertracta procesele matrimoniale pe scurt, dac
vreo necesitate urgent  o cere, observându-se totu i, în esen , Codul de drept 
canonic. Aceast  facultate, deci, nu dispenseaz  de la prescrierile obligatorii ce 
se refer  la: 

a) persoanele ce formeaz  tribunalul, precum i ap r torul leg turii de 
c s torie, iar dac  e cazul, promotorul justi iei;

b) capacitatea de a îndeplini func ia de judec tor; 
c) citarea so ilor; 
d) dou  sentin e asem n toare i num rul judec torilor.
Pe lâng  acestea, precum este evident, Tribunalul trebuie s  fac  tot ce 

este necesar pentru a se ajunge la certitudinea despre veracitatea celor implicate 
în cauz .

21. Pentru ritul roman. 
22. Poate aproba folosirea uleiurilor sacre i dac  sunt mai vechi îns  nu 

de peste patru ani, dac  acestea nu sunt corupte i dac , în mod sigur, nu sunt 
accesibile asemenea uleiuri mai recent consacrate, 

23, 24, 25 – pentru ritul roman. 
Dispensarea voturilor 
26. Poate s  dea dispens  ori s  schimbe votul particular sau f r

jur mânt, dac  aceasta nu este spre prejudiciul altuia. 
27. În caz de necesitate, cu grav  r spundere în con tiin , Ordinarul 

poate s  concead , în cazuri particulare, c lug rilor care înc  nu au primit 
ordinele sacre, dispensa de la voturi, chiar dac  sunt solemne (la fel i
c lug ri elor).

28. Pentru ritul roman. 
Postul i ajunul 
29. Poate s  aproba ca fiecare preot s  dispenseze, ori de câte ori i se pare 

oportun, de la legea postului i a ajunului. 
30. Poate permite clericilor purtarea hainelor laice, dac  altfel nu pot 

trece prin anumite locuri sau nu pot r mâne în ele. 
31. Este permis ca preo ii, fie de rit roman, fie de rit oriental s

administreze Sfintele Sacramente i s  celebreze Sf. Liturghie i diferitele oficii 
sacre, într-un rit catolic, diferit de ritul de care apar ine în mod canonic, dac
aceasta o pretind împrejur rile. Aceast  facultate se poate folosi numai de preo ii 
care apar in în mod canonic (diecezei respective – n.n.). 
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Atunci când preo ii sunt izola i sau f r  posibilitatea de a comunica cu 
Ordinarii, uzul facult ii este l sat la aprecierea prudent  a preo ilor respectivi. 
Folosirea facult ii mai sus men ionate trebuie s  fie f cut  avându-se de grij
evitarea scandaliz rii credincio ilor. În mod deosebit se va evita ca preo ii 
orientali c s tori i s  celebreze Sf. Liturghii în ritul latin în locurile în care sunt 
prezente i so iile lor, pentru c  o asemenea împrejurare, cu siguran , ar duce la 
scandalizare credincio ilor de rit roman. 

32. Poate s  permit  preo ilor s  administreze toate sacramentele 
credincio ilor de rit oriental, în afara ordinului sacru; 

– aceasta i f r  permisiunea episcopului sau a parohului de rit roman 
– f r  ca prin aceasta credincio ii care le primesc s  fie considera i ca 

trecu i la ritul roman. 
33. Direct sau prin al i preo i delega i, poate s  dea facultatea ca familiile 

în care unul este de rit oriental, iar cel lalt so  de rit roman, posturile s  se in
conform unui singur rit, în vederea armoniei. 

34. Poate s  dispenseze de la piedica vârstei canonice de la hirotonirea 
preo ilor, dar nu mai mult de 18 luni. 

35. Toate facult ile quinquanale (sau altele) concese de c tre Sf. Scaun 
Ordinarilor pentru un anumit timp sau pentru un anumit num r de cazuri, dac
acestea s-au sfâr it, se prelungesc pe tot decursul timpului cât dureaz  amintita 
imposibilitate practic  de a recurge la Sf. Scaun. 

Facult i rezervate Sfântului P rinte:
– dispensa de la legea celibatului; 
– dispensa so ilor de la c s toria ratificat , dar neconsumat ;
– dispensa mirilor de la piedica afinit ii în gradul unul în linie dreapt ,

dup  consumarea c s toriei (can. 97, art. 1); 
– dispensa clericilor de la studiile canonice la care se refer  canonul 976; 
– numirea episcopilor, în în eles strict. 

*
Prin Nun iatura Apostolic  din Bucure ti,
Sfântul P rinte a comunicat facult ile de mai sus tuturor Ordinarilor din 

România, ex nunc et pron tunc, adic  pentru întreaga durat  a întreruperii 
leg turii canonice cu Sfântul Scaun. 

ss. Gerardus-P. O’Hara 
(copiat la Oradea în 12 sept. 1948) 

Explica ii (E. Popa) 
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La 17 d. can. 2254. În cazuri urgente orice confesor poate dezlega, în for 
sacramental, de la cazurile latae sententione (cazuri cuprinse în lege), f r  s
impun  penitentul obliga ia de a recurge la Sf. Scaun, când împrejur rile sunt 
extraordinare i fac ca, moralmente, recursul s  fie imposibil (art. 1 i art. 3). 

e. Simonie real : când cineva a dat pre ul i a primit oficiul. 
f.  Iregularitatea (impedimentul canonic de a primi ordinele sacre sau de 

a le exercita) na te din defect (lipsa calit ilor necesare sau din delict – culp
grav , ex.: omucidere). 

La 18 b. Afinitate în linie dreapt : între so i fiica so iei, n scut  într-o 
c s torie anterioar .

Cau iuni canonice: dreptul bisericesc pretinde ca atunci când o c s torie 
se încheie între un catolic i un necatolic: 

a) necatolicul s  promit  c  nu va împiedica partea catolic  s - i tr iasc
via a spiritual  conform credin ei sale, i

b) ambii s  promit  c - i vor boteza copiii i îi vor educa în religia 
catolic .

c) Documentul probatoriu: înregistrare ( i extras de c s torie), martori 
sau afirma ia jurat  a so ilor.

g.  Când cauza de judecat este complicat , îndoielnic , judec torul trebuie 
s  citeze p r ile implicate în proces  i s  determine clar cauza ce trebuie 
judecat , adic  s  se ajung  la o concordan  a dubiilor. 

La 20 a) Promotorul justi iei este acuzatorul de drept. 
La 31, can. 756, art. 1: Copiii trebuie s  fie boteza i în ritul p rin ilor;
               art. 2: Dac  p rin ii sunt de rit diferit, copilul va fi  
   botezat în ritul tat lui. 

art. 3: Dac  numai unul dintre p rin i este catolic, copilul va  
fi botezat în ritul acestuia. 

Can. 98, art. 1: inând seama de riturile catolice, fiecare apar ine ritului în 
care a fost botezat, afar  de cazul când botezul a fost administrat de c tre preotul 
unui alt rit decât cel prev zut în canonul 756, prin fraud  sau din grav  necesitate 
ori cu dispens  apostolic .

La 34, can. 976, art. 1: nimeni s  nu fie promovat la prima tonsur  înainte 
de a începe cursul teologic. 

        art. 2: subdiaconatul s  nu confere decât dup  anul 3 al 
studiilor teologice; diaconatul numai la începutul anului 4, iar preo ia numai 
dup  jum tatea anului 4. 

Observa ii. Aici, nic ieri nu se aminte te de cumularea inten iilor, dar se 
poate permite binarea, iar pentru binele credincio ilor s  se paot  celebra i 3 
liturghii pe zi. 
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Documentul nr. 2
Comunicat 
Conducerea Diecezei Gr.-Catolice de Cluj – Gherla, în frunte cu 

Episcopul s u legitim i cu Capitlul regular, aduce la cuno tin a preo ilor, 
persoanelor consacrate, credincio ilor apar inând acestei Dieceze, precum i
tuturor celor interesa i din alte Dieceze, urm toarele:

1. Datorit  st rii de s n tate grav deteriorate de marile eforturi depuse în 
slujirea Bisericii noastre i a Diecezei de Cluj – Gherla, P rintele Dr. S.A. 
Prundu , la cererea s  repetat  de a fi eliberat de sarcina de Ordinarius al 
acestei Dieceze, în consens cu întregul Capitul Diecezan i cu aprobarea 
Conducerii Provinciei Mitropolitane Gr. Catolice din România, la data de 
31.07.1987, î i depune mandatul de Ordinarius al Diecezei de Cluj – Gherla, pe 
care cu atâta competen  l-a exercitat din anul 1982 pân  la aceast  dat .

2. La propunerea P rintelui Dr. S.A. Prundu i cu consensul unanim al 
întregului Capitul Diecezan, Î.P.S. Dr. Alexandru Todea a fost solicitat s  preia 
personal jurisdic ia Diecezei de Cluj – Gherla, pe care s-o exercite concomitent 
cu cea pe care o are în Arhidieceza de Alba Iulia i F g ra  reziden iat  la Blaj, 
a a cum, la vremea sa, Episcopul de sfânt  memorie Dr. Iuliu Hossu, 
Cardinalul de mai târziu, a de inut concomitent, o vreme, jurisdic iile 
Diecezelor de Cluj – Gherla i de Oradea.  

Î.P.S. Dr. Alexandru Todea a mai fost solicitat ca, o dat  cu preluarea 
jurisdic iei, s - i asume i sarcina de a- i preg ti succesorul la conducerea 
Diecezei de Cluj – Gherla, în colaborare canonic  cu Capitlul acestei Dieceze.  

3. Dup  prealabile consult ri, Î.P.S. Dr. Alexandru Todea a r spuns 
afirmativ acestor solicit ri i, în aceea i edin  solemn  din 31.07.1987, a 
preluat jurisdic ia Diecezei de Cluj – Gherla – fapt consemnat în Procesul 
Verbal încheiat cu acest prilej, semnat de Î.P.S. Dr. Alexandru Todea, de 
P rintele Dr. S.A. Prundu i de to i membrii Capitulului sus-numitei Dieceze.  

4. La cererea Î.P.S. Dr. Alexandru Todea, în calitatea sa de Episcop 
ordinar al Diecezei de Cluj – Gherla, s-a procedat la alegerea Vicarului General 
al Diecezei, care s  asigure, în numele noului Ordinarius, rezolvarea 
problemelor curente ale Diecezei de Cluj – Gherla, în perioadele în care Î.P.S. 
se afl  în teritoriul Arhidiecezei de Alba Iulia i F g ra .

În urma propunerilor i a vot rii corespunz toare, a fost ales ca vicar 
General al Diecezei de Cluj – Gherla P rintele Tertulian Langa, având ca 
Provicar I pe P rintele Gheorghe Neam u i ca Provicar II pe P rintele Gavril – 
Sabin D ncu  OSBM.  

Î.P.S. Dr. Alexandru Todea a ratificat alegerea i i-a numit în func iile
respective pe cei ale i. Ace tia au acceptat îns rcin rile primite.  

5. Tot la cererea Î.P.S. Dr. Alexandru Todea, P rintele Dr. S.A. Prundu
a acceptat s  pun  la dispozi ia Capitulului i a Diecezei competen a i
experien a sa, în calitate de membru al Capitulului – fapt pe care sfin ia Sa l-a 
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acceptat.
6. Noul Episcop al Clujului, Dr. Alexandru Todea, dimpreun  cu to i

membrii Capitulului, mul umesc P rintelui Dr. S.A. Prundu  pentru devota-
mentul pân  la sacrificiu cu care o conduce pân  acum Dieceza i pentru jertfa 
depus  la consolidarea unit ii Bisericii noastre.  

Cluj-Napoca, la 31.07.1987.  
Dr. Alexandru Todea – Episcop de Cluj – Gherla  
Pr. Tertulian Langa- Vicar General.  
Pentru conformitate, 
T. Langa 

Documentul nr. 3 
Proces-verbal,
Încheiat ast zi 11.09.1987 în edin a capitular .
Au fost prezen i to i membrii capitulului, cu excep ia Pr. N. Pl ianu.  
S-a disputat problema preo ilor care cer reintegrarea în Biserica noastr .

Au fost aduse la cuno tin a membrilor instruc iunile date de Î.P.S. Todea în 
leg tur  cu acestea: 

– cerere de reintegrare; 
– raport sumar de activitate în B.O.R. 
– declara ie de încetare a colabor rii în cele sacre cu preo ii B.O.R. 
– declara ie de ata ament necondi ionat fa  de B.R.U.
– declara ie privitor (!) la voin a de a fi înmormântat de un preot gr. 

catolic, respectiv romano-catolic. 
– m rturisire general ,
– ridicarea eventualei excomunic ri i acceptarea unei peniten e dac  va 

fi cazul.
Constatându-se greut ile de func ionare a Tribunalului matrimonial, s-a 

hot rât redactarea unui proiect de regulament în acest sens. Cu realizarea 
proiectului a fost îns rcinat Pr. Matei Boil . Proiectul urmeaz  a fi discutat în 
plenul capitulului în vederea unei redact ri finale, forma în care va fi supus 
Mitropolitului spre aprobare.  

Întrucât vechile statute ale capitulelor sunt perimate i pentru a dispune 
de norme de activitate a capitulului în noile condi ii s-a hot rât redactarea unui 
nou statut pentru dieceza de Cluj – Gherla. Cu aceast  lucrare a fost îns rcinat
(!) Pr. T. Langa i Prof. I. Bota.  

Pentru eventualitatea c  unul din membrii Tribunalului matrimonial ar fi 
indisponibil, s-au ales trei asesori substitu i, în persoana Pr. Nicula, Pr. N. 
Munteanu i Pr. Oprea.

S-a luat în considerare necesitatea cre rii unui fond de rulment din care 
s  poat  fi asigurate unele activit i de ajutorare a s racilor i bolnavilor 
precum i acoperirea unor cheltuieli. S-a afirmat necesitatea inerii unei 
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eviden e a n scu ilor, boteza ilor, c s tori ilor i deceda ilor. În acest sens, 
fiecare preot este rugat s  comunice Ordinariatului datele necesare.  

S-a sugerat oportunitatea unui raport de activitate, prezentat trimestrial 
de fiecare preot.  

S-a propus arondarea teritoriului Diecezei pe centrele mai importante 
(Dej, Gherla, Bistri a), i pe cartiere în Cluj.  

Capitulul urmeaz  a studia modalitatea de intensificare a pastora iei,
catehiz rii, instruc iei religioase.  

Secretar

Documentul nr. 4 
Proces-verbal
Încheiat azi 9.10.1987 în edin a capitular .
Au fost prezen i to i membrii capitulului cu excep ia Pr. N. Pl ianu. Pr. 

Vicar T. Langa a prezentat rezumatul discu iilor cu Î.P.S. Alexandru Todea, 
discu ii în care s-au prezentat câteva propuneri din partea capitulului. 
Mitropolitul a fost de acord s  vin  la Cluj-Napoca i s  se întâlneasc  cu clerul 
i credincio ii, ori de câte ori este nevoie. Prima vizit  a fost fixat  pentru 

18.10.87, cu ocazia parastasului pentru Fr. Timotei OSBM.  
A fost bine primit i ideea redact rii unui nou regulament de 

func ionare a Tribunalului matrimonial i a unui nou statut de activitate a 
capitulului pentru dieceza de Cluj – Gherla, precizându-se c  vor fi de folos i
pentru alte dieceze.  

A fost acceptat i ideea cre rii unui fond de rulment diecezan, 
Preasfin itul ne pronun ându-se asupra modalit ii de creare a acestui fond.  

În leg tur  cu o scrisoare închis  prezentat  Preasfin itului din partea Pr. 
Pop Vasile, s-a convenit asupra ideii c  trebuie în tiin a i preo ii altor dieceze 
domicilia i pe teritoriul diecezei de Cluj – Gherla s  se supun  disciplinei 
acestei dieceze.

Având în vedere apropiata vizit  a Î.P.S. Alexandru la Cluj-Napoca, s-a 
discutat agenda întâlnirii, f cându-se propuneri de probleme ce ar trebui 
discutate cu ocazia acestei întâlniri, r mânând ca concret s  se abordeze 
problemele potrivite participan ilor i atmosferei ce se va crea.  

Reluându-se în considerare necesitatea cre rii unui fond de rulment, s-a 
discutat modalitatea de creare, între inere i distribuire a acestui fond, 
propunându-se: s  se ob in  aprobarea Ordinarului pentru constituirea fondului 
prin condonare de liturghii de c tre Ordinar, contribu ia benevol  a preo ilor cu 
un anume procent (de exemplu cu zeciuial ) din darurile aduse la altar (inten ii)
i din alte danii ale credincio ilor, distribuirea a ajutoarelor din acest fond 

urmând s  se fac  de un c lug r sau c lug ri  pe baza solicit rilor i
aprob rilor celor în drept. Pr. Matei Boil  îns rcinat cu redactarea proiectului 
de Regulament pentru func ionarea Tribunalului matrimonial, a dat citire 
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proiectului redactat, proiect ce a fost discutat în plenul capitlului, f cându-se 
observa iile necesare i apreciindu-se buna redactare. Acest proiect se va 
înainta i altor persoane competente (pr. Gr. Neam u i Pr. Eugen Popa) pentru 
observa ii i complet ri i apoi ref cut s  fie înaintat Mitropolitului spre 
aprobare. Totodat  s-a propus ca pe lâng  asesorii substitu i propu i la edin a
capitular  precedent  s  fie coopta i i Pr. David i Pr. Horea Munteanu.  

Aducându-se în discu ie problema activ rii preo ilor obi nui i cu rigorile 
unei situa ii sociale care s-a schimbat, s-a propus ca cei b trâni sau inap i de 
activitate s  sus in  pastora ia, cu rug ciunea, liturghia laudelor i liturghia 
euharistic , la aceast  inten ie.

Secretar: ss indescifrabil 

Anex  la Documentul 4 

Cluj-Napoca, 28 octombrie 1987 
Înalt Prea Sfin ite P rinte Mitropolit,
Au trecut zece zile de la duminica din 18 octombrie a.c., când prezen a

Excelen ei Voastre la Liturghia cu p rastas pentru Fr. Timotei OSBM, pentru 
mama Lucre ia Maria – Magdalena, pentru tat l meu bun Ioan i pentru al 
doilea tat  la fel de bun Gheorghe, pentru deceda i i decedatele Ordinului 
nostru bazilian, pentru cele din Congrega ia Maicii Domnului i ceilal i
defunc i pomeni i, a f cut puternic i vie leg tura dintre Biserica Lupt toare, 
Suferitoare i Triumf toare, i a l sat o impresie de ne ters în inimile celor 
prezen i, cu ecou binef c tor în întreag  diecez i cutez s  afirm chiar în 
întreag  Biserica noastr , spre edificarea tuturor.  

Am început s  v  scriu deja a doua zi, am început dar n-am putut 
continua pân  acum. Dac  Excelen a Voastr  a primit ecouri de dragoste,
recuno tin i mul umit  personal, ele continu  s -mi soseasc  cu un 
entuziasm i cu o bucurie de nedescris.  

Dup  cotitura istoric  din 1948, dieceza de Cluj – Gherla pentru prima 
dat  s-a învrednicit s  aib  o Liturghie în sobor de 46 preo i în frunte cu 
Mitropolitul Bisericii noastre Române Unite, substituind de data aceasta pe 
episcopul eparhiot Ioan Chertes, bolnav i retras în familie la N s ud, pe care 
din 1964 nu l-a p r sit decât de dou  ori, când Î.P.S.V. l-a i dus la 
înmormântarea P r. Ordinariu Nicolae Pura i la a Episcopului Ioan Dragomir. 
Atât preo ii concelebran i cât i cei amesteca i cu credincio ii, atât corul cât i
poporul prezent au tr it momente de neuitat i f r  îndoial  martirii i
m rturisitorii din toate timpurile, dar mai ales cei din zilele i de pe plaiurile 
noastre s-au bucurat i ne-au binecuvântat odat  cu binecuvântarea coborât
asupra noastr  de la tronul Preasfintei Treimi.  

Au fost în ochii multora lacr mi de emo ie, de credin , de sparan i
de dragoste, izvorâte din inima lor plin  de sentimente i de bucurie.  
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Predica rostit  nu numai cu competen  de teolog i exeget, ci i cu 
înfl c rarea i entuziasmul secundat de aplicare practic  a f cut s  vibreze la 
unison i în armonie de dragoste i sar toate coardele sufletului celor prezen i.
Am dorit s  se repete astfel de momente edificatoare.  

Întâlnirea avut  cu preo ii a coborât în suflete i inimi limpezime, 
l murire, pace i lini te, potolind vânturi i furtuni stârnite de puterea 
vr jma ului care sufl  cu hul  urât i seam n  zizanie.  

Am mul umit cu recuno tin i dragoste Preasfintei Treimi, Maicii 
Sfinte, Maica Bisericii, Doamne i St pâna sufletelor noastre, i Î.P.S.V. i
repet m i în scris aceast  mul umire i recuno tin , cu rug mintea s
binevoi i a veni cât mai des în mijlocul nostru ca s  ne înt ri i credin a i
speran a, s  ne spori i dragostea i mai ales s  vindeca i r nile cu balsamul i
pansamentul P storului bun care î i d  sufletul pentru oile sale i alearg  cu dor 
i râvn  neobosit  pentru a o afla i aduce înapoi la staul pe cea r t cit .

V  mai comunic c  Ion Iosif Furtun , inginer electronist, a plecat la 
Roma sâmb t  cu avionul i a ajuns cu bine, dup  comunicarea dat  de P r. 
V.M. Ungureanu. Totodat  a mai comunicat c  impulsioneaz  terminarea 
lucr rii sale care urmeaz  s  fie prezentat  în cursul lunii noiembrie, când se 
poate c  vor pleca de la Bucure ti I. Coja i Nicolae Ilie iu, inventatorul 
apilarnilului care m-a învrednicit de o vizit  la Cluj, în urma unui telex de la 
Ungureanu i anume: „Cri an bolnav. Prundu  s  urgiteze Co buc”. Nu tia
despre ce este vorba.  

Ovidiu Orest Co buc are valut i invitare pentru Roma. Eliberat din 
armat  a cerut plecarea, dar aprobarea dureaz i se pare c  este lips  de el 
pentru a-l înlocui pe Î.P.S.S. Cri an la delle Coppelle, pentru care motiv 
Ungureanu urgenteaz  formele de plecare. În acest scop a venit Dl Ilie iu s
vad  cine este. Totodat  a luat i volumul omagial Iuliu Hossu ca s -i
xerografieze i s  fac  demersuri pentru a se tip ri afar  spre a sus ine cauza 
noastr  împotriva propagandei tenden ioase. Totodat  mi-a cerut i data în 
leg tur  cu activitatea Episcopului Card. Iuliu Hossu cu privire la ajutorarea 
evreilor deporta i în timpul ocupa iei hortyste. I-am dat ce am avut la 
îndemân . Dar nu numai I. Hossu, ci to i episcopii no tri au avut ac iuni 
similare. Aftenie pe câ i nu i-a salvat de la moarte, dar Suciu? Este necesar ca 
faptele s  fie cunoscute nu numai de Dumnezeu ci i de oameni pentru ca a a
s  fie pream rit Dumnezeu i Biserica s  fie în l at i a ezat  în sfe nic ca s
lumineze în continuare în bezne care ne înv luie.  

Un caz dureros pe care nu l-am comunicat Î.P.S.V. în 18 dar îl comunic 
acum. Înainte de Liturghie P r. Ioan Botiza care sluje te cu mirenii la liturghia 
în limba român  de la orele 9 la piari ti, apoi înc  din 1948 i la liturghia de la 
orele 11 în limba maghiar . De data aceasta i-a cerut scuze de la rectorul 
bisericii P r. Tama  Simion c  nu poate r mânând i la Liturghia de la orele 11, 
deoarece trebuie s  vin  la Liturghia de la P r. Prundu  unde va sluji 
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Mitropolitul Alexandru Todea. Iritat acesta întreab : „Cine este acest 
Mitropolit? Cine l-a consacrat i l-a investit? Cu ce drept sluje te? Este 
recunoscut de autorit ile statele?“. 

F r  îndoial  nu ne este favorabil i tot ce face pentru noi face din 
porunca i de dragul împuternicitului de culte care la ordin de sus a fost nevoit 
s  accepte Liturghia în limba român i s -i cear  P r. Rector s  o fac , dup
ce dispozi ia lui Aron Marton de a face o parohie româneasc  la biserica 
piari tilor a fost nesocotit i împiedecat  de comun acord cu împuternicitul.  

În 1983 când am fost la Roma am dus superiorului general piarist o 
scrisoare de la P r. Iosif Denderle i am relatat i pozi ia P r. Rector diferit  de 
a P r. Denderle. Superiorul a r mas mirat dar n-a urmat nici o îndreptare. 
Înainte cu câteva s pt mâni noul general, un spaniol a trecut în grab  prin 
România, înso it de un piarist din Ungaria. Am socotit c  este bine s -l pun în 
tem  cu situa ia de la piari ti i cu pozi ia rectorului fa  de c petenia Bisericii 
noastre. Nu am voit s  pierd ocazia de a expedia scrisoarea c tre general prin 
cel ce a plecat la Roma. Totodat  am socotit oportun s -i amintesc P r. V.M. 
Ungureanu s  fie prudent i discret în ac iunea sa acolo. S  lucreze cu pruden
i discre ie, f r  tam, tam, ca s  nu d râme în loc s  cl deasc . Ori cum 

problema Bisericii noastre graviteaz  în jurul c peteniei sale i c petenia 
prezent  în mijlocul turmei, cunoscându-i lipsurile i aspira iile va putea face 
tot ce se cuvine, deoarece din nou v  rug m s  veni i în acest centru al Bisericii 
noastre, cum l-a i numit însu i Excelen a Voastr .

Suntem în anul marian i credem c  Maica Sfânt  care de i proclamat
patroana Ungariei, Magna Domina Hungarorum, este totu i i Maica 
Domnului, Maica poporului nostru care o venereaz  cu mult  dragoste i ea 
îns i a numit România „gr dina mea”, va aduce i va duce spre biruin i
cauza Bisericii noastre legat  strâns i pururi nedesp r it  de cauza României i
a poporului român în slujba c ruia st  cu tot devotamentul i cu toat
dragostea. Îmi vin din nou în minte cuvintele Card. Iuliu: „Frate, Biserica lui 
Inochentie care în tot decursul existen ei sale i-a închinat toat  activitatea în 
slujba poporului român nu poate pieri decât atunci când va pieri poporul pe 
care l-a slujit în tot decursul existen ei sale cu tot devotamentul i puterile 
sale”! Este un crez care ne oblig i ne însufle e te pe to i.

Acum închei aceast  scrisoare cu rug mintea repetat  s  fi i cu noi i
între noi s  ne duce i la bun liman, mai ales acum când autorit ile de stat sunt 
binevoitoare i a teapt  s  ne facem datoria a a cum se cuvine i cum o 
a teapt  Domnul i Maica Lui Preacurat .

Devotat în Isus i Maria a tept 
binecuvântarea 
Silvestru Augustin Prundu  OSBM 
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Documentul nr. 5 

Proiectx)

Statut
al Colegiului Capitular al Diecezei Gr. Catolice de Cluj – Gherla  

Cap. I.  
Despre Capitul i Statut  
1. Capitulul este un colegiu ecleziastic de sine st t tor, alc tuit din 

clerici, are o func ionalitate multipl i lucreaz  în serviciul Diecezei i al 
Episcopului s u ordinar.  

2. În conformitate cu hot rârile Conciliului nostru Provincial II, Sec . I, 
cap. II, par. 5, Capitulul, „are dreptul i obliga ia – în sensul dreptului canonic 
i al consuetudinii legale – de a- i elabora Statutul propriu” de a determina i

dezbate problemele i lucr rile proprii, precum i de a decide în chestiunile 
strict capitulare, drept care  

Capitulul Diecezei Gr. Catolice de Cluj-Napoca, i-a elaborat i redactat 
prezentul STATUT, votat în unanimitate de membrii s i i aprobat i investit 
cu putere canonic  de c tre Episcopul diecezan i Conduc torul Provinciei 
noastre Mitropolitane.  

3. În m sura în care activitatea Colegiului Capitular este determinat  de 
cerin ele i împrejur rile specifice vie ii Diecezei, dintr-o anumit  perioad  de 
timp, în aceea i m sur  prezentul Statut are un caracter temporal, prevederile 
sale putând fi modificate sau completate, în func ie de noi cerin e i noi 
împrejur ri. Modific rile i complet rile sunt de competen a exclusiv  a 
Colegiului Capitular i intr  în vigoare dup  aprobarea lor de c tre episcopul 
ordinar al Diecezei.  

Cap. II 
Constituirea i activitatea Colegiului Capitular 
1. Colegiul Capitular, având menirea de a fi în serviciul Diecezei i al 

Episcopului s u, a fost constituit prin efectul puterii ordinariale i aprobarea Sf. 

x) Prezentul Proiect de Statut urmeaz  a fi înmânat fiec rui membru în serviciu, 
Canonicilor emeri i i Canonicilor onorifici ai Colegiului Capitular al Diecezei de 
Cluj – Gherla pentru a fi studiat, a face observa ii, complet ri i sugestii de 
îmbun t ire. Dup  colectarea i discutarea acestor contribu ii în plenul 
Capitulului, Proiectul, în forma sa îmbun t it , va fi înaintat I.P.S. Episcop 
diecezan ordinar, spre revizuire i aprobare, dup  care va c p ta caracter 
obligatoriu pentru to i membrii Colegiului Capitular.  
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Scaun.
2. Desfiin area Capitulului diecezan este rezervat  puterii supreme a Sf. 

Scaun.
3. Colegiul Capitular fiind un organism unitar i indivizibil, lucr rile i

hot rârile sale au valoare canonic  numai când sunt realizate capitulariter.  
4. Colegiul Capitular diecezan, întrucât este un organism de sine 

st t tor, poate celebra întrunirea membrilor s i pentru a dezbate i hot rî în 
probleme de competen  capitular , la convocarea prepozitului s u, f r  a fi 
necesar interven ia Episcopului diecezan; convocarea este de competen a
Propozitului i cu necesitate este adresat  tuturor membrilor Colegiului 
Capitular.  

5. Competen a i sarcinile Colegiului i ale membrilor s i sunt stabilite 
prin Statut i în func ie de necesit ile i împrejur rile Diecezei. Sarcinile 
colegiale sunt repartizate pe membrii Capitulului, fapt din care rezult i
func ia pe care fiecare o are în activitatea acestuia.  

6. Concluziile i hot rârile rezultate din dezbaterile colegiale vor fi 
expresia majorit ii simple a voturilor exprimate.  

7. În condi iile de azi, principalele sarcini ale Colegiului Capitular sunt 
urm toarele:

a) Pastora ia poporului credincios, consolidarea i perpetuarea credin ei
i a Bisericii – Corpul mistic al lui Cristos.  

b) Catehezarea / instruc ia copiilor i tineretului.  
c) Problemele cultului i ale ceremoniilor.  
d) Problemele teologice.  
e) Problemele economice.  
f) Problemele caritative.  
g) Problemele de cancelariat i secretariat.
8. Realizarea acestor obiective poate fi trecut  asupra unuia sau a doi 

membri ai Colegiului Capitular. În caz de nevoie, canonicul responsabil de o 
sarcin  poate s  fac  apoi la unul sau doi coaditori din afara Capitulului.  

9. Pot fi ale i i numi i membri ai Colegiului Capitular clericii în vârst
de minimum 30 de ani, care se disting prin via a monahal , preg tirea 
teologic , râvna sacerdotal , sus inute de o vigoare fizic i intelectual .

10. În cazul încet rii activit ii unui canonic, în alegerea succesorului se 
va ine seama de coresponden a dintre sarcinile func iei i calit ile celui ce 
urmeaz  a le îndeplini.  

11. Conform tradi iilor noastre orientale, membrii ai Colegiului 
Capitular pot fi atât clericii c s tori i cât i cei nec s tori i. Restric iile în 
aceast  privin  se aplic  numai în cazul Vicarului Capitular, care se care s  fie 
nec s torit, el urmând a exercita plenar jurisdic ia ordinarial , nu prin mandat 
ca în cazul Vicarului general diecezan, acesta din urm , potrivit acelora i
tradi ii, putând fi i preot c s torit.  
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12. Canonicii sunt numi i de episcopul diecezan ordinar, cu avizul 
Colegiului Capitular. În absen a episcopului diecezan, numirea revine 
Mitropolitului sau loc iitorului acestuia.  

13. To i membrii Colegiului Capitular sunt egali între ei, indiferent de 
func ia i titlul pe care le au în sânul acestuia.  

14. Colegiul Capitular are dreptul de a convoca, prin Prepozitul s u, 
edin e ordinare sau extraordinare în care s  dezbat i s  rezolve probleme de 

competen a sa i s  ia hot rârile corespunz toare.  
15. Pentru coordonarea i bunul mers al lucr rilor Colegiului Capitular, 

Episcopul ordinar diecezan, cu avizul membrilor Capitulului, nume te pe unul 
dintre ace tia în func ie de Prepozit capitular.  

Cap. III 
Competen e, drepturi, obliga ii
1. Potrivit cu tradi ia noastr  oriental i inând seama de condi iile de 

azi ale Bisericii noastre, Capitulului Diecezei de Cluj – Gherla îi revin nu 
numai func ii cultice, ca în vechile „capitulului catedrale”, ci i alte func ii,
strict necesare exercit rii autorit ii Episcopului i guvern rii Diecezei. În acest 
sens, Colegiului Capitular îi revine rolul de curie diecezan , pentru a-l ajuta pe 
Episcop în ac iunea sa pastoral , în administrarea Diecezei i în exercitarea 
puterii jurisdic ionale. De asemenea, Colegiul Capitular func ioneaz  ca un 
senat diecezan, membrii s i fiind consultori la dispozi ia Episcopului. Colegiul 
Capitular are i atribu ii consistoriale, în activitatea judiciar  a Diecezei.

2. În virtutea acestei func ionalit i multiple a Colegiului Capitular, 
men ionat i în Cap. I, pct. 1, spre a se evita paralelisme i pentru a asigura 
armonia i convergen a activit ilor complexe din cadrul Diecezei, Vicarul 
general al episcopului diecezan este, în acela i timp, i Prepozit al Colegiului 
Capitular. Provicarul I, care pe linie jurisdic ional  îl supline te pe Vicarul 
general, este în acela i timp, i Decanul sau Lectorul capitular, iar Provicarul 
II, care urmeaz  Provicarului I în situa ia în care acesta nu- i poate îndeplini 
obliga iile oficiului s u, este în acela i timp i Primicerul / Cantorul capitular, 
potrivit vechilor titulaturi. Asupra acestor titluri, revolute i necorespunz toare,
se va reveni la locul potrivit.  

A. Drepturi i obliga ii cultice.  
a) A participa la toate func iile sacre ale Episcopului, a-l asista în 

acestea, a ine locul Episcopului în s vâr irea func iilor sacre cu prilejul 
s rb torilor mai importante i la ceremoniile ocazionale mai semnificative, 
când episcopul este împiedicat.  

b) A-l primi pe Episcop când acesta particip  la oficii sacre, ceremonii 
sau întruniri i a-l înso i la plecare.  

c) A-l împ rt i pe episcop în ceasul mor ii i a-i oficia cuvenita 
înmormântare.  
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d) A asigura cultul divin în Biserica episcopal  (când acesta exist ), a 
recita zilnic orele canonice în Biserica episcopal  (când acesta exist ) sau în 
particular, dup  caz.

e) Celebrarea zilnic  a Sf. Liturghii, medita ie i rug ciuni zilnice pentru 
Dieceza la a c rei conducere particip .

f) A rosti predici din dispozi ia Episcopului sau a loc iitorului acestuia.  
g) De buna îndeplinire a acestora se ocup  Canonicul Eclesiarh, în 

consens cu Canonicul Prepozit.  
B. Drepturi i obliga ii de consultori.  
1. Potrivit hot rârilor Conciliului nostru Provincial I, Titlul II, cap. V, 

par. 1, Capitulurile constituie Senatul Episcopului, participând împreun  cu 
dânsul la guvernarea Diecezei. Când scaunul episcopal este ocupat de 
episcopul legitim, Colegiul Capitular nu are jurisdic ie proprie, îns  are dreptul 
ca, în unele situa ii, s -l ajute pe Episcop cu sfaturi, care pot avea un caracter 
viril sau unul consultativ, dup  caz. În al i termeni, Episcopul cere Colegiului 
capitular uneori consensul, alteori sfatul. Consensul (viril) al Colegiului 
Capitular este valid numai atunci când este exprimat capitulariter, adic  în 
urma convoc rii legale a Capitulului care, dup  votarea reglementar , va 
prezenta, în scris, concluziile sale Episcopului ordinar diecezan.  

2. Membrii Colegiului Capitular au dreptul i obliga ia de a se pronun a,
cu vot viril, în urm toarele cauze: 

a) Suprimarea, unificarea sau crearea de noi canonicate.  
b) Înstr inarea averii sau a bunurilor de valoare ale Diecezei.  
c) Ac iuni care pot prejudicia interesele Bisericii sau ale Diecezei.  
d) Stabilirea disciplinei postului i a regimului s rb torilor.
e) Elaborarea i stabilirea propunerilor în vederea asigur rii succesiunii 

la scaunul episcopal.  
f) Propuneri cu privire la alegerea, i consacrarea episcopului conditor 

temporar, precizându-se c , atunci când episcopul nu ar putea s - i aleag  un 
coadiutor, acesta intr  în competen a Capitulului Diecezan i c  pentru 
validarea alegerii este necesar  o majoritate de 2/3 din voturile capitularilor. 
Pentru alegerea i consacrarea episcopului coadiutor perpetuu, pe lâng  con-
sensul Colegiului Capitular, este necesar  aprobarea Mitropolitului i mandatul 
Sf. Scaun.  

Colegiul capitular are datoria ca alegerea, atât a episcopului coaditor 
temporar cât i a celui perpetuu, s  o aduc  la cuno tin a Conferin ei
episcopale.

g) Când se ajunge la stingerea liniei succesorale stabilit  de Episcop cu 
avizul Colegiului Capitular, pentru a evita hiatus-ul jurisdic ional, Colegiul 
Capitular va proceda la alegerea unui Vicar Capitular, care va guverna Dieceza 
cu puteri jurisdic ionale i ordinariale depline (cu excep iile cunoscute), pân  în 
momentul în care va putea fi instalat un nou episcop. Colegiului Capitular îi 
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incumb  obliga ia de a observa canonicitatea alegerii, a consacr rii, a numiri i
a instal rii acestuia. Vicarul Capitular are dreptul ca, în consens cu Colegiul 
Capitular, s  întreprind  tot ce este necesar pentru bunul mers al vie ii 
diecezane, în conformitate cu normele canonice.  

h) În cazul în care, consacrarea i instalarea unui episcop, în scaunul 
r mas vacant, nu este posibil , Vicarul Capitular, împreun  cu Colegiul 
Capitular, vor proceda la alegerea i promovarea în func ie de Ordinarius 
(neepiscop) al Diecezei pe preotul pe care îl vor aprecia ca fiind cel mai 
corespunz tor pentru aceast  grea i complex  r spundere. Pentru definitivarea 
acestei alegeri este necesar avizul Conferin ei episcopilor, care intr  în vigoare 
dup  ce a fost ratificat de Conduc torul Provinciei mitropolitane. Parcurse 
aceste etape, se poate trece la instalare. Alegerea i instalarea trebuie aduse la 
cuno tin a Sf. Scaun.  

i) Actele i ac iunile pentru care canoanele prev d consensul (viril) al 
Colegiului Capitular sunt nule când acest consens nu e existent.  

3. Membrii Colegiului Capitular au dreptul i obliga ia de a-l sf tui pe 
Episcopul diecezan în urm toarele cauze: tiindu-se c  avizele consultatorilor 
în cauzele de mai jos nu au un caracter viril, ci numai consultativ, Episcopului 
r mânându-i latitudinea de a le urma sau nu.  

a) Instituirea sau anularea unor beneficii.  
b) Hirotonirea clericilor.  
c) Acordarea de dispense i absolvirea iregularit ilor.  
d) Cercetarea i condamnarea clericilor.  
e) Hot rârea i îndrumarea unor procesiuni, pelerinaje sau întruniri.  
f) Convocarea Sinoadelor diecezane i publicarea hot rârilor acestuia.
g) Rezolvarea problemelor mai importante ale Bisericii sau ale 

Diecezei.
C. Drepturi i obliga ii consistoriale.  
1. În conformitate cu hot rârile Conciliului nostru Provincial II, Titlul 

II, Sec . III, Cap. 2, membrii Colegiului Capitular au datoria de a primi i
studia cauzele ce li se vor prezenta spre referire, de a- i expune opiniile cu 
deplin  fundamentare i sinceritate, de a- i da voturile cu cea mai bun
con tiin i competen .

2. Membrii Colegiului Capitular fac parte de drept, în calitate de asesori, 
din Consistorul diecezan.  

3. Alegerea Pre edintelui Consistoriului diecezan intr  în competen a
Colegiului Capitular, dar numirea acestuia revine de drept Episcopului ordinar 
al Diecezei.

4. Membrii Consistoriului diecezan pot fi ale i i dintre clericii distin i,
competen i i prestigio i din afara Colegiului Capitular.  

5. Vicarul general/Prepozitul capitular face parte din Consistoriu i îl 
prezideaz , în absen a Episcopului ordinar al Diecezei. Votul Pre edintelui are 



152

caracter decisiv în caz de paritate a voturilor.  
Consistoriul are dreptul s  instituie tribunale speciale, care vor func iona

conform unui regulament aprobat de Episcopul ordinar al Diecezei.  
D. Drepturi i obliga ii în guvernarea Diecezei.  
1. În conformitate cu cele stabilite de Consiliul nostru Provincial I, 

Titlul II, cap. IV, Episcopul, determinat de complexitatea problemelor de 
guvernare, î i alege din sânul Colegiului Capitular un colaborator principal, 
corespunz tor prin destoinicie, preg tire, râvn , devotament i prestigiu, c ruia
îi confer , par ial sau total, jurisdic ia ordinar , inând seam  de urm toarele 
excep ii: acela nu poate conferi Sacramentul ordina iei la Preo ie, nu poate 
s vâr i Sacramentul Mirului, dar poate solicita pe episcopul altei Dieceze la 
s vâr irea acestora; nu poate efectua acte de jurisdic ie extraordinar , adic  nu 
poate acorda indulgen e, nu poate da scrisori dimisionare înainte de un an dup
moartea Episcopului s u, nu poate înnoi sau schimba statutul Diecezei sau al 
Colegiului Capitular. Pe acest prim-colaborator i-l nume te Vicar general.  

2. Competen a Vicarului general este identic  cu cea a Episcopului s u, 
iar apelul fa  de sentin a vicarial  nu se poate face decât la Mitropolit.  

3. Ca unul ce ine locul Episcopului, în absen a acestuia sau în virtutea 
facult ilor conferite, Vicarul general are dreptul de a convoca Consistorul i de 
a-i valida hot rârile.

4. Potrivit cu cele men ionate în Cap. III, pct. 2 al acestui Statut, 
Prepozitul Colegiului Capitular exercit i oficiul de Vicar general diecezan.  

Capitolul IV 
Func iile i atribu iile specifice în cadrul Colegiului Capitular 
1. Func ia de Canonic nefiind în primul rând o distinc ie i o 

onorificen , ci mai ales o sarcin  exigent i o grav  r spundere, titlurile 
canonicale nu sunt determinate de demnitatea personal  a cuiva, ci de sarcinile 
pe care le are de îndeplinit, de cantitatea i calitatea muncii depuse spre binele 
Bisericii i al Diecezei, în cadrul Colegiului Capitular.  

2. Titulaturile func iilor din cadrul Colegiului Capitular se suprapun i
deriv  din cerin ele de azi ale func iei canonicale, vechile titulaturi ca Pro-
bendat, Primicer, Scheofilax, Sachelar, .a. devenind anacronice i necorespun-
z toare realit ilor de azi.  

3. Canonicul P stor supravegheaz i coordoneaz  activitatea pastoral
din Diecez , stabile te programul predicilor de peste an, ini iaz  ac iuni 
misionarice, exerci ii spirituale pentru poporul credincios i promoveaz  via a
sacramental i comunitar  a credincio ilor; concepe arond ri teritoriale în 
cadrul Diecezei i grupeaz  preo ii în unit i pastorale operative. Prin 
protopopi, responsabili sau direct, el controleaz  modul în care preo ii 
diecezani î i îndeplinesc obliga iile sacerdotale i are permanent în grij
calitatea vie ii lor sociale.  
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În toate acestea Canonicul P stor se consult  cu membrii Colegiului 
Capitular. El are dreptul de a propune Colegiului ini iative i m suri menite s
asigure bunul mers al sectorului pastoral încredin at lui, m suri care, dup  ce 
vor fi votate, devin obligatorii pentru preo ii Diecezei.

4. Canonicul Catehet are dreptul i obliga ia de a ini ia, organiza i
intensifica activitatea catehetic  în beneficiul copiilor i tineretului. Tot lui îi 
revine i sarcina de a promova ac iunile necesare pentru reîmprosp tarea 
cuno tin elor de înv tur  cre tin  în rândurile credincio ilor adul i, sarcin  în 
care va colabora strâns cu Canonicul P stor. În acest scop, el urm re te cu 
st ruin  ac iunea de aggiornamento a activit ii instructive, a tematicii i
metodelor acesteia, pentru a fi mereu în pas cu via a social i cu mentalitatea 
credincio ilor. În îndeplinirea drepturilor i obliga iilor sale, Canonicul Catehet 
este împuternicit s - i asocieze oricâ i colaboratori externi – clerici, c lug ri,
c lug ri e i mireni care se disting prin cuno tin e doctrinale, zel catehetic i
tact pedagogic. În acela i scop, poate ini ia cursuri de preg tire a catehe ilor din 
afara clerului.  

Canonicul Catehet, în colaborare cu Canonicul P stor, are în vedere 
procurarea, difuzarea i preluarea documentelor conciliare i pontificale, 
cunoa terea i tr irea lor de c tre preo i i credincio i. Tot lui îi revine sarcina 
de a ini ia i coordona activit i anexe catehezei i instruc iei religioase, prin 
care s  ofere cadrul adecvat form rii i prop irii spirituale a tinerei genera ii.

5. Canonicul Ecleziarh are competen a i sarcina de a studia dezvol-
tarea i evolu ia fecund  a formelor cultice, urm rind în acest sens, aplicarea 
creatoare a prevederilor consiliare, inclusiv reforma liturgic  în cadrul ritului 
oriental. În vederea acestei ultime ac iuni, va coopera cu canonicii ecleziarhi 
din alte dieceze, sub coordonarea Mitropolitului sau a celui îns rcinat de aces-
ta. Canonicul ecleziarh elaboreaz  instruc iuni pentru desf urarea ceremo-
niilor religioase, în scopul unit ii i uniformiz rii cultice, str duindu-se s
sesizeze i s  anticipeze trebuin ele cultice i deva ionale ale credincio ilor. 
Supravegheaz i asigur  demnitatea i decen a celebr rilor liturgice i a celor-
lalte ceremonii, în condi iile particulare ale slujirii de azi. Studiaz i orien-
teaz  particip rile i colabor rile interrituale catolice. Propunerile i ini iativele 
sale vor fi dezb tute în plenul Colegiului Capitular i supuse Episcopului spre 
aprobare.

6. Canonicul Teolog are în competen a sa examinarea, îndreptarea i
aprobarea lucr rilor de interes ecleziastic elaborate de fiii Diecezei noastre. 
Recomand  spre studiere lucr ri de doctrin  catolic , ap rute la noi sau în alt
parte. Se îngrije te de programul de preg tire a viitorilor preo i. În colaborare 
cu Canonicul P stor, preg te te, periodic, exerci ii spirituale pentru preo i i
cursuri de împrosp tare a cuno tin elor pentru preo i.

7. Canonicul Peniten iar acord  sau propune dispensele canonice 
cerute sau considerate ca necesare, rezolv  cazurile de iregularit i, ascult
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m rturisirile rezervate episcopului sau cele legate de probleme speciale, d
dezleg rile cuvenite, în limitele stabilite de Episcopul diecezan ordinar. 
Colaboreaz  cu Pre edintele Tribunalului ecleziastic în elaborarea sentin elor,
când este cazul.  

8. Canonicul Econom are în sarcina sa conservarea bunurilor de 
valoare ale Diecezei, controleaz i administreaz  veniturile acesteia. În 
consens cu Vicarul general, stabile te regimul stipendiilor liturgice. Lui i se 
prezint  excedentul de inten ii liturgice, ca i cele provenite din afara Diecezei. 
De comun acord cu Vicarul general, stabile te norme pentru repartizarea 
inten iilor liturgice i a unor eventuale alte beneficii, principalele criterii fiind: 
zelul pastoral, catehetic i teologic, iar în unele cazuri starea material  precar .

Tot Canonicului econom îi revine coordonarea activit ii caritative, în 
care scop se va îngriji de crearea mijloacelor materiale necesare (în principal 
dona ii din partea preo ilor, credincio ilor i cedarea unei p r i din stipendiile 
liturgice) i a procedeelor caritative corespunz toare. De asemenea, în limita 
posibilit ilor urm re te crearea unui fond de rulment necesar acoperirii 
cheltuielilor curente legate de activitatea Colegiului Capitular, cheltuieli de 
protocol, procurarea materialelor catehetice .a.

7. [9, n.n.] Canonicul Cancelar va fi, de regul , cel mai tân r dintre 
membrii Colegiului Capitular. În atribu iile acestuia intr  redactarea proceselor 
verbale de edin , inerea registrelor capitulare i conservarea tuturor actelor 
elaborate de Capitul.  

În colaborare cu Canonicul Prepozit, sau cu cel îns rcinat de acesta, 
redacteaz  coresponden a Colegiului Capitular, În colaborare cu Canonicul 
econom, se îngrije te de dactilografierea documentelor i de expedierea 
coresponden ei, dup  ce aceasta a fost prezentat  spre verificare i semnare 
Canonicului Prepozit.  

De asemenea, Canonicul Cancelar va ine un scaden ar în care vor fi 
notate toate datele calendaristice de care se leag  vreuna din datoriile 
Colegiului Capitular, scaden a care îl va ajuta la semnalarea i preg tirea din 
timp a ac iunilor necesare.  

Capitolul V 
Obliga iile generale ale membrilor Colegiului Capitular 
1. To i membri Colegiului Capitular sunt datori s  contribuie cu 

sugestii, ini iative i sprijin personal la toate activit ile capitulare.
2. Fiecare membru al Colegiului Capitular, prin îns i ra iunea de a fi i

de a func iona a acestuia, are obliga ia de a asigura, în limitele posibilit ilor, 
respectarea i înf ptuirea prevederilor canonice în toate domeniile, pe întreg 
teritoriul Diecezei. În acest spirit, fiecare membru are datoria s  aduc  la 
cuno tin a Colegiului Capitular orice abatere de la normele canonice, pentru a 
fi discutat i reglementat  capitulariter.  
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3. To i membrii Colegiului Capitular trebuie s  se angajeze în mod 
solemn i în con tiin , în fa a adun rii plenare a Capitulului.  

a) C  î i vor îndeplini cu fidelitate sarcinile ce decurg de drept din 
calitatea de membri statuari ai Colegiului Capitular, ca i cele încredin ate în 
mod special de c tre Episcopul ordinar al Diecezei.  

b) To i membrii Colegiului Capitular au dreptul i obliga ia, în 
con tiin i fa  de Statut, de a participa la toate edin ele capitulare sau 
consistoriale. Motive de for  major  bine justificate îi pot absolvi de la aceast
participare. Fa  de orice obliga ie personal  familial , social  sau de orice alt
natur , în con tiin a fiec ruia trebuie s  primeze obliga ia capitular , în 
serviciul lui Dumnezeu, al Bisericii i al Diecezei. Î i vor orândui în a a chip 
satisfacerea obliga iilor extracapitulare încât s  poate fi disponibili pentru data 
întrunirilor capitulare i pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin din func iile 
capitulare cu care au fost investi i.

c) Membrii Colegiului Capitular nu pot lipsi din Diecez  f r tirea i
învoirea Prepozitului, respectiv a Vicarului general.  

d) edin ele capitulare vor avea loc de regul  în mar ea de dup  prima 
vineri a lunii. Când nevoile o impun, edin ele se vor ine mai des.  

e) Prin natura încrederii de care se bucur  din partea Episcopului 
diecezan ordinar, a preo ilor i a credincio ilor, precum i prin natura sarcinilor 
pe care le au, to i membrii Colegiului Capitular sunt angaja i în con tiin  s
p streze secretul tuturor problemelor i ac iunilor legate de activitatea 
capitular , în limitele i potrivit modalit ilor stabilite de drept sau de c tre
Episcop.

Capitolul VI 
Reprezentarea Colegiului Capitular 
1. La toate probleme i situa iile din afara Colegiului Capitular, acesta 

este reprezentat de c tre Prepozitul s u, ori de cel care prime te cuvenita 
îns rcinare.  

2. Capitului are dreptul i obliga ia de a fi reprezentat în Sinoadele 
Provinciale. La alegerea reprezentantului s u, se va ine seama de func ia pe 
care acesta o are în cadrul Colegiului Capitular i mai cu seam  de competen a
acestuia în raport cu problemele supuse dezbaterii într-un anumit sinod.  

3. To i membrii Colegiului Capitular au dreptul i obliga ia de a lua 
parte la Sinoadele Diecezane. Întotdeauna î i vor preg ti bine participarea, care 
va avea un caracter dinamic i constructiv, promovând cre terea disciplinei
canonice, intensificarea vie ii spirituale a clerului i a credincio ilor i va 
urm ri continua adaptare a serviciilor Bisericii la trebuin ele persoanelor i ale 
societ ii.

4. În toate situa iile publice, Canonicii premerg clerului diecezan.  
5. Prepozitului/Vicarului general (sau celui încredin at de dânsul) în 
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incumb  sarcina de a promova bunele rela ii i colaborarea cu celelalte rituri 
catolice prezente în Diecez , precum i stabilirea de raporturi de respect i
bun  în elegere cu celelalte culte.  

Capitolul VII 
Onorificene e, însemne i remunera ii
1. Dac  în trecut, ca o manifestare de fast i de protocol caracteristice 

unei mentalit i i unei faze sociale revolute, membrii capitulului erau onora i
cu titluri, staluri, trepte i grade de preceden , ast zi, Biserica îmbr când haina 
s r ciei i a modestiei, ne deta m de acestea, practicând un protocol mai 
simplu i mai sobru.  

2. Când împrejur ri cu totul speciale o reclam , membrii Colegiului 
Capitular vor beneficia de titlul de „Reverendisim”, indiferent de func ia pe 
care o are în organiza ia bisericeasc . Protocolul preceden ei, în situa iile 
speciale, va acorda întâietate Prepozitului. În condi ii comune îns , se 
recomand  ca titlul de adresare s  fie „P rinte”, iar preceden a s in  seama de 
ordinea vechimii în Preo ie…  

3. P rin ii canonici au dreptul la insigna canonical  (aceea i pentru to i),
care se poart  numai atunci când Episcopul poart  crucea pectoral . La 
sinoadele diecezane sau provinciale, se va respecta indica ia dat  de Prepozit.  

4. În situa ii de mare solemnitate, P rin ii canonici pot purta reverenda 
tivit  cu ro u i brâu ro u. În situa ii comune, se vor mul umi cu purtarea 
reverendei simple sau a costumului civil canonic (haine de culoare închis , cu 
vest  canonic  sau cu c ma  neagr i colar alb).  

5. inând seam  de starea de paupertate de azi, a Bisericii, Dieceza i
Colegiul Capitular neputând remunera pre ioasele servicii aduse de P rin ii 
canonici, ace tia î i vor desf ura activitatea ne a teptând decât r splata divin
ve nic . Ei îns  vor avea prioritate la distribuirea inten iilor liturgice, atunci 
când ele exist , sau a unor beneficii ocazionale.  

Capitolul VIII 
Încetarea activit ii membrilor Colegiului Capitular 
1. Fiecare membru al Colegiului Capitular are dreptul s  renun e la 

func ia i calitatea de membru, atunci când motive de s n tate, de vârst  sau de 
alt  natur , bine justificate, îl determin  s  o fac . Renun area se va face în 
scris i va fi examinat  de plenul Colegiului Capitular.  

2. În cazul în care vicisitudinile vârstei sau ale bolii îl aduc pe un 
canonic în situa ia de a nu- i mai putea îndeplini sarcinile la înaltul nivel al 
exigen elor capitulare, el se va retrage de bun voie. Nu limita de vârst
determin  încetarea activit ii, ci limita puterilor fizice i intelectuale.  

3. Canonicii retra i de bun voie sau pu i în retragere de hot rârea 
Colegiului Capitular devin „Canonici emeri i”, ei putând fi consulta i ori de 
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câte ori competen a i experien a lor este necesar .

Capitolul IX 
Canonicii onorifici 
1. Episcopul ordinar al Diecezei – nu Vicarul general, nici Vicarul 

capitular – are dreptul s  numeasc  canonici onorifici, fie din Diecez , fie din 
afara acesteia, luând în considerare avizul Capitulului. În cazul atribuirii 
canonicatului unui cleric din alt  diecez , este necesar acordul episcopului s u.

2. Num rul canonicilor onorifici nu poate dep i o treime din num rul 
canonicilor în serviciu.  

3. Canonicii onorifici i cei emeri i pot participa cu vot consultativ la 
deliber rile Colegiului Capitular.  

4. Canonicii emeri i i cei onorifici au dreptul la insigna canonical i la 
celelalte însemne i onorificen e, în acelea i condi ii ca i canonicii în serviciu.  

Capitolul X 
Dispozi ii finale 
1. Fiecare membru al Colegiului Capitular, ca i noul membru din 

momentul în care a acceptat canonicia, are obliga ia de a studia Statutul de fa ,
de a i-l însu i i de a-l respecta în toate prevederile sale.  

2. Asumarea sarcinilor ce decurg din Statutul intrat în vigoare prin 
aprobarea lui de c tre Episcopul diecezan ordinar se va face prin jur mânt 
presat în fa a Episcopului diecezan, dup  urm toarea formul :

„Eu preotul..., nevrednic i smerit slujitor al Domnului Isus Cristos, în 
adev rata Sa Biseric  Catolic i Apostolic , în calitatea mea de membru 
statutar al Colegiului Capitular al Diecezei Cr. Catolice de Cluj – Gherla, 

– jur s  respect, s  tr iesc i s  r spândesc cu maxim  râvn i fidelitate 
ve nicele adev ruri revelate de Domnul Isus Cristos i m rturisite de Sfânta Sa 
Biseric  Catolic i Apostolic ;

– jur s  practic cu toat  onestitatea i fidelitatea ascultarea fa  de Sf. 
P rinte Papa Romei, Vicarul lui Cristos, Capul v zut al Sfintei noastre Biserici; 

– jur s  lupt pentru ap rarea, consolidarea i promovarea unit ii
Bisericii lui Cristos sub semnul puterii cheilor încredin ate de Domnul Cristos 
lui Petru i urma ilor s i.

– jur s  m  supun i s  respect întru totul hot rârile canonice ale 
Episcopului meu diecezan, ale Conferin ei noastre episcopale i ale 
Mitropolitului Bisericii Cr. Catolice din România; 

– jur s  îndeplinesc cu râvn , devotament i fidelitate toate prevederile 
Statutului Colegiului Capitular al Diecezei de Cluj – Gherla i s  m  achit de 
toate sarcinile ce-mi revin din calitatea de Canonic, membru al Colegiului 
Capitular, Statut pe care l-am studiat i mi l-am însu it în litera i în spiritul 
s u;  
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Neprih nita Fecioar  Maria – Maica Bisericii,  
Sfântul Apostol Petru – Corifeul apostolilor, i Sfântul Iosif – Patronul 

Diecezei noastre s  m  înt reasc  în respectarea i tr irea acestui binecuvântat 
Statut.

A a s -mi ajute Dumnezeu!”  

Documentul nr. 6 

Observa ii
la proiectul de Statut al Colegiului Capitular al diecezei Greco-catolice  

de Cluj – Gherla 
Statutul l-am primit în 16.XI 1987 i am parcurs cu mult interes cele 13 

pagini care con in X capitole subdivizate în numerotare arab . Socotim c  ar fi 
mai bine dac  numerotarea s-ar face continuativ ca în Condex Iuris Canonici.

Lucrarea este temeinic conceput i pentru un scop bine definit, menit 
s  ofere norme bine determinate pentru activitatea membrilor Capitulului, i
tocmai de aceea compilatorul merit  toat  lauda pentru osteneala mult i
munca depus  f r  preget, de P r. Tertulian Langa.  

M  gândesc c  trebuie s  existe un Statut al diecezei noastre în arhiva 
aflat  în prezent la Arhivele Statului, dar c utarea Dlui Prof. Ion M. Bota a 
r mas f r  rezultat pentru c  de fapt el nici nu a existat.  

Arhidieceza le are pe cele promulgate în Conc. Prov. II, Blaj, 1886, p. 
80-99.  

Dieceza de Lugoj, în actele sinodului diecezan inut în 12-18 noiembrie 
1882, men ioneaz  Statutele elaborate de Capitul în 21 octombrie i aprobate 
de Episcop în ziua urm toare i fur  incluse în documentele publicate (Can. I, 
B lan, Fontes Iuris Canonici Ecclesiae Rumenae, Poliglota Vatican , 1932, p. 
92-93, nr. 1).  

Dieceza de Oradea, în actele sinodului diecezan inut în 7-12 noiembrie, 
1882, men ioneaz  Statutele Capitulare în decretul XIX, urmând a fi trimise la 
Roma pentru aprobare, ca s  intre în vigoare în 1 mai 1883 (op.cit. p. 90, nr. 1).  

Dieceza de Gherla, devenit  ulterior Cluj – Gherla în sinodul diecezan 
inut în 12-14 noiembrie 1882, ale c rui acte au fost tip rite în 1883 nu fac nici 

un fel de men iune despre Statutul Capitului i nici sinoadele urm toare nu se 
ocup  de el (p. 95-97).  

În lucrarea Can. Dr. Victor Bojor, canonicii diecezei Cr. Cat. Cluj, 1937 
nu men ioneaz  existen a unui Statut capitular.  

Episcopul Ioan Szabo în 15 iunie 1893 înfiin eaz  preceptoratul ca-
pitular, denumit ulterior administra ia capitular , pentru administrarea fondu-
rilor diecezane, încredin ate canonicului, cancelar Alexandru Bene, dar nu 
aminte te de elaborarea unui Statut (op.cit.,  p. 183-184).  

P r. Alexandru Nicula, acum domiciliat în Dej, a lucrat ani în ir la 
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Administra ia Capitular  condus  de P r. Can. Grigore Strâmbu, dar nu- i
aminte te de nici un Statut. Dac  nu a existat un regulament s-a format totu i o 
tradi ie dup  care s-a lucrat.  

Consistorul diecezan în care am fost notar între anii 1943- 1947 nu avea 
nici un fel de Statut. edin ele erau prezidate de Episcop care cerea sfaturi, 
asculta p rerile, dar nici când nu cerea vot i deciziile erau luate de el personal. 
Uneori când erau p reri contradictorii decizia nu o lua în edin a respectiv  ci 
în una din cele urm toare comunica hot rârea f r  nici o alt  consultare.  

C utând izvoarele de care s-a putut folosi compilatorul am constatat c
a folosit cu prec dere dou :

1. Dr. Ioan Ra iu, „Institu iile dreptului bisericescu“, Blaj, 1877, p. 
330-349, unde trateaz  despre Capitulele bisericilor catedrale. Lucrarea fiind 
scris  înainte de Conciliile Provinciale din 1872 i 1882, deja pe atunci era 
oarecum dep it .

2. Nicolae Brânzeu, „Capitlurile Catedrale. Noti e despre drepturile i
datoriile canonicilor“, în „Cultura Cre tin “, nr. 10-12, Blaj, 1942, p. 539-565.  

Surprinde faptul c  nu-l citeaz  pe I. Ra iu i nici lucrarea valoroas
Iosif Papp Szilagyi, Enchiridion Iuris Ecclesiae Orientalis Catholicae, M 
Varadini, 1862, p. 241-249, unde trateaz  despre Capitule. i mai surprinz tor 
este faptul c  nu analizeaz  „Constitu iunea Capitulului Metropolitan i nu se 
ocup  de loc de Statutul Diecezei Lugojului, unde activa în calitate de 
canonic, ci per longum et latum citeaz  canoanele din Codex Iuris Canonici, 
promulgat de Benedict al XV-lea în 29 ianuarie 1917.  

Noi credem c  necondi ionat complicarea Statutului trebuia f cut  în 
primul rând dup  noul Codex Iuris Cononici, promulgat în 25 ianuarie 1983 de 
Papa Ioan Paul al II-lea, prin care cel vechi este deja abolit, apoi mai puteau fi 
luate în combina ie i canoanele din proiectul de codex Iuris Canonici pentru 
Bisericile Orientale, avându-le publicate în Nun ia – Pontificia Comisio Codis 
Iuris Canonici Orientalis, recognoscenda – vol. 9, Roma, 1979, p. 34 i
urm toarele.

Noul Cod vorbe te de Curia Diecezan , Consiliul Prezbiteral, de 
Colegiul Consultorilor i de Capitulele Canonicilor în can. 469-514.  

Dintre membrii Consiliului Prezbiteral Episcopul diecezan în mod liber 
nume te pe unii preo i, nu mai pu in de ase i nu mai mul i de doisprezece 
constituind pe durata de cinci ani Colegiul Consultorilor care î i continu
activitatea i dup  expirarea termenului pân  la alegerea noului colegiu (can. 
502).  

Acela i lucru îl prevede i Proiectul Noului Cod Oriental, cu deosebirea 
c  în can. 84 (CS 458-463) §2 hot r te „Între consultori eparhiali de drept se 
num r  Primul Prezbiter al bisericii-catedrale i economul dac  este preot. 
Comentatorul men ioneaz  c  în dezbaterile din luna mai 1974 comisiile au 
suprimat canoanele 464-466 care se ocupau de Capitlul Canonicilor, deoarece 



160

acestea nu exist  decât în bisericile ucrainiene i român , iar în restul 
bisericilor orientale sunt necunoscute. Men ioneaz  îns  c  ele pot fi men inute 
acolo unde func ioneaz  dar numai ca „ius particulare”, drept particular 
(op.cit., p. 53).  

Conciliile Provinciale: I din 1872 tit. II, cap. V „Despre presbiterii sau 
Capitulele Bisericilor catedrale” ; i II din 1882, tit. II, sec. I-IV, se ocup  de 
sarcinile capitulelor i acesta d i statutele de func ionare. Referitor la aceste 
dou  Concilii Provinciale Prof. de drept canonic de la Institutul Oriental din 
Roma i rector la cursurile inute studen ilor, elogia i recomanda drept model 
de îmbinare a canoanelor i tradi iei Bisericii Orientale cu practica Bisericii 
Occidentale, formulat  de altfel de un jurist contemporan cu ele: „… sunt cele 
mai bune modele în care se face mereu aplicarea vechiului drept al Bisericii 
Orientale cu noile canoane, orientându-se dup  disciplina în vigoare” (Fr. X. 
Wernz, S.I., Ius Decretalium, tom. I, ed. a II-a, Roma, 1898, p. 317, cit. la I. 
B lan, op.cit., p. 59).  

În dieceza de Cluj – Gherla  
Capitul Catedral a fost înfiin at prin bula Papei Pius al IX-lea „Ad 

Apostolicam Sedem” din 26 nov. 1853. În virtutea dreptului de patronat ca rege 
al Ungariei, împ ratul din Viena era obligat s  ridice în Gherla biseric
catedral i locuin e pentru canonici.  

Capitulul sau Prezbiterul este format din ase canonici:  
Arhipresbiter – prepozit,  
Arhidiacon – lector,  
Ecleziarh – custode,  
Scoliarh – inspector colar,  
Cartofilax – cancelar,  
Prebendat – econom.  
Vezi bula publicat  în Dr. V. Bojor – „Episcopii Diecezei 

greco-catolice de Gherla, acum Cluj – Gherla (1856-1939)“, Târgu Mure ,
1939, p. 44-54.  

Prin bula papal  din 16 kal.dec.-16 nov. 1854, Ioan Alexi este numit 
episcop, consacrat în 25 oct. 1855 în catedrala din Blaj, odat  cu ep. Lugojului 
Alexandru Dobra, de mitropolitul Alexandru Sterca Sulu iu, asistat de Basilius 
Erdély episcopul Oradiei, i de Angelus Parsi, episcopul de Nicopolis, 
administrator apostolic al rii Române ti i al Moldovei, când a avut loc i
instalarea solemn  a primului mitropolit în prezen a Pronun iului Apostolic din 
Viena, a Episcopului L. Haynald din Alba-Iulia i a guvernatorului Transil-
vaniei. Instalarea Ep. Ioan Alexi are loc în 7 septembrie 1856.  

Numirea primilor canonici se face prin decret împ r tesc i sunt instala i
în 26 aprilie 1857. Numirea Prepozitului se face direct de Sfântul Scaun prin 
bula din 11 decembrie 1857 i este instalat în 14 mai 1858. Era celibe, decedat 
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în 29 iulie 1873. (Macedon Pop, n.n.)
În continuare seria prepozi ilor este urm toarea:
II. Ioan Anderco Homorodeanu, v duv, 1873-1890;  
III. tefan Bil iu, v duv, 1890-1896;  
IV. Ioan Papiu, v duv, 1897-7 septembrie 1902;  
V. Alexandru Bene, v duv, 14 iunie 1897-14 noiembrie 1909 (Din 1897 

era preceptor capitular);
VI. Ioan Georgiu din Strâmbu, celibe, din 14 noiembrie 1909 – 16 

februarie 1922 (era prelat domestic);
VII. Ioan Iva cu de Iood, celibe din 16 februarie 1922 – 3 martie 1924.  
NB. Ultimul canonic al diecezei numit prin decret împ r tesc este 

Vasile Pordea în 10 iunie 1918, c s torit a c rui so ie a supravie uit pân  dup
moartea lui întâmplat  la 24 ianuarie 1931. În 16 martie 1927 a fost numit 
prelat domestic i a func ionat i ca vicar general substitut.  

VIII. Octavian Domide, celibe, 18 martie 1924, prelat papal din 26 
noiembrie 1923, vicar general din 8 martie 1924, pensionat la 1 aprilie 1940, 
r mas în continuare vicar episcopal pân  în 24 aprilie 1947, decedat în 1949. 

IX. Gheorghe Vidican, prepozit în 24 martie 1940, prelat papal în 26 
mai 1941, vicar general episcopal în 24 aprilie 1947, retras în decembrie 1948, 
decedat în 1971. 

(N.B. Datele se afl , în Dr. Victor Bojor, Canonicii diecezei de Gherla 
acum Cluj – Gherla, Cluj, 1937, preluate din Protocolul sau registrul capitular, 
cu biografiile canonicilor de la întemeiere pân  azi 14 februarie 1935).  

În vara anului 1948 s-a constituit ternarul;  
Gheorghe Vidican vicar general episcopal;  
Ioan Chertes, provicar general episcopal I;  
Nicolae Pura, provicar general II.  
În 28 octombrie 1948 Episcopul diecezan Iuliu Hossu i provicarul s u

general episcopal Ioan Chertes fur  aresta i.
În luna decembrie 1948, dup  retragerea Prepozitului i Vicarului 

General Episcopal Gheorghe Vidican, Nun iatura Apostolic  din Bucure ti prin 
P r. Provincial substitut Leon I. Manu, OSBM, comunic  urm torul ternar:  

1. Nicolae Pura, vicar general;  
2. Silviu Augustin Prundu , provicar general I;  
3. Vasile Ilea, provicar general II.  
În 3 ianuarie 1949 S.A. Prundu  este arestat i condamnat la 6 luni i

eliberat în 3 octombrie 1949. Între timp P r. Vasile Ilea a plecat în Italia. Cu 
aprobarea Nun iaturii Apostolice s-a completat ternarul cu P r. Vasile 
A teleanu.  

În 3 martie 1950 Prundu  este din nou arestat cu un grup de c lug ri i
trimis administrativ la Canal de unde se elibereaz  în 15 martie 1951, pentru ca 
în 3 mai 1951 s  fie din nou arestat împreun  cu P r. Vicar general episcopal 
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Nicolae Pura, urmând apoi i arestarea P r. Vasile A teleanu a a încât ternarul 
n-a mai func ionat i n-a mai fost înlocuit.  

În 1955 episcopii Iuliu Hossu, Alexandru Russu i Ioan B lan, singurii 
supravie uitori din garda veche erau cu d.o. la Curtea de Arge .

Prundu  Augustin Silvestru i-a inut de datorie s -l informeze pe 
episcop despre situa ia diecezei i de faptul c  atât Chertes, consacrat episcop 
în 24-25 decembrie 1948, cât i P r. Nicolae Pura sunt liberi. El î i consider
mandatul împlinit i cere s  fie dezlegat.  

În scrisoarea din 18 septembrie 1955 Episcopul comunic  privitor la 
jurisdic ie c  nu poate face nici o schimbare pân  când nu se prezint  cei trei 
l sa i de el: Vidican, Chertes i Pura, pentru a se putea informa asupra situa iei 
i apoi s  ia o decizie.  

Abia în toamna anului 1969 s-a prezentat la C ld ru ani P r. Nicolae 
Pura i a venit cu decizia episcopal : „Eu nu pot schimba ordinea f cut  de 
Nun iatura Apostolic  în privin a ternarului. R mâne a a cum a fost stabilit :
N. Pura, S A Prundu , iar în locul lui Ilea lua i-l pe P r. Can. Cosma Avram“.  

Conform unei în elegeri între cei trei Cosma Avram a fost prezentat 
public ca Primul, dar el nu a luat nici o decizie i nu a rezolvat nici un act 
jurisdic ional f r  P r. N. Pura.  

Dup  decesul P r. Cosma Avram (16 octombrie 1976), P r. Vicar 
general episcopal N. Pura în 9 noiembrie 1978 constituie Capitul diecezan în
urm toarea forma ie: P r. Nicoale Pura, ordinariu diecezan, S.A. Prundu ,
provicar general cu depline puteri ca ordinarul diecezan, cu excep ia rela iilor 
cu Biserica Ortodox i cu Exteriorul, pe care ordinariul i le rezerv  lui, 
Tertulian Langa, Gheorghe Neam u, Nicolae Plaian i Romulus Gorcea.  

În toamna anului 1979 Pura se îmboln ve te i în 1 februarie 1981 în 
prezen a P r. T. Langa, P r. Pura se retrage din func ia de ordinar i las  în 
locul s u pe P r. S.A. Prundu .

Dup  decesul P r. N. Pura (10 august 1981), în 7 septembrie 1981 
Capitlul se completeaz  cu P r. Eugen Popa, c ruia i se atribuie i func ia de 
vicar general diecezan. Încuno tin ându-se episcopul s u P.S.S Alexandru 
Todea care î i d  consim mântul pentru a fi utilizat cât  vreme domiciliaz  în 
Cluj-Napoca.  

În 9 septembrie 1981 într-o vizit  la P.S.S. Al. Todea acesta spune P r.
Ordinariu: „Te-am c utat în dou  rânduri i nu te-am g sit. A  dori s  fac o 
propunere. Dac  sunte i de acord doresc s  fiu în fruntea diecezei ca s  vedem 
ce se poate face i s  organiz m pe sectoare i pe probleme, cu oameni 
potrivi i, pentru ca totul s  mearg  în bun  regul . Colaborarea s  fie în spiritul 
canoanelor i în conformitate cu deciziile Sfântului Scaun i ale Vaticanului 
II”, Acceptul a fost dat atunci, dar realizarea a venit mult mai târziu.  

În 14 martie 1986 Al. Todea este ales mitropolit.  
În 3 aprilie 1906 se trimit la Roma prin P r. Iosif Sab u din Vatra 
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Dornei Anun ul cu alegerea de mitropolit i decizia privitor la episcopii 
necanonici.  

În 3 mai 1986 P r. Iosif Sab u aduce de la Mons. Silvestrini 
confirmarea verbal  cu privire la alegere i decizie. Tot atunci se expediaz  cu 
confirmare de primire anun ul i decizia la toate Episcopiile i Ordinariatele 
Romano-catolice din ar . În 21 mai P r. Eugen Popa anun  retragerea sa din 
Capitul.  

În 15 decembrie 1986 P r. Eugen Popa este declarat canonic emerit, 
r mâne în Tribunalul matrimonial ca pre edinte, i sunt coopta i în Capitul 
Gavril Sabin D ncu i Matei Boil .

În 20 ianuarie 1987 se stabile te ordinea urm toare: Prundu , ordinariu 
diecezan, Tertulian Langa vicar general diecezan, Gheorghe Neam u provicar 
general I i G.S. D ncu  provicar general II  

În 31 iulie 1987 se accept  retragerea P r. Silviu Augustin Prundu  din 
func ia de ordinariu, acceptând s  r mân  în Capitul, iar Î.P.S.S. Mitrop. 
Alexandru Todea preia conducerea diecezei, dându-se un comunicat diecezei.  

Facult ile speciale date în iulie 1948 cu privire la numirea substitu ilor
în cazul decesului Episcopului prev d: „Cel care preia conducerea diecezei în 
conformitate cu aceste dispozi ii are acelea i obliga ii i acelea i drepturi ca i
episcopii reziden iali, se bucur  la fel ca i ace tia de toate facult ile 
extraordinare enumerate mai jos, în afar  de acelea care presupun caracter 
episcopal, pe care nu-l au”.  

Noul cod canonic prescrie urm toarele:
Can. 502 §3 Conferin a Episcopal  poate hot rî ca sarcinile Colegiului 

Consultorilor s  fie încredin ate Capitului Catedral.  
Can. 503 Capitul Canonicilor fie catedral, fie colegial este colegiul 

preo ilor de care ine celebrarea func iunilor liturgice mai solemne în biserica 
catedral  sau colegial ; pe lâng  acesta se mai ine de Capitul catedral i
îndeplinirea sarcinilor încredin ate de drept sau de Episcopul diecezan.  

Can. 504. Înfiin area, modific rile i suprimarea Capitului catedral este 
rezervat  Scaunului Apostolic.  

Can. 505 Fiecare Capitul fie catedral fie colegial s  aib  statute proprii, 
elaborate printr-un act capitular legitim, aprobate de Episcopul diecezan. Atari 
statute s  nu fie modificate sau abrogate decât numai cu aprobarea aceluia i
Episcop diecezan.  

Can. 506. Statutele Capitului salvis semper fundationis legibus – 
p strându-se totdeauna legile de la fondare s  determine îns i constituirea 
Capitului i num rul canonicilor; s  defineasc  sarcinile care revin Capitului i
singuraticilor canonici cu privire la cultul divin i la exercitarea ministerului 
sacru; s  reglementeze întrunirile în care se trateaz  agendele care îl privesc pe 
Capitul i, respectându-se prescrierile dreptului universal, s  determine 
condi iile recente pentru validitatea i liceitatea agendelor.  
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2. În statut s  fie definite emolumenta – avantagiile sau retribu iile – atât 
cele stabilite cât i cele ce se achit  cu ocazia prelu rii îns rcin rii, precum i
insignele canonicale, inându-se seam  de normele date de Sfântul Scaun.  

Can. 507 §1. Între canonici s  fie unul care prezideaz i s  fie 
distribuite i celorlal i sarcinile, dup  normele statutare inându-se seam  de 
uzan ele care sunt în vigoare în regiune.  

2. Alte îns rcin ri pot s  fie încredin ate clericilor care nu fac parte din 
Capitul, care în conformitate cu statutele, dau ajutor canonicilor. [s  fie numit 
un notar capitular.] 

Can. 508 stabile te sarcinile canonicului peniten iar.
De i Conciliul Tridentin a prescris stalul canonicului peniten iar, totu i

în Biserica Român  Unit  nu a func ionat un atare canonic decât la Blaj i Baia 
Mare, lipsind în celelalte dieceze.  

În prezentul proiect de statut sunt enumera i apte canonici. Deci unul 
plus fa  de literile funda ionale, acesta ar fi canonicul peniten iar, ceilal i
putând fi încadra i cu denumirile noi în vechile denumiri în felul urm tor:  

Canonicul P stor Prepozit sau Arhipresbiter,  
Canonicul Catehet – Scolastic sau Scholiarh;  
Canonicul Ecleziarh – Custode,  
Canonicul Teolog – Arhidiacon sau Lector (echivalat);
Canonicul Econom – Prebendat,  
Canonicul Cancelar – Cartofolax,  
Canonicul Peniten iar cerut de Noul C I C canonic 508, Nu l-am g sit

amintit în „Nuntia“.  
A  propune o alt  distribuire a capitolelor cu numeroase de la 1 (unu) în 

continuare i când este cazul cu subdiviziuni în §.  
Cap. I Despre Capitul diecezan în general.  
Constituirea prin bula „Ad Apostolicam Sedem” din VI Kal Decem., 26 

novem. 1853.  
Numirea primilor 5 canonici de împ rat.
Numirea Prepozitului de Papa Pius al IX-lea.  
Func ionarea neîntrerupt  pân  în toamna anului 1948.  
Constituirea ternarului de Nun iatura Apostolic .
Confirmarea i completarea ternarului de Ep. Diec. I. Hossu în 

septembrie 1969.  
Continuarea ternarului dup  moartea lui Iuliu Hossu.  
Completarea ternarului prin numirea de noi canonici.  
Capitlul dup  moartea Ordinarului N. Pura.  
Retragerea P r. Eugen Popa; o nou  forma ie.
Retragerea Ordinarului i preluarea conducerii diecezei de c tre I.P.S.S. 

Mitropolitul Al. Todea.  
Cap. II Despre Capitul în special.  
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Constituirea Capitului diecezan. Enumerarea canonicilor.  
Cap. III Despre statutul Capitlului diecezan  
Cap. IV Activitatea Capitlului diecezan.  
Cap. V Drepturi i obliga ii în general 
Cap. VI Drepturi i obliga ii în guvernarea diecezei. 
Consistorul diecezan.  
Prodirectoratul Institutului teologic.  
Tribunalul matrimonial.  
Cap. VII Drepturi i obliga ii ca institu ie „per se subsitens”.
În general  
În special
În administra ia diecezei.
Cap. VIII Reprezentarea Colegiului Capitular  
Cap. IX Însemne, onorificen e i remunera ii  
Canonicii onorari.  
Cap. X Încetarea activit ii membrilor.  
Cap. XI Dispozi ii finale.  
Caracterul provizoriu al statutului  
Preluarea oficiului cu prestarea de jur mânt.  
Formula de jur mânt.  
28.XII.1987 
Dec gratias.  
P. Silvestru Augsutin Prundu  S.Sed. aug. 29.12.1987 

Documentul nr. 7 

Observa ii asupra Proiectului 
de Statut Capitular 
(Pr. Sabin F g ra )
La pag. 2 i 3 în ce prive te constituirea / componen a Capitului: La 

începutul B.R.U. Sf. P rinte Papa a obligat pe episcopii români uni i s
înfiin eze m n stire i s  conduc  sf tuindu-se i ajutându-se de c lug ri, i
inând locul capitlului diecezan din Biserica romano-catolic .

Episcopul Bob e primul care înlocuie te pe c lug ri cu capitlu format 
din preo i de mir.  

inând cont de aceast  tradi ie a B.R.U. s  se precizeze c  membrii ai 
capitlului sunt cu prioritate ieromonahi în vârst  de peste 30 ani. În lips  de 
astfel de ieromonahi se pot alege i clerici celibi sau c s tori i.

Exist  protopopiate – s  se activeze sinoadele protopope ti.
Pag. 7-9 Func ii i activit i specifice în cadrul Colegiului Capitular.  

inând cont ca capitlul este al unei dieceze a B.R.U., biserica ce pe 
lâng  misiunea general  a unei biserici cre tine are i o misiune i o func ie 
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specific , care o legitimeaz i-i d  dreptul la existen  ca biseric  local  cu 
organizarea proprie, ar trebui ca în func ia capitulului s  se reflecte misiunea 
specific .

Dac  suntem de acord c  func ia i misiunea specific i vital  este 
aceea de a fi puntea de leg tur  peste pr pastia deschis  în sânul Bisericii 
cre tine de Marea Schism  din 1054, pr pastie adâncit  atâtea secole, adic  de 
a fi o biseric  oriental  care st  m rturie prin existen a sa ca realitatea 
eclesiologic  a primului mileniu este posibil  într-o ortodoxie catolic , c
sinodul de la Floren a este un sinod ecumenic, dac  rostul i inta B.R.U. este 
Unirea, atunci existen a unor canonici (responsabili, n.n.) cu promovarea unirii 
se impune – cu urm toarele atribu ii:

– con tientizarea misiunii specifice a B.R.U. în rândul clericilor i
credincio ilor spre a dep i criza de identitate în care se afl  B.R.U. 

– sprijinirea dialogului ecumenic cu Bisericile i comunit ile separate 
de Scaunul Romei. 

– sprijinirea tuturor ac iunilor de apropiere i cunoa tere profund  a 
specificului de a teologhisi i a tr i credin a a Bisericii Ortodoxe neunite i a 
altor comunit i separate. 

– s  vegheze ca toate reformele i înnoirile f cute în spiritul conciliului 
Vatican II s  se fac  în a a fel încât s  promoveze Unirea.  

OBS. La numirea lui Ioan Giurgiu Pataki Roma ceruse ca episcopul unit 
s  fie c lug r i s  aib  lâng  catedral  o m n stire cu c lug ri devota i
rug ciunii, misiunilor i tiin ei i s  serveasc  la administrarea diecezei.  

Autoritatea protopopilor – Soborul Bisericii cel mare, cu protopopi 
(Soborul mic din 12 protopopi ale i ai Soborului Mare) Bob – capitlu catedral 
format din 7 canonici.  

Consiliu din protopopi i c lug ri – consistor.  

Documentul nr. 8 

Proiectx) de  
Statut

al Colegiului Capitular al Diecezei Gr. Catolice de Cluj – Gherla.  
Capitolul I  

Despre Capitul, în general  
1. Capitulul este un colegiu ecleziastic de sine st t tor, alc tuit din 

clerici, are o func ionalitate multipl i lucreaz  în serviciul Diecezei i al 
Episcopului s u ordinar, potrivit Statutului s u i a sarcinilor trasate ale 
Episcopul diecezan.  

x)Vezi nota de la sfâr itul textului (observa ia este a documentului. Nota nu mai apare, 
n.n.).
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2. Capitulul Diecezei de Cluj – Gherla a fost înfiin at prin Bula papal
„Ad apostolicam sedem” din 26.11.1853. A func ionat normal i neîntrerupt 
pân  în vara anului 1948. În 9.11.1978, la ini iativa Pr. Ordinariu Nicolae Pura 
î i reia activitatea, pe baza vechilor tradi ii i practici, f r  îns  a- i fi redactat 
un statut.  

3. Dup  cum Capitulul Diecezei de Cluj – Gherla a fost constituit prin 
efectul puterii ordinariale i cu aprobarea Sf. Scaun, tot a a i desfiin area lui 
este de competen a exclusiv  a Episcopului diecezan, dup  ce a ob inut avizul 
Sf. Scaun, cu men iunea special  c , în starea de necesitate, acest aviz poate fi 
înlocuit prin avizul Conferin ei episcopale.  

Capitolul II  
Despre Statut, în general  
1. În conformitate cu hot rârile Conciliului nostru Provincial II, Sec . 1, 

cap. II, par. 5, Capitulul, „are dreptul i obliga ia – în sensul dreptului canonic 
i al consuetudinii legale – de a- i elabora Statutul propriu”, de a determina i

dezbate problemele i lucr rile proprii, precum i de a decide în chestiunile 
strict capitulare. Acelea i con inut îl are i Can. 505-506 al NCR (CIC 1983, 
n.n.). Drept care, Capitulul Diecezei Gr. Catolice de Cluj – Gherla i-a elaborat 
i redactat prezentul Statut, votat, în unanimitate de membrii s i i aprobat i

investit cu putere canonic  de Episcopul diecezan i Conduc torul Provinciei 
noastre Mitropolitane.  

2. În m sura în care activitatea Colegiului Capitular este determinat  de 
cerin ele i împrejur rile specifice vie ii Diecezei dintr-o anumit  perioad  de 
timp, în aceea i m sur i prezentul Statut are un caracter temporal, prevederile 
sale putând fi modificate sau completate, în func ie de noi cerin e i noi 
împrejur ri. Modific rile i complet rile sunt de competen a exclusiv  a 
Colegiului capitular i intr  în vigoare dup  aprobarea lor de c tre Episcopul 
diecezan.

Capitolul III  
Activitatea Colegiului Capitular  
1. Membrii Capitulului sunt numi i de Episcopul diecezan pe o perioad

de 5 ani. Prelungirea mandatului unuia sau mai multor membri ai Capitulului, 
ca i numirea de noi membri este de competen a episcopului diecezan, cu 
avizul deliberativ al Colegiului Capitular. Înlocuirea unui membru al 
Capitulului, înainte de expirarea mandatului s u de 5 ani, Episcopul o poate 
face numai pentru motive bine determinate i cu avizul deliberativ al 
Colegiului Capitular. În caz de vacan  a scaunului episcopal, drepturile 
Episcopului diecezan, în leg tur  cu cel de mai sus, revin Mitropolitului sau 
loc iitorului acestuia.  

2. Colegiul Capitular diecezan, întrucât este un organism de sine 
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st t tor, poate s - i in  întrunirile curente pentru a dezbate i hot rî în 
probleme de competen  capitular  la convocarea Prepozitului s u f r  a fi 
necesar  interven ia Episcopului Diecezan. Episcopul diecezan îns  are dreptul 
s  convoace Colegiul Capitular pentru edin e extraordinare. În ambele situa ii, 
convocarea va fi adresat  tuturor membrilor Capitulului.  

3. Competen a Colegiului Capitular i al membrilor s i este stabilit
prin Statut, în func ie de necesit ile i împrejur rile specifice Diecezei. 
Sarcinile colegiale sunt repartizate pe membrii Capitulului, fapt din care rezult
i func ia pe care o are fiecare în activitatea acestuia.  

4. Concluziile i hot rârile rezultate din dezbaterile colegiale vor fi 
expresia majorit ii simple a voturilor exprimate. Votan ii pu i în minoritate de 
votul majorit ii se vor supune i executa hot rârile luate ca pe ale lor proprii.  

5. În condi iile de azi, principalele sarcini ale Colegiului Capitular sunt 
urm toarele:

– Organizarea, activizarea i îndrumarea pastora iei pe teritoriul 
Diecezei astfel încât, cu pu inele mijloace existente ast zi, s  se satisfac
nevoile spirituale ale credincio ilor i s  se asigure consolidarea i perpetuarea 
Bisericii – Corpul mistic al lui Cristos. 

– Îndrumarea i organizarea tuturor formelor de catehizare posibile pe 
teritoriul Diecezei, pentru copii, tineri i adul i.

– Îndrumarea activit ii i rezolvarea problemelor cultice, teologice, 
economice, caritative, cancelariale i de secretariat ale Diecezei.  

În vederea rezolv rii acestor probleme, sarcinile de mai sus vor fi 
repartizate pe membrii Colegiului Capitular. În caz de nevoie, canonicul 
responsabil de sarcin  poate s  fac  apel la unul sau doi coadiutori din afara 
Capitulului.  

6. Pot fi numi i membri ai Colegiului Capitular clericii în vârst  de 
minimum 30 de ani care se disting prin via a moral , preg tirea teologic , zelul 
sacerdotal, sus inute de vigoarea fizic i intelectual  necesar .

7. Potrivit tradi iilor noastre orientale, în componen a Capitulului intr
ieromonahi, preo i nec s tori i i preo i c s tori i, restric ia cu privire la 
c s torie aplicându-se numai în cazul Vicarului capitular, care se cere s  fie 
nec s torit, el urmând a exercita în mod plenar jurisdic ia ordinarial , nu prin
mandat ca în cazul Vicarului general diecezan, acesta din urm , potrivit 
acelora i tradi ii, putând fi i preot c s torit.

8. To i membrii Colegiului Capitular sunt egali între ei, indiferent de 
func ia i titlul pe care le au în sânul acestuia.  

9. Pentru coordonarea i bunul mers al activit ii Colegiului Capitular, 
Episcopul diecezan, cu avizul deliberativ al membrilor Capitulului, nume te pe 
unul din ace tia în func ia de Prepozit Capitular.  

10. În cazul încet rii activit ii unui canonic, la alegerea succesorului se 
va ine seama de coresponden a dintre sarcinile func iei i calit ile celui care 
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urmeaz  a le îndeplini.  

Capitolul IV  
Competen e, drepturi i obliga ii, în general  
1. Potrivit cu tradi ia noastr  oriental i inând seama de condi iile de 

azi ale Bisericii noastre, Capitulului Diecezei de Cluj – Gherla îi revin nu 
numai func ii cultice, cum au a a-numitele „capituluri catedrale”, ci i alte 
func ii, strict necesare exercit rii autorit ii Episcopului i guvern rii Diecezei. 
Astfel, Colegiului Capitular îi revine func ia de curie diecezan , cea de corp de 
consultori ai Episcopului i cea de mandatar al puterii juridice a Episcopului.  

2. În virtutea acestei func ionalit i multiple a Colegiului Capitular, 
men ionat i în cap. I., pct. 1, spre a se evita paralelismul i pentru a asigura 
armonia i convergen a acestor activit i complexe din cadrul Diecezei, Vicarul 
general al Episcopului diecezan exercit  în cadrul Colegiului i func ia de 
Prepozit. Celelalte func ii din cadrul activit ii de consiliere i juridice vor fi 
repartizate pe membrii Colegiului Capitular inându-se seam  de preg tirea i
aptitudinile acestora.  

3. Drepturi i obliga ii cultice.  
a) A participa la toate func iile sacre ale Episcopului, a-l ajuta în 

acestea, a ine locul Episcopului în s vâr irea func iilor sacre cu prilejul 
s rb torilor mai importante i la ceremoniile ocazionale mai semnificative, 
când Episcopul este împiedicat.  

b) A-l primi pe Episcop când acesta particip  la oficii sacre, ceremonii 
sau întruniri i a-l înso i la plecare.  

c) A-l împ rt i pe Episcop în ceasul mor ii i a-i oficia cuvenita 
înmormântare.  

d) A asigura cultul divin în biserica episcopal  (când aceasta exist ), a 
recita zilnic orele canonice în biserica episcopal  (când aceasta exist ) sau în 
particular, dup  caz.

e) A celebra zilnic Sf. Liturghie, a face medita ie i rug ciuni zilnice 
pentru Dieceza la a c rei conducere particip .

f) A rosti predici din dispozi ia Episcopului sau a loc iitorului acestuia.  
g) De bun  îndeplinire a acestora se ocup  canonicul ecleziarh, în 

consens cu canonicul Prepozit.  
4. Drepturi i obliga ii de consultori.  
a) Potrivit hot rârilor Conciliului nostru Provincial I, Titlul II, cap. V, 

par. 1, Capitulul constituie senatul Episcopului, participând împreun  cu dânsul 
la guvernarea Diecezei. Când scaunul episcopal este ocupat de episcopul 
diecezan, Colegiul Capitular nu are jurisdic ie proprie, îns  are dreptul ca, în 
unele situa ii s -l ajute pe Episcop cu sfaturi, care poate avea un caracter 
deliberativ sau unul consultativ, dup  caz. În al ii termeni, Episcopul diecezan 
este dator s  cear  Colegiului Capitular uneori consensul, alteori numai sfatul. 
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Consensul Colegiului Capitular este valid numai atunci când este exprimat în 
edin a capitular  ordinar  sau extraordinar , adic  în urma convoc rii legale a 

Capitulului, care, dup  votarea reglementar , va prezenta, în scris, concluziile 
sale Episcopului diecezan.  

b) Membrii Colegiului Capitular au dreptul i obliga ia de a se pronun a
cu vot deliberativ în urm toarele cazuri: 

– Suprimarea, unificarea sau crearea de noi canonicate. 
– Înstr inarea averii sau a bunurilor de valoare ale Diecezei. 
– M suri de luat cu privire la unele ac iuni care pot prejudicia interesele 

Bisericii sau ale Diecezei. 
– Stabilirea disciplinei postului i a regimului s rb torilor.
– Elaborarea i stabilirea propunerilor în vederea asigur rii succesiunii 

la scaunul episcopal. 
– Propuneri cu privire la alegerea i consacrarea episcopului coadiutor 

temporar, precizându-se c , atunci când Episcopul nu ar putea s - i aleag  un 
coadiutor, alegerea revine Capitulului diecezan i c , pentru validarea alegerii, 
este necesar  o majoritate de 2/3 din voturile capitularilor. Pentru alegerea i
consacrarea episcopului coadiutor perpetuu, pe lâng  acordul Colegiului 
Capitular este necesar  aprobarea Mitropolitului i mandatul Sf. Scaun – 
mandat care, în starea de necesitate, poate fi înlocuit cu avizul Conferin ei
episcopale. Colegiul Capitular are datoria ca alegerea, atât a episcopului 
coadiutor temporar cât i a celui perpetuu, s  o aduc  la cuno tin a Conferin ei
episcopale.

– Când se ajunge la stingerea liniei succesorale stabilite de Episcop cu 
avizul Colegiului Capitular, pentru a evita hiatusul jurisdic ional, Colegiul 
Capitular are obliga ia de a proceda la alegerea unui Vicar capitular, care va 
guverna Dieceza cu puteri jurisdic ionale i ordinariale depline (cu excep iile 
cunoscute), pân  în momentul în care va putea fi instalat un nou episcop. 
Colegiului Capitular îi incumb  obliga ia de a observa canonicitatea alegerii i
a consacr rii, a numirii i a instal rii acestuia. Vicarul capitular are dreptul ca, 
în consens cu Colegiul Capitular, s  întreprind  tot ce este necesar pentru bunul 
mers al vie ii diecezei, în conformitate cu normele canonice. 

– în cazul în care consacrarea i instalarea unui episcop în scaunul 
r mas vacant nu este posibil , Vicarul capitular, împreun  cu Colegiul 
Capitular, vor proceda la alegerea i promovarea în func ia de Ordinariu 
(neepiscop) al Diecezei, pe preotul pe care îl vor aprecia ca fiind cel mai 
corespunz tor pentru aceast  grea i complex  r spundere. Pentru definitivarea 
acestei alegeri, este necesar avizul Conferin ei episcopilor, care intr  în vigoare 
dup  ce a fost ratificat  de Conduc torul Provinciei mitropolitane. Parcurse 
aceste etape, se poate trece la instalare. Alegerea i instalarea trebuie aduse la 
cuno tin a Sf. Scaun.  

Actele i ac iunile pentru care canoanele prev d consensul deliberat al 
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Colegiului Capitular sunt nule când acest consens nu exist .
5. Membrii Colegiului Capitular au dreptul i obliga ia de a-l sf tui pe 

Episcop în urm toarele cazuri, când acesta o cere: 
– Instituirea sau anularea unor beneficii.  
– Hirotonirea clericilor,  
– Acordarea de dispense i absolvirea iregularit ilor.  
– Cercetarea i condamnarea clericilor.  
– Hot rârea i îndrumarea unor procesiuni, pelerinaje sau întruniri.  
– Convocarea Sinoadelor diecezane i publicarea hot rârilor acestora.
– Rezolvarea problemelor pe care le ridic  raporturile Bisericii cu 

autorit ile de Stat sau cu alte confesiuni, precum i a oric ror alte probleme pe 
care Episcopul le apreciaz  ca importante pentru via a Bisericii sau a Diecezei.  

Se precizeaz  c , în aceste probleme, Episcopul are latitudinea de a cere 
sau nu, de a urma sau nu sfatul Colegiului Capitular.  

5. Drepturi i obliga ii juridice  
a) În conformitate cu hot rârile Conciliului nostru Provincial II, Titlul 

II, Sec , III, Cap. 2, i cu prevederile Can. 469, respectiv 495 i 502 din NCR, 
membrii Colegiului Capitular au datoria de a primi i studia cauzele ce li se vor 
prezenta spre referire, de a- i expune opiniile cu deplin  fundamentare i
sinceritate, de a- i da voturile cu cea mai bun  con tiin i competen .

b) Membrii Colegiului Capitular fac parte de drept, în calitate de 
asesori, din Tribunalul diecezan.  

c) Membrii Tribunalului diecezan pot fi ale i i dintre clericii distin i,
competen i i prestigio i din afara Colegiului Capitular.  

d) Ca de in tor plenar al puterii juridice în Diecez , Episcopul diecezan 
este Pre edintele de drept al Tribunalului diecezan. De regul  îns  Episcopul, 
cu avizul Capitulului, nume te un Pre edinte din sânul Capitulului sau din afara 
acestuia.

e) În virtutea competen ei sale judiciare, Colegiul capitular, cu 
aprobarea episcopului, poate institui tribunale speciale, care vor func iona 
conform unui regulament aprobat de Episcopul diecezan.  

f) Sentin a instan elor judiciare diecezane trebuie ratificat  de Episcop 
sau de Vicarul general. Apelul împotriva sentin ei ratificat  de Vicarul general 
se face la Mitropolit.

6. Drepturi i obliga ii în guvernarea diecezei.  
a) În conformitate cu cele stabilite de Conciliul nostru Provincial I, 

Titlul II, Cap. IV, Episcopul, determinat de complexitatea problemelor de 
guvernare, î i alege din sânul Colegiului Capitular un colaborator principal, 
corespunz tor prin destoinicie, preg tire, râvn , devotament i prestigiu, c ruia
îi confer , par ial sau total, jurisdic ia ordinar , inând seam  de urm toarele 
excep ii: cel ales nu poate conferi Sacramentul Preo iei, nu poate s vâr i
Sacramentul Mirului, dar poate solicita pe Episcopul altei dieceze la s vâr irea 
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acestora, în absen a Episcopului s u diecezan; nu poate efectua acte de 
jurisdic ie extraordinar , adic  nu poate acorda indulgen e, nu poate da scrisori 
dimisoriale înainte de un an dup  moarte Episcopului s u; nu poate înnoi sau 
schimba Statutul Diecezei sau al Colegiului Capitular. Pe acest 
prim-colaborator, Episcopul diecezan îl nume te Vicar general.  

b) Jurisdic ia Vicarului general este egal  cu cea a Episcopului s u în 
cazul în care acesta lipse te din Diecez , sau în limitele fixate de Episcopul 
diecezan.

c) Potrivit cu cele statutare în Cap. IV, pct. 2, al acestui Statut, 
Prepozitul Capitular exercit i func ia de Vicar general.  

Capitolul V  
Func ii i obliga ii specifice în cadrul Colegiului Capitular.  

1. În func ie de canonici, membri ai Colegiului Capitular, vor fi ale i
preo ii cei mai distin i i vrednici din Diecez , corespunz tori sarcinilor ce 
urmeaz  a le îndeplini.  

2. Func ia de canonic nefiind în primul rând o distinc ie, ci mai ales o 
sarcin  exigent i o mare r spundere, titlurile canonicale nu sunt determinate 
de demnitatea personal  a cuiva, ci de sarcinile pe care le are de îndeplinit, de 
cantitatea i calitatea muncii depuse spre binele Bisericii, al Diecezei i al 
sufletelor, în cadrul Colegiului Capitular.  

3. Titulaturile func iilor din cadrul Colegiului Capitular se suprapun i
deriv  din cerin ele de azi ale func iei canonicale, vechile titulaturi ca Primicer, 
Scheofilax, Sachelar, Prebendat .a., devenind anacronice i necorespunz toare
realit ilor de azi.  

4. Canonicul P stor supravegheaz i coordoneaz  activitatea pastoral
din Diecez , stabile te programul predicilor de peste an, recomand  c r i de 
predici, urm re te inerea predicilor, ini iaz  ac iuni misionare, exerci ii
spirituale pentru poporul credincios i promoveaz  via a sacramental i
comunitar  a fiilor i fiicelor Diecezei, concepe arond ri teritoriale în cadrul 
Diecezei, grupeaz  preo ii în unit i pastorale operative, propune m suri i ini-
iative pentru buna desf urare a muncii pastorale. Prin protopopi, responsabili 

sau direct, el controleaz  modul în care preo ii diecezani î i îndeplinesc obli-
ga iile sacerdotale i are permanent în grij  calitatea vie ii lor sociale. Va în-
fiin a reuniuni mariane i alte asocia ii menite s  promoveze, pe categorii, via a
spiritual i comunitar  din Diecez . Canonicul p stor, în colaborare cu 
canonicul catehet, vor alege un num r de trei pân  la ase credincio i, dintre 
cei mai zelo i, probi, competen i, cu via  interioar i în deplin  comuniune cu 
Biserica catolic , care îi vor ajuta în toate problemele legate de pastora ie i de 
catehez . La propunerea acestor doi canonici, Episcopul diecezan va constitui 
din ace ti credincio i Consiliul pastoral, pe o durat  de cinci ani, cu rol 
consultativ în probleme de pastora ie i de catehez  ale Diecezei.  
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În toate acestea, Canonicul P stor se consult  cu membrii Colegiului 
Capitular. El are chemarea de a propune Colegiului m suri menite s  asigure 
bunul mers al sectorului pastoral încredin at lui, m suri care, dup  ce vor fi 
ob inut aprobarea prin votul membrilor Colegiului Capitular, devin obligatorii 
pentru to i preo ii Diecezei.

5. Canonicul Catehet are dreptul i obliga ia de a ini ia, organiza i
intensifica activitatea catehetic  în beneficiul copiilor i al tineretului. Tot lui îi 
revine i sarcina de a promova ac iunile necesare pentru reîmprosp tarea 
cuno tin elor de înv tur  cre tin  în rândurile credincio ilor adul i, sarcin  în 
care va colabora cu Canonicul P stor. În acest scop, el urm re te cu st ruin i
perspicacitate ac iunea de aggiornamento a activit ii instructive, a tematicii i
metodelor acesteia, pentru a fi mereu în pas cu via a social i mentalitatea 
credincio ilor. În îndeplinirea drepturilor i obliga iilor sale, Canonicul Catehet 
este împuternicit s - i asocieze oricâ i colaboratori externi – clerici, c lug ri,
c lug ri e i mireni – care se disting prin cuno tin e doctrinale, zel catehetic i
tact pedagogic. În acela i scop, poate ini ia cursuri de preg tire a catehe ilor din 
afara clerului – b rba i sau femei. Canonicul catehet, în colaborare cu 
Canonicul P stor, are în vedere procurarea, difuzarea i prelucrarea docu-
mentelor conciliare i pontificale, cunoa terea i tr irea lor de c tre preo i i
credincio i. Tot lui îi revine sarcina de a ini ia i coordona activit i anexe 
catehezei i instruc iei religioase, pentru care s  conceap i s  ofere cadrul 
adecvat form rii i prop irii spirituale i comunitare a tinerei genera ii.

6. Canonicul Ecleziarh are competen a i sarcina de a studia dez-
voltarea i evolu ia formelor cultice. Va încuraja r spândirea cultului Preasfin-
tei Inimi a lui Isus, al Inimii Neprih nite a Fecioarei Maria, practicarea roza-
rului, a acatistelor, a paraclisului, a C ii Crucii i, mai ales, a cultului euha-
ristic. În acest sens, va urm ri aplicarea creatoare a prevederilor conciliare, 
inclusiv reforma liturgic  în cadrul ritului oriental. În vederea acestei ultime ac-
iuni, va colabora cu canonicii ecleziarhi din celelalte dieceze, sub coordonarea 

Mitropolitului sau a celui îns rcinat de acesta. Canonicul ecleziarh elaboreaz
instruc iuni pentru desf urarea ceremoniilor religioase, în scopul unit ii i
uniformiz rii cultice, str duindu-se s  anticipeze i s  sesizeze trebuin ele 
cultice i devo ionale ale credincio ilor. Supravegheaz i asigur  demnitatea i
decen a celebr rilor liturgice i a celorlalte ceremonii, în condi iile particulare 
ale slujirii de azi. Studiaz i orienteaz  particip rile i colabor rile interrituale 
catolice. Propunerile i ini iativele sale vor fi dezb tute în plenul Colegiului 
Capitular i supuse Episcopului diecezan spre aprobare.  

7. Canonicul Teolog are în competen a sa examinarea, îndreptarea i
aprobarea lucr rilor de interes ecleziastic elaborate de fiii Diecezei noastre. 
Recomand  spre studiere lucr ri de doctrin  catolic , ap rute la noi sau în alt
parte. Sugereaz i stimuleaz  elaborarea sau traducerea de lucr ri teologice i
de zidire spiritual . Se îngrije te de programul de preg tire a viitorilor preo i.
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Studiaz i recomand  r spunsuri în ap rarea credin ei. Elaboreaz  tematica de 
preg tire la prima cuminecare i la c s torie. În colaborare cu canonicul P stor, 
preg te te, periodic, exerci ii spirituale pentru preo i i studen ii teologi, 
precum i cursuri de împrosp tare a cuno tin elor pentru preo i.

8. Canonicul Peniten iar posed , în virtutea oficiului s u, facultatea de 
a acorda sau propune dispensele canonice cerute sau considerate ca necesare, 
rezolv  cazurile de iregularitate, ascult i d  dezleg rile în m rturisirile 
rezervate episcopului sau cele legate de probleme speciale, în limitele stabilite 
de Episcopul diecezan. Colaboreaz  cu Pre edintele Tribunalului ecleziastic în 
elaborarea sentin elor, când este cazul.  

9. Canonicul Econom are în sarcina sa conservarea bunurilor de va-
loare ale Diecezei, controleaz i administreaz  veniturile acesteia. În consens 
cu Vicarul general, stabile te regimul stipendiilor liturgice. Lui i se prezint
excedentul de inten ii liturgice, ca i cele provenite din afara Diecezei. De 
comun acord cu Vicarul general, stabile te norme pentru repartizarea inten iilor
liturgice i a unor eventuale alte beneficii, principalele criterii fiind: zelul 
pastoral, catehetic i teologic, iar în unele cazuri starea material  precar .
Asigur  distribuirea inten iilor i ajutoarelor. Tot canonicului Econom îi revine 
coordonarea activit ii caritative, în care scop se va îngriji de crearea mijloa-
celor materiale necesare, provenite în principal din dona iile credincio ilor, ale 
preo ilor i din cedarea unei p r i din stipendiile liturgice. Stabile te proce-
durile caritative corespunz toare. De asemenea, în limita posibilit ilor, urm -
re te crearea unui fond de rulment, necesar acoperirii cheltuielilor curente le-
gate de activitatea Colegiului Capitular, cheltuieli de protocol, procurarea ma-
terialelor catehetice .a.

10. Canonicul Cancelar va fi, de regul , cel mai tân r dintre membrii 
Colegiului Capitular. În atribu iile sale intr  redactarea proceselor verbale de 
edin  capitular , inerea registrelor capitulare, redactarea i semnarea actelor 

capitulare (diecezane), conservarea lor în arhiv i expedierea lor, când este 
cazul. În colaborare cu Canonicul Econom, se îngrije te de dactilografierea 
documentelor, de prezentare a acestora spre verificare i semnare Episcopului 
diecezan sau Vicarului general. De asemenea, Canonicul Cancelar va ine un 
scaden ar în care s  fie notate toate datele calendaristice de care se leag
vreuna din datoriile Colegiului Capitular, scaden ar care îl va ajuta la 
semnalarea i preg tirea din timp a ac iunilor necesare.  

Capitolul VI  
Obliga iile comune ale membrilor Colegiului Capitular  
1. To i membrii Colegiului Capitular sunt datori s  contribuie cu 

sugestii, ini iative i sprijin personal la toate activit ile capitulare.
2. Fiecare membru al Colegiului Capitular, prin îns i ra iunea de a fi i

de a func iona a acestuia, are obliga ia de a asigura, în limitele posibilit ilor, 



175

respectarea i înf ptuirea prevederilor canonice în toate domeniile, pe întreg 
teritoriul Diecezei. În acest spirit, fiecare membru are datoria s  aduc  la 
cuno tin a Colegiului Capitular orice abatere de la normele canonice, pentru a 
fi discutat i reglementat  în edin  capitular  sau judec toreasc , dup  caz.  

3. To i membrii Colegiului Capitular trebuie s  se angajeze în con tiin
i în fa a adun rii plenare a Colegiului Capitular c :

a) Î i vor îndeplini cu fidelitate i con tiinciozitate toate sarcinile ce 
decurg din calitatea lor de membri statutari ai Colegiului Capitular, ca i cele 
încredin ate lor, în mod special, de c tre Episcopul diecezan.  

b) C  vor participa la toate edin ele capitulare sau consistoriale. Motive 
de for  major , bine justificate, îi pot absolvi de la aceast  participare. Fa  de 
orice cerin  familial , social  sau de alt  natur , în con tiin a fiec ruia trebuie 
s  primeze obliga ia capitular , în serviciul lui Dumnezeu, al Bisericii i al 
Diecezei. Î i vor orândui în a a chip satisfacerea solicit rilor extracapitulare 
încât s  poat  fi disponibili pentru data întrunirilor capitulare i pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin din func iile cu care au fost investi i.
Neputin a obiectiv  de participa la edin ele capitulare va fi anun at  din timp 
Prepozitului, pentru a ob ine scutirea cuvenit .

c) C  nu vor lipsi din Diecez  f r tirea i învoirea Vicarului general, 
respectiv a Prepozitului.  

4. edin ele capitulare vor avea loc, de regul , mar ea de dup  prima 
vineri a lunii. Când nevoile o impun, edin ele se pot ine mai des. Ele pot fi 
convocate, în mod extraordinar, oricând, de c tre Episcopul diecezan.  

5. Fiecare membru al Colegiului Capitular, în vederea unei cât mai bune 
îndepliniri a obliga iilor sale, poate cere colaborarea unui alt membru al 
Colegiului sau s - i asocieze colaborarea unui alt membru al Colegiului sau 
s - i asocieze colaboratorii necesari corespunz tori dintre preo ii diecezani sau 
dintre mireni.  

6. Prin natura încrederii de care se bucur  din partea Episcopului 
diecezan, a preo ilor i, a credincio ilor, precum i prin natura sarcinilor pe 
care le au, to i membrii Colegiului Capitular sunt angaja i în con tiin  s
p streze secretul tuturor problemelor i ac iunilor legate de activitatea 
capitular , în limitele i potrivit modalit ilor stabilite de drept, de c tre
Episcopul diecezan sau de Prepozit.  

Capitolul VII  
Reprezentarea Colegiului Capitular  
1. În toate problemele i situa iile din afara Colegiului Capitular, acesta 

este reprezentat de c tre Prepozitul s u, ori de cel care prime te cuvenitul 
mandat.  

2. Capitulul are dreptul i obliga ia de a fi reprezentat în Sinoadele 
provinciale. La alegerea reprezentantului s u, se va ine seama de func ia pe 
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care o are în cadrul Colegiului Capitular i mai ales de competen a în raport cu 
problemele supuse dezbaterii într-un anumit Sinod.  

3. To i membrii Colegiului Capitular au dreptul i obliga ia de a lua 
parte la Sinoadele diecezane. Întotdeauna î i vor preg ti bine participarea, care 
va avea un caracter dinamic i constructiv, promovând cre terea discipline 
canonice, intensificarea vie ii spirituale a clerului i a credincio ilor i va 
urm ri continua adaptare a serviciilor Bisericii la trebuin ele persoanelor i
societ ii.

4. În toate situa iile publice, Canonicii premerg clerului diecezan. Pentru 
situa ii speciale, Prepozitul poate dispune altfel.  

5. Prepozitului / Vicarului general, sau celui încredin at de dânsul, îi 
incumb  sarcina de a promova bunele rela ii i colaborarea cu celelalte rituri 
catolice prezente în Diecez , precum i stabilirea de raporturi de respect i
bun  în elegere cu celelalte culte.  

Capitolul VIII  
Onoruri, însemne i remunera ii
1. Dac  în trecut, ca o manifestare de fast i protocol caracteristice unei 

mentalit i i faze sociale revolute, canonicii erau onora i cu titluri, staluri, 
trepte i grade de precedent , ast zi, Biserica îmbr când haina s r ciei i a 
modestiei, Capitulul se deta eaz  de acestea, practicând un protocol mai simplu 
i mai sobru.  

2. Când împrejur ri cu totul speciale o reclam , membrii Colegiului 
capitular vor beneficia de titlul „Reverendisim”, indiferent de func ia pe care o 
are în organiza ia bisericeasc . Protocolul preceden ei, în situa ii speciale, va 
acorda întâietate Prepozitului. În situa ii comune îns , se recomand  ca titlul de 
adresare s  fie „P rinte”, iar preceden a s in  seam  de ordinea vechimii în 
preo ie.

3. P rin ii canonici au dreptul la insigna canonical  (aceea i pentru to i),
care se poart  atunci când Episcopul poart  cruce pectoral . La Sinoadele 
provinciale sau diecezane, se va respecta indica ia dat  de Prepozit.  

4. În situa ii de mare solemnitate, P rin ii canonici pot purta reverenda 
tivit  cu ro u i brâul ro u. În situa ii comune, se vor mul umi cu purtarea 
reverendei simple sau a costumului civil canonic (haine de culoare închis  cu 
vest  canonic  sau cu c ma  neagr i colar alb).  

5. inând seama de starea de paupertate de azi a Bisericii, Dieceza i
Colegiul Capitular neputând remunera pre ioasele servicii aduse de P rin ii 
canonici, ace tia î i vor desf ura activitatea f r  s  a tepte alt  r splat  în 
afar  de cea cereasc . Ei îns  vor avea prioritate la distribuirea inten iilor 
liturgice, atuncea când ele exist , sau a unor beneficii ocazionale.  
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Capitolul IX  
Încetarea activit ii membrilor Colegiului Capitular  
1. Fiecare membru al Colegiului Capitular are dreptul s  renun e la 

func ia i calitatea de membru, atunci când motive de vârst , de s n tate sau de 
alt  natur , bine justificate, îl determin  s  o fac . Renun area se va face în 
scris i va fi examinat  de plenul Colegiului Capitular.  

2. În cazul în care vicisitudinile vârstei sau ale bolii îl aduc pe un 
canonic în situa ia de a nu- i mai putea îndeplini sarcinile la nivelul înalt al 
exigen elor capitulare, el se va retrage de bun voie. Nu limita de vârst
determin  încetarea activit ii, ci limita puterilor fizice i intelectuale.  

3. Canonicii retra i de bun voie sau la expirarea mandatului de cinci 
ani, nereînnoit de Episcopul diecezan, devin „Canonici emeri i”, ei putând fi 
consulta i ori de câte ori competen a i experien a lor este necesar .

4. Calitatea de membru al Colegiului Capitular poate fi retras  de c tre
Episcopul diecezan atunci când o abatere disciplinar  cere aceast  sanc iune. 
Cel privat de aceast  calitate pe cale disciplinar , nu beneficiaz  în continuare 
de titlul de Canonic emerit.  

Capitolul X  
Canonicii Onorifici  
1. Episcopul diecezan – nu vicarul general, nici Vicarul capitular – are 

dreptul s  numeasc  Canonici onorifici, fie din Diecez , fie din afara acesteia, 
luând în considerare avizul Capitulului. În cazul atribuirii canonicatului 
onorific unul cleric din alt  diecez , este necesar acordul Episcopului s u.  

2. Num rul canonicilor onorifici nu poate dep i o treime din num rul 
canonicilor în serviciu.  

3. Canonicii emeri i i cei onorifici pot participa cu vot consultativ la 
deliber rile Colegiului Capitular.  

4. Canonicii emeri i i cei onorifici au dreptul la insigna canonical i la 
celelalte însemne i onoruri ca i canonicii în serviciu.  

Capitolul XI  
Dispozi ii finale  
1. Fiecare membru al Colegiului Capitular are obliga ia de studia 

prezentul Statut, de a i-l însu i în litera i în spiritul s u i de a-l respecta în 
toate prevederile sale.  

2. Asumarea sarcinilor ce decurg din Statutul intrat în vigoare prin 
aprobarea lui de c tre Episcopul diecezan se va face prin jur mânt prestat în 
fa a Episcopului diecezan, dup  urm toarea formul :

„Eu, preotul..., nevrednic i smerit slujitor al Domnului Isus Cristos, în 
adev rata Sa Biseric  Catolic i apostolic , în calitatea mea de membru 
statutar al Colegiului Capitular al Diecezei Greco-catolice de Cluj – Gherla. 
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– jur s  respect, s  tr iesc i s  r spândesc, cu maxim  râvn i
fidelitate, ve nicele adev ruri revelate de Domnul Isus Cristos i m rturisite de 
sfânta Sa Biseric  Catolic i Apostolic ,

– jur s  practic, cu total  onestitate i fidelitate, ascultare fa  de Sf. 
P rinte Papa Romei, Vicarul lui Cristos, Capul v zut al sfintei noastre Biserici; 

– jur s  lupt pentru ap rarea, consolidarea i promovarea unit ii
Bisericii lui Cristos, sub semnul puterii cheilor încredin ate de Domnul Isus 
Cristos lui Petru i urma ilor s i i s  nu m  despart niciodat  de ea, 

– jur s  m  supun i s  respect întru totul hot rârile canonice ale 
Episcopului meu diecezan, ale Conferin ei noastre episcopale i ale 
Mitropolitului Bisericii Gr. Catolice din România; 

– jur s  îndeplinesc cu râvn , devotament i fidelitate toate prevederile 
Statului Colegiului Capitular al Diecezei de Cluj – Gherla i s  m  achit de 
toate sarcinile ce îmi revin din calitatea de Canonic, membru al Colegiului 
Capitular.  

Neprih nita Fecioar  Maria – Maica Bisericii,  
Sfântul apostol Petru – Corifeul apostolilor i Sfântul Iosif – Patronul 

Diecezei noastre s  m  ajute i s  m  înt reasc  în respectarea i tr irea acestui 
binecuvântat Statut.  

A a s -mi ajute Dumnezeu!  
Dat în Cluj-Napoca la   Episcop Alexandru Todea.  

Documentul nr. 9 
Proces-verbal
încheiat azi 13.11. 1987 în edin a capitular .
Au fost prezen i to i membrii capitulului cu excep ia Pr. Prundu

Augustin Silvestru.  
Punându-se problema scrierii unei istorii a capitulului, a fost sugerat

nevoia ca fiecare membru actual s  prezinte o biografie i o fotografie. 
Fotografiile se vor face eventual la acela i fotograf, în acela i format i aceea i
inut  vestimentar .

Pr. Matei Boil , îns rcinat cu redactarea proiectului de Regulament 
pentru func ionarea Tribunalului matrimonial, primind sugestii i observa ii de 
la persoanele competente care au fost consultate, a adoptat sugestiile i
observa iile dând o nou  redactare proiectului (f când i trimiteri bibliografice 
la sursele folosite). Proiectul astfel ref cut este citit în fa a capitulului i supus 
aprob rii. Luând în considerare propunerea pr. Neam u ca defensorul 
matrimonial, s  fie prezent i în prima instan , precum i unele observa ii
predate în scris de Pr. Gorcea s-a hot rât ca proiectul s  fie înaintat 
Mitropolitului spre aprobare.  

Pr. vicar general Tertulian Langa a propus un proiect de Statut al 



179

Colegiului Capitular al Diecezei Greco-Catolice de Cluj – Gherla, care a fost 
distribuit membrilor capitulului pentru studiu, observa ii i complet ri, urmând 
ca la urm toarele întâlniri s  se discute proiectul.  

Amintindu-se faptul c  proiectul de Statut al Colegiului Capitular 
prevede posibilitatea numirii de c tre ordinarul diecezei a unor canonici 
onorifici (în num r de 1/3 din num rul canonicilor în serviciu) s-a sugerat c  ar 
putea fi numi i Pr. Liviu Pandrea i Pr. Natanail Munteanu.  

Deoarece Pr. Virgil Florian care apar ine diecezei de Cluj – Gherla, 
dup  ce a intrat în ordinul c lug resc Bazilian s-a retras, s-a pus problema, 
clarific rii situa iei sale, în capitlu, dup  ce se va sta de vorb  cu dânsul în 
particular i se va consulta i conducerea Ordinului Bazilian.  

Pentru a stimula activitatea pastoral , catehetic i misionar , precum i
râvna credin ei, s-a precizat c  repartizarea inten iilor liturgice n.n. se va face 
având în vedere urm toarele priorit i.

– membrii capitulului (ei nu beneficiaz  de remunera ie pentru 
activitatea lor). 

– cei activi în pastora ie i catehez
– cei ce se disting prin lucr ri teologice 
– cei în lipsuri materiale.  
În urma vizitei f cute de Î.P.S. Alexandru la Cluj-Napoca cu ocazia 

parastasului Fr. Timotei OSBM, s-a primit o scrisoare de mul umit i bun
apreciere a felului în care a fost primit de cler i de popor.  

Secretar ss indescifrabil 

Documentul nr. 10 
Proces-verbal
încheiat azi 1.12.1987 în edin a capitular .
Cu excep ia Pr. N. Pl ianu, au fost prezen i to i membrii capitlului.  
Dintre invita ii la aceast edin : Pr. Liviu Pandrea, Pr. Popa Eugen i

Pr. Botiza a fost prezent doar Pr. Popa Eugen.  
Au fost propuse spre dezbatere dou  probleme: 
– Proiectul de Regulament pentru func ionarea Tribunalului 

matrimonial 
– Proiectul de Statut al Colegiului Capitular.  
Plecând de la unele observa ii predate în scris de Pr. Gorcea cu privire la 

problema c s toriei s-a precizat c  se constat  urm toarele:
– ignoran  cu privire la cunoa terea înv turii cre tine în general, i cu 

privire la c s torie în special. 
– eroare fa  de propriet ile c s toriei (mai ales indisolubilitatea)
– lipsa examenului în fa a parohului i a scrisorii de atestare a preg tirii

de la preotul de care apar ine mirele sau mireasa. 
– c  privilegiul paulin s-ar putea acorda doar în favoarea credin ei
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– necredin a sau lipsa de preg tire în înv tura cre tin  ar putea face 
c s toria invalid .

Aceste constat ri privesc fondul problemei i nu procedura de urmat în 
judecarea cauzelor în Tribunalul matrimonial.  

Pr. Matei Boil  d  citirii unui referat privind disciplina sacramentului 
c s toriei în legisla ia canonic  a B.RU, printre alte preciz ri propunând 
urm toarele 3 solu ii:

1. Reformul ri i interpret ri la „Motu Proprio”, în func ie de noul cod 
canonic roman.  

2. Un nou text canonic cu privire la disciplina sacramentului c s toriei 
promulgat de un Conciliu Provincial  

3. Dispozi iile din noul Cod canonic roman adoptate la situa ia
existent , avizate de Conferin a episcopal i propuse Romei în locul vechilor 
dispozi ii.

Discutându-se în jurul referatului i a celor 3 solu ii propuse, Pr. Eugen 
Popa a fost pentru solu ia a) (1– n.n.), iar ceilal i pentru solu ia b (2– n.n.). Alte 
observa ii i complet ri vor fi predate Pr. Matei Boil .

Pr. vicar Tertulian Langa precizeaz  c  gândirea juridic  matrimonial  a 
evoluat de la Conciliul Provincial I. la Motu Proprio i de acolo la noul Cod 
canonic roman, i de aceea orice acomodare la aceast  evolu ie este binevenit .

Pr. Silviu Prundu  aminte te de un canonist roman care vedea în 
Conciliile Provinciale ale B.R.U. un mod fericit de adaptare a Codului canonic 
oriental la practica codului canonic roman. S-a mai precizat c  Roma d
principii generale, ordinarul locului având dreptul de a le adapta la situa ia
local .

În ce prive te Proiectul de Statut al Colegiului Capitular, nu a mai fost 
timp de discu ii, s-au adunat observa iile i complet rile scrise ale membrilor 
capitulari care au studiat proiectul, urmând ca discutarea Proiectului s  aib  loc 
cu alt  ocazie.  

Secretar:
S. F g ra  (Semn tura) 1.12.1987.  

Documentul nr. 11 
Unele prevederi procedurale în cauzele matrimoniale 

i regulamentul de func ionare al tribunalului matrimonial diecezan 
de pe lâng  dieceza de Cluj – Gherla 

a Bisericii Române – Unite 
I. Tribunalul matrimonial diecezan de pe lâng  dieceza de Cluj – Gherla 

se compune din:  
– un pre edinte 
– patru asesori titulari 
– un defensor matrimonial 
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– doi asesori suplean i.
Numi i de ordinarul diecezei în consens cu capitlul diecezan. Unul 

dintre asesori va îndeplini rolul ca notar, întocmind procesele verbale de 
edin , f când comunic rile cerute, redactând sentin a i inând arhiva.  

2. La judecarea cauzei vor lua parte, cu drept de vicepre edintele, patru 
asesori i defensorul matrimonial. În cazul în care unul dintre asesorii titulari 
nu poate dintr-un motiv oarecare s  participe la judecarea unei cauze, va fi 
înlocuit de unul dintre asesorii suplean i.

3. Tribunalul matrimonial judec  în numele i pe baza puterii 
judec tore ti delegate de c tre ordinarul diecezei.  

4. Cererile privind cauzele matrimoniale se adreseaz  ordinarului 
diecezei sau vicarului general, dup  caz. Vicarul general ac ioneaz  în locul i
cu puterea judec toreasc  a ordinarului diecezei.  

5. Ordinarul diecezei sau vicarul general hot r te dac  e cazul s
deschid  ac iunea judiciar  sau nu e cazul s  dea curs cererii.  

6. Hot rârea de respingere a cererii se va lua în urm toarele cazuri:
a) dac  faptele invocate în cerere, chiar dac  ar fi adev rate, nu 

constituie motiv de declarare a c s toriei ca invalid , sau de satisfacere a altor 
preten ii ale solicitantului;  

b) dac  faptele invocate în cerere sunt evident i de notorietate public
neadev rate.

7. Împotriva hot rârii de respingere a cererii luat  de vicarul general, 
solicitantul are facultatea de a apela la forul mitropolitan.  

8. În cazul în care vicarul general hot r te deschiderea ac iunii 
judiciare, va numi pentru judecarea cauzei, un judec tor unic, care va judeca în 
prima instan , având rangul i menirea tribunalelor protopopiale prev zute în 
„Decrete Conciliului Prim (titlul X, cap. III, al. I)“.  

9. Judec torul unic delegat va trebui s  fie un preot competent, care 
p storind în sectorul celui care a depus cererea, este cel mai bine situat din 
punct de vedere al posibilit ii de instruire a cazului.  

10. Vicarul general va preda dosarul, respectiv cererea cu eventualele 
anexe, judec torului unic delegat, informând în prealabil pe defensorul 
matrimonial diecezan asupra cererii, con inutului ei i asupra judec torului 
unic, delegat cu judecarea cauzei.  

11. Instruirea cazului se va face prin deplasare la fa a locului. 
Judec torul unic delegat va utiliza procedura contencioas  oral , prev zut  în 
„Codul nou canonic” (can. I656-I670) adaptat  la condi iile speciale existente 
în Biserica noastr , prin îndeplinirea urm toarelor acte procedurale:  

a) Va lua un interogatoriu oral cât mai am nun it, insistând asupra 
aspectelor care pot constitui elemente definitorii ale cazului, indiferent dac  au 
fost sau nu invocate în cerere fiec ruia dintre cei doi so i a c ror c s torie se 
judec .
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b) Va lua interogatoriul oral tuturor martorilor indica i de p r i i celor 
care în convingerea judec torului pot aduce unele l muriri, nu numai în 
problemele de fapt, ci i în ceea ce prive te moralitatea i mentalitatea p r ilor.  

c) În func ie de persoanele care figureaz  ca martori i de împrejur rile
date, judec torul unic va putea cere prestarea jur mântului, va interoga 
martorii, precizând doar cadrul juridic în care ac ioneaz , sau va purta o simpl
convorbire f r  indicarea caracterului s u oficial. Seriozitatea i credibilitatea 
celor afirmate de martori, inând seama de împrejur rile dificile în care se 
ancheteaz  cazurile, vor trebui apreciate cu mult  pruden i competen  de 
c tre judec torul unic.  

d) Va face apel la exper i în problemele de impoten  sau boal  mintal .
e) În limitele posibilit ilor va consulta documente i acte oficiale sau 

private, sau va verifica prin martori textele din aceste documente invocate de 
p r i sau considerate de judec tor ca semnificative pentru cauz i care nu pot 
fi consultate direct.  

f) Înainte de începerea instruirii cazului va comunica defensorului 
matrimonial de pe lâng  tribunalul matrimonial diecezan ac iunile pe care 
inten ioneaz  s  le fac , acesta putând participa, dac  consider  necesar, la 
toate actele instruirii cazului, pentru a evita pe cât posibil, reluarea cazului în 
faz  de apel. De asemenea, va putea sugera judec torului unic, efectuarea 
tuturor ac iunilor pe care le consider  necesare i va putea participa activ, prin 
întreb ri, la toate fazele procedurii orale.  

g) Defensorul matrimonial, nef când parte din prima instan ,
judec torul unic va r mâne suveran în toate actele pe care le face, acceptarea 
sugestiilor i particip rii defensorului matrimonial fiind pentru el facultativ .
Acesta din urm , dac  este nemul umit, va ac iona în consecin  în faza de 
apel, el f când parte din instan a de gradul doi.  

h) Judec torul unic va consemna prin procesele verbale toate actele i
fazele instruc iei, inclusiv depozi iile martorilor care dup  împrejur ri, vor fi 
date spre citire i semnare acestora sau nu în care caz judec torul va ar ta
împrejur rile i motivele acestei omisiuni.  

i) Dup  terminarea instruc iei va citi p r ilor procesele verbale ale 
anchetei, cerându-le s - i expun  din nou pozi ia fa  de cauz i va consemna 
în scris elementele noi fa  de cerere i declara iile ini iale.

j) Cânt rind toate aceste elemente, judec torul unic va lua o hot râre pe 
care o va consemna în scris. Sentin a scris  va cuprinde, pe lâng  hot rârea ca 
atare, motiva ia ei de fapt i de drept.  

k) Judec torul unic va comunica sentin a în scris p r ilor, înaintând 
totodat  dosarul cauzei pre edintelui tribunalului matrimonial diecezan.  

l) Dosarul va cuprinde în mod obligatoriu: 
– cererea supleantului; 
– procesele verbale de instruirea a cauzei 
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– sentin a motivat .
12. În decurs de zece zile la comunicarea sentin ei, partea interesat

poate face apel. Apelul va fi adresat judec torului unic, care îl va preda 
tribunalului matrimonial diecezan. Tribunalul matrimonial diecezan judec
cazul în a doua instan .

13. În cazul în care hot rârea primei instan e a fost pentru invaliditatea 
c s toriei, tribunalului matrimonial diecezan va judeca cauza în apel, din 
oficiu.  

14. Hot rârea primei instan e nu este definitiv i executorie. În cazul în 
care prima instan  s-a pronun at pentru validitatea c s toriei, i partea 
interesat  nu a f cut apel în termen de zece zile de la comunicarea sentin ei,
hot rârea devine definitiv i executorie, f r  îns  a se transforma în autoritate 
de lucru judecat.  

15. La cel mai scurt timp dup  primirea dosarului, dac  prima instan
s-a pronun at pentru invaliditatea c s toriei, sau, dup  depunerea apelului, dac
prima instan  s-a pronun at pentru validitatea c s toriei, dar în orice caz 
înainte de trecerea a treizeci de zile de la acest termen, tribunalul matrimonial 
se va întruni pentru judecarea cauzei.  

16. Membrii tribunalului matrimonial care sunt rude sau afini pân  în 
gradul al IV-lea cu p r ile din proces sau care au judecat cazul în prima 
instan , nu vor putea participa la proces, fiind înlocui i cu asesori suplean i.

17. Dup  citirea dosarului cauzei, alc tuit de prima instan , în plenul 
tribunalului, acesta va hot rî dac  este cazul s  se refac  sau s  se completeze 
instruirea cauzei.  

18. Judecarea cauzei exclusiv pe baza instruc iei f cute de prima 
instan  consemnat  în actele existente la dosar se va face numai dac  în acest 
sens s-a luat o hot râre cu unanimitate de voturi. Dac  defensorul matrimonial 
sau alt membru al tribunalului va considera necesar  completarea sau reluarea 
instruc iei, se va îns rcina unul dintre asesori cu aceasta.  

19. Asesorul îns rcinat cu instruirea cauzei va proceda dup  regulile 
stabilite pentru prima instan , defensorul matrimonial putând participa activ la 
toate fazele instruc iei.

20. Actele f cute f r  prezen a defensorului matrimonial, atunci când 
acesta i-a manifestat dorin a de participare sunt nule i vor trebui ref cute în 
prezen a sa.

21. Dup  refacerea instruc iei i citirea proceselor verbale respective în 
plenul tribunalului, sau dup  hot rârea luat  de a judeca cauza pe baza 
dosarului întocmit de prima instan , fiecare membru al instan ei î i va spune 
p rerea motivând-o. P rerea expus  în cadrul dezbaterilor nu este definitiv i
nu înlocuie te votul. Fiecare membru al tribunalului poate s - i modifice, în 
func ie de p rerile i concluziile expuse de ceilal i membri în edin , propria 
sa p rere pân  în momentul votului.  
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22. Dup  terminarea dezbaterilor, se va proceda la vot. Ab inerea de la 
vot nu este permis . Hot rârea se va lua cu majoritatea absolut .

23. În caz de paritate de voturi, hot r te votul pre edintelui, cu excep ia
cauzelor vinculare, în care, la egalitate de voturi, c s toria se va declara valid .

24. Sentin a va cuprinde motivele de fapt i de drept care au stat la baza 
ei. Asesorul care a votat împotriva majorit ii poate cere s  se consemneze în 
scris motivele care l-au f cut s  adopte aceast  pozi ie.

25. Sentin a va fi comunicat  în scris p r ilor interesate.  
26. Împotriva sentin ei tribunalului diecezan, se poate face apel în 

termen de zece zile de la comunicarea sentin ei. Apelul se adreseaz
tribunalului matrimonial diecezan care îl trimite împreun  cu dosarul cauzei 
forului mitropolitan ca a treia instan .

27. În cazul în care forul de prima instan  s-a pronun at pentru 
validitatea c s toriei i p r ile în cauz  nu fac apel la forul de a II-a instan ,
sentin a r mâne definitiv . Dac , îns , prima instan  s-a pronun at pentru 
validitatea c s toriei, iar forul de a doua instan , în urma apelului, pentru 
invaliditatea ei, defensorul matrimonial este obligat din oficiu s  apeleze la 
forul de a III-a instan .

28. Prezentele reguli procedurale, inând seama de facult ile date în 
1948 i cu titlul orientativ de „Noul cod canonic apusean”, reformuleaz ,
adaptând la situa ia special  în care ne g sim i atâta vreme cât ne g sim în 
aceast  situa ie, un domeniu restrâns i specific al procedurii judiciare canonice 
i nu abrog i nici nu modific  celelalte norme din „Decretele conciliilor 

provinciale”.
Eu, episcop Alexandru Todea, ordinarul diecezei de Cluj – Gherla, 

v zând avizul favorabil al capitlului diecezan, dat cu unanimitate de voturi i
consemnat în procesul verbal al edin ei capitulare din 13.II.1987, hot r sc
aprobarea i introducerea cu putere canonic  a prezentelor reguli procedurale în 
dieceza de Cluj – Gherla a Bisericii Române Unite cu Roma.  

Alexandru Todea Reghin (lipse te semn tura, n.n.)
5.XII. 1987.  
Pentru conformitate,  Tertulian Langa, vicar general,  
preot Tertulian Langa  
preot Matei Boil .

Documentul nr. 12 
Proces-verbal
încheiat azi 29.12.1987 în edin a capitular , fiind prezen i to i membrii 

capitulului cu excep ia Pr. N. Pl ianu, plecat la Bucure ti. Pr. vicar general 
Tertulian L. relateaz  despre atmosfera ironic i contestarea întâlnit  la 
Oradea cu ocazia vizitei f cute, vizit  prilejuit  de aniversarea a 84 ani de la 
na terea Pr. Coriolan Tamâian, ordinarul diecezei Orazii Mari.  
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S-a amintit apoi problema listelor de ajutoare (alimente) care s  fie 
extinse i la c lug ri i s raci, ci nu numai la c lug rite i preotese.  

Cu privire la plec rile la Roma pentru studii, cei de la Oradea caut  un 
colegiu serios, urmând ca dup  clarificarea problemei s  fac  lista cu cei 
propu i pentru plecare.  

S-au f cut propuneri ca plec rile la Roma pentru studii s  nu se fac
numai pe linie bazilian  ci i diecezan .

De asemenea s-au f cut propuneri i pentru (postul de n.n.) paroh la 
biserica Delle Coppelle din Roma, propuneri ce vor fi înaintate Mitropolitului 
spre a alege i aproba persoanele potrivite.  

Pr. vicar general aminte te c  memoriul Pr. Valeriu Sima c tre
Pre edintele rii în favoarea B.R.U. are dou  aspecte slabe: 

– în procedur  – nu consult  pe episcopi (politica bisericeasc  o fac 
episcopii);

– în fond – folose te tezele lui Lupa , anti-greco-catolice, c  unirea ar fi 
fost un r u necesar,  

Î.P.S. Alexandru a aprobat unele prevederi procedurale în cauze 
matrimoniale i regulamentul de func ionare a Tribunalului matrimonial,
prezentate de capitlul diecezei de Cluj – Gherla.  

S-a discutat în continuare despre cazurile rezervate Sf. Scaun care ar 
putea fi rezolvate de Conferin a episcopal .

Amintindu-se despre contractul (consensul) matrimonial s-a precizat c
pentru a fi tain  (sacrament) trebuie s  fie valid i exprimat, neexcluzând un 
element esen ial al c s toriei. De exemplu la protestan i c s toria nu e 
sacrament i deci nu e c s torie valid .

Mitropolitul Alexandru spune îns  ca în condi iile noastre concep ia
despre c s torie e viciat i nu trebuie s  fim prea viguro i. Proiectul de Statul 
al Capitulului diecezan a fost dat spre studiu i canonicilor onorifici, care în 
general nu s-au ar tat a fi de acord cu necesitatea unui statut i deci n-au adus 
contribu ii, observa ii sau complet ri.

Pr. Silviu Prundu  a distribuit membrilor capitlului 9 pagini de istorie i
observa ii la proiectul de statut al Colegiului Capitular, spre studiu.  

P rintelui Sabin D ncu , membru Capitular, având pa aport pentru 
plecarea la Roma, i s-a recomandat s  fac  cerere de vacan  pentru timpul cât 
va fi plecat.  

29.12.1987   Pr. F g ra .

Anex  la Documentul nr. 12 
30.XII 1987  

Înalt Preasfinte P rinte,  
Mul umesc din toat  inima pentru îmbr i area plin  de dragoste i

pentru urarea de AN NOU fericit. Întorc sorcovitul cu tot respectul i cu toat
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dragostea i la m nunchiul ur rii primite de s rb toarea Na terii Domnului i
de Anul Nou, atât din ar  cât i din str in tate. Le adaug i pe ale mele 
personale i pe ale tuturor confra ilor mei, legându-le cu panglica tricolor  a 
credin ei, speran ei i dragostei, fa  de Dumnezeu i Maica Preacurat i fa
de C petenia Bisericii noastre prigonit  dar binecuvântat .

Am r mas îngândurat i îndurerat v zând grija i preocuparea în 
leg tur  cu problemele atinse i m  simt îndatorat s  v  dau câteva date i
explica ii care s  poat  înl tura am r ciunea din suflet i semnele de întrebare 
pentru biseric .

Ave i perfect  dreptate. „Pentru unitatea Bisericii noastre este absolut 
necesar s  r mânem la ceea ce am fost: Credin a catolic  manifestat  în ritul 
nostru!”  

Plecarea tinerilor baziliani la Roma în acest scop se face i nu cu alte 
inten ii.

Despre acest lucru sunt convinse i autorit ile de stat care în leg tur  cu 
plecarea lor au declarat: „ tim cine pleac ! tim unde pleac ! tim ce fac 
acolo! Aceasta înseamn  recunoa terea Bisericii greco-catolice! Problema este 
în studiu, s  mai a tept m”!  

Este de re inut faptul c  în aceast  perspectiv  au deschis totu i
posibilitatea plec rii. Ioan Iosif Furtun  este deja la Roma. P r. Gavril Sabin 
D ncu  are pa aport i bilet pentru 10 ianuarie, Teodor Teofil Costin i-a f cut 
i înaintat dosarul, iar Ovidiu Orest Co buc a fost amânat de C.O.M. cu 

motivarea c  deocamdat  nu se dau pa apoarte pentru RFG i Italia.
ti i prea bine c  anul trecut discutându-se posibilit ile trimiterii de 

tineri basiliani la Roma P r. V.M. Ungureanu a adus mesajul P r. General 
Isidor Patrylo, c  prime te câ i tineri trimitem numai s  fie cu voturile f cute în 
regul . Dac  vor fi mai mul i s  mearg i un preot cu ei i va deschide o sec ie
româneasc . Entuziasmul a fost mare s-a ac ionat în consecin . Pân  la urm ,
dup  expedierea tabelului nominal i confirmarea primirii P r. Prof. Gheorghe 
Marina a urgitat telefonic trimiterea valutei pentru drum. Generalul nu era în 
Roma iar cei de la curie au r spuns c  ei nu cunosc problema, manifestând 
oarecare uimire i nedumerire, i Mons. J. Bukovski a spus apoi P r. General 
s  trimit  patru valute „s  vedem dac  îi las  s  vin ”.

Men ion m c i P r. Vicar T. Langa, P r. General i-a spus s  nu fie mai 
mul i de treizeci.

Noi am st ruit s  trimit  cât mai mult  valut  ca s  poat  pleca cât mai 
mul i. Nu treizeci, dar m car zece. În acest scop a fost rugat P r. Ungureanu s
depun  st ruin  la Curie. Dar zice el „la pomul l udat s  nu te duci cu sacul, 
c  te întorci cu el gol”. Abia s-a ajuns la 6 persoane, dup  ce noi ne-am luat 
angajamentul c  pentru spesele de c l torie vom celebra Liturghii. Rezultatul 
se vede din scrisoarea P r. General din 17 XI, cerând s  accept m 350 ss 
Messe pentru ase c l torii.  
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Ave i perfect  dreptate: „Problema aceasta trebuia mai întâi rezolvat  de 
toat  Biserica Unit , apoi s  intre pe fir alte persoane”. Factum infectum în fieri 
nequit! Nu s-a f cut a a, de i a a trebuia s  se fac . P r. C. T mâianu a început 
povestea acum apte sau opt ani cu trimiterea pe linie diecezan i pân  în 
prezent nu s-a rezolvat nimic. Dup  ce, conform indica iilor aduse de la Roma, 
s-a adresat Mons. I. Robu la început a fost de acord pentru ca apoi s -i 
comunice c  nu poate trimite deoarece nici de la Ia i i nici de la Bucure ti nu 
pleac  ca studen i în teologie ci ca simpli turi ti i acolo rezolv  problemele.  

Cunoa te i problemele cu trimiterea tân rului de la Bac u Pius Paul 
Micl u , care dup  studiile terminate la Roma a fost trimis în noviciat în 
Brazilia, iar dup  noviciat a fost numit profesor la un seminar bazilian. Acum 
P r. General comunic  c  în 12 nov. a fost hirotonit diacon înainte de Cr ciun
va fi hirotonit preot. Sper m c  a i fost. El r mâne la dispozi ia Superiorilor 
români din Roma, a Sfântului Scaun care de comun acord cu Conducerea 
Ordinului vor hot rî ce întrebuin are s -i dea. Ne-am bucura extrem de mult 
dac  am avea o indica ie în acest sens i din partea Înalt Preasfin iei Voastre.  

A a cum am amintit în nota comunicativ  din 14 octombrie. Noi 
membrii Ordinului pe m sura posibilit ilor st m la dispozi ia Ierarhiei noastre 
biserice ti atât în ar  cât i în str in tate. Deci a tept m pre ioasele indica ii.
V  asigur m c  sub nici un motiv nu vom îng dui ca membrii ordinului s  se 
îndep rteze de scopurile Bisericii Noastre i de indica iile Ierarhiei noastre i a 
Sfântului Scaun, fa  de care avem vot special de ascultare.  

Aminti i de o problem  grav  cu Ungureanu, pe care o vom c uta la 
timpul potrivit. Nu sunt curios dar sunt foarte îndurerat c  a generat „o 
problem  grav ”. F r  îndoial  nu doresc s  fie numai discutat  ci s  fie i
aten ionat i chiar pedepsit dup  fapt i pentru a introduce ordinea i disciplina 
în Biseric . Serva ordinem et ordo servabit te.

Dup  cât am în eles din scrisorile antecendente i dup  cum v-am relatat 
în 14 octombrie, el a fost solicitat s  r mân  la Roma de Mons. Arhiep. T. 
Cri an. C utând s -i ia locul unul dintre preo ii fugi i, el i-a exprimat p rerea 
c  nu ar fi bine pentru a men ine rela iile a a cum sunt în starea actual  cu 
statul român i Sfântul Scaun i a opinat pentru numirea la Delle Coppelle a lui 
O. Co buc care avea chemare i valut . În acest sens el s-a adresat prin telex 
Dlui Nicolae Ilie , care este cunoscut de Sfântul P rinte pentru apilarnilul i
alte medicamente din apicultura sa pe care i le-a trimis cu ocazia atentatului, a 
primit scrisori de mul umit i a fost primit de Sfântul P rinte când a fost la 
Roma. Eu v-am anun at de dorin a lui Ungureanu privitor la Co buc i mi-am 
exprimat p rerea c  nu ar fi bine, trebuind o alt  persoan , la care f r  îndoial
trebuie s  v  gândi i în primul rând Înalt P.S. Voastr . În urma telexului Dl 
Ilie  m-a întrebat telefonic cine este Co buc i în ce faz  se afl  cu actele 
pentru pa aport. La observa ia mea c  eu nu-l cred potrivit mi-a r spuns: „Nici 
mitropolitul nu-i de acord”!. Deci el cuno tea pozi ia Înalt P.S. Voastre.  
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În scrisoarea din 3 decembrie primit  prin dl. Coja i Fam. Ungureanu 
în 24.XII, expune pe larg afacerile sale la Roma.  

Azi am primit o NOT  telefonic  de la Dna Ungureanu transmis  prin 
fiul s u Gra ian în care men ioneaz : „Pentru ca eu s  m  pot întoarce la vreme 
acas  – adic  în 7 februarie pân  când i-a prelungit viza – P r. Prundu  s
st ruie la P r. Langa i la Mitropolit s -l trimit  pe D ncu  cu scrisori de 
recomandare, sau s  trimit  un alt preot ca eu s  pot fi eliberat”. În acest scop i
pentru o rezolvare potrivit  binevoi i a dispune. D ncu  va face ce i se va 
spune, el personal dore te numai o edere de o lun , dar zice, dac  mi se cere 
eu r mân cât se cere i fac ce mi se cere pe m sura puterilor mele.  

Mons. Cosma mi-a cerut s -i trimit doi tineri ca s -i preg teasc , dac
nu-i pot trimite un preot. Parc  eu a  putea-o face!? În acest sens au sosit 
solicit ri i din U.S.A., dar bineîn eles nu sunt de competen a mea.  

În timp ce scriam P r I. Deliman îmi comunic  telefonic între altele: 
„Te rog s  comunici Î.P.S. Mitropolit c  a tept r spuns la scrisoarea cu 
problemele l sate. Pe la mijlocul lui ianuarie voi merge dup  r spuns la Reghin 
i în acest sens l-am solicitat i pe P r. Vicar Langa. Voi pleca în vizit  pe la 

mai mul i colegi episcopi, unul în Asia i a  dori s  duc informa ii autentice”.
Privitor la „Minune i Tain ” revin cu observa ia: Nu este neap rat de 

lips  ca numele Î.P.S.V. s  apar  în publica ia de acolo, dar f r  îndoial  câteva 
rânduri cu opinie favorabil  ar ajuta sau chiar ar determina publicarea. Faptul îl 
v d în avantajul Bisericii noastre. V  rog s  binevoi i a mai reflecta asupra 
acestei probleme. Singurul care mai poate ac iona în aceast  privin  este 
Mons. Pamfil Carna iu. Dac  socoti i potrivit binevoi i a scrie dou  rânduri! 
Cum afla i de cuviin .

P r. D ncu  va pleca la Bucure ti în 8 seara luna ianuarie 1988. Cât 
prive te ederea lui la Roma pentru studii, dat fiind c  este în Capitul i
viceprovincial al Ordinului, am dori s  cunoa tem i indica iile Î.P.S. Voastre. 
Ungureanu amintea de necesitatea lui de a fi în ar . Noi spunem c  nici el nu 
este indispensabil aici, de i foarte util, deci dac  afla i de cuviin  i se poate 
propune s  r mân  acolo mai mult timp.  

Curia îl dore te acolo pe Camil Peteu pentru preg tirea tinerilor i
pentru alte probleme. Binevoi i a ne da o indica ie.

Cu aceasta închei pomelnicul atât de lung i v  cer r bdare pentru 
bun voin .

Cu rug mintea restituirii anexez pentru lecturare:  
1. Scrisoarea P r. I Patrylo  
2. Scrisoarea P r. V.M. Ungureanu din 3 decembrie 1987 
3. Extras din Românul Liber citat R.L. în scrisoarea anterioar , de care 

am amintit în nota anterioar i pe care azi l-am primit de la Oradea.  
4. Scrisoarea Diac. Vasile Varga – hirotonit la ini iativa i de P.S.S I. 

Ploscaru, ca s  fie utilizat în USA în care se afl  noua parochie român  din 
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N.Y. (New-York, n.n.).  
De încheiere v  cer iertare i binecuvântare.  
Devotat în Domnul i Maica Sfânt , ieromonah Silvestru Augustin 

Prundu , OSBM.  

Documentul nr. 13 
Proces-verbal
încheiat azi 19.01.1988 în edin  capitular , fiind prezen i to i membrii 

capitulului cu excep ia Pr. N. Pl ianu.  
Pr. Silviu Prundu  d  citire interviului dat de Pr. Vasile Ungureanu unui 

corespondent al postului de radio „Vocea Americii”, pe tema situa iei Bisericii 
Catolice din România. Unele aprecieri f cute cu ocazia interviului au stârnit 
nemul umiri i comentarii, a a c  s-a pus problema de a estompa i alte 
nemul umiri, temperându-l pe V. Ungureanu i motivându-i atitudinea în fa a
celor ce-l contest .

Plecarea Pr. Sabin D ncu  în concediu cere completarea capitlului, 
completare cerut i de necesit ile de activitate ale capitlului (se pot alege 
pân  la 10 membrii).  

Pr. Vicar T. Langa face istoricul na terii proiectului de Statut al 
Colegiului Capitular, amintind c  au fost consulta i i p rin ii L. Pandrea, E. 
Popa i N. Munteanu, canonici onorifici, care s-au ar tat rezerva i i n-au adus 
contribu ii, sugestii, observa ii sau complet ri. Sugestiile i complet rile aduse 
de membrii capitlului au fost introduse în proiectul de statut redactat din nou.  

În noua form  Proiectul de Statut al Colegiului Capitular a fost distribuit 
membrilor capitlului i Î.P.S. Mitropolit Alexandru pentru sugestii.  

Pr. M. Boil  d  citire unor „Norme unitare de aplicare a unor canoane 
privind disciplina sacramentului c s toriei, pentru Biserica Român  Unit
(nunc pro tunc).

19.01.1988   Pr. F g ra

Documentul nr. 14 
Proces-verbal
încheiat azi 16.02.1988, în edin a capitular .
Au fost prezen i to i membrii capitlului cu excep ia Pr. N. Pl ianu plecat 

probabil în Germania.  
Pr. Vicar T. Langa relateaz  despre vizita f cut  la Reghin. Î.P.S. 

Alexandru a primit o scrisoare, în limba italian , din Germania, în care se 
exprim  nedumeriri cu privire la listele de ajutoare primite, liste ce s-au dublat 
în ultima vreme.  

Se cer liste noi aprobate de Î.P.S. Alexandru, liste ce s  con in  numai 
preo i, v duve de preo i, c lug ri i c lug ri e. Separat va fi anexat i o list
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cu s raci, orfani sau p r si i.
Î.P.S. Alexandru e de p rere c  Regulamentul de func ionare a tribuna-

lului matrimonial i „Unele prevederi procedurale în cauzele matrimoniale” s
fie folosit f r  a fi promulgate i date publicit ii.

Pr. V. Ungureanu, întors de la Roma, este a teptat s  fac  o vizit  la 
Reghin, unde ar fi bine s  mearg  înso it.

Punându-se problema reintegr rii Pr. Aurel Pârjol care este într-o 
situa ie moral  scandaloas , s-a conchis necesitatea de a fi ajutat pentru a ie i
din situa ia în care se g se te.

S-a discutat apoi programul rânduielii de înmormântare a Maicii Angela 
care va avea loc joi 18.03.88 ora 13 la Cimitirul Central, cu participarea Î.P.S. 
Alexandru.  

Discutându-se cu Pr. Florian Virgil, s-a pus problema clarific rii
situa iei lui: de cine apar ine (el crede c  de arhidiecez ) i în ce condi ii 
activeaz  în dieceza de Cluj – Gherla.  

Pr. F g ra

Documentul nr. 15 
Proces-verbal
încheiat azi 9.06.1988 în edin a capitular , fiind prezen i to i membrii 

capitlului cu excep ia Pr. N. Pl ianu ocupat cu plecarea în str in tate (în 
Germania la rude).  

Unicul subiect discutat a fost proiectul de scrisoare pe care Conferin a
Episcopal  a B.R.U. urmeaz  s  o adreseze provinciei mitropolitane.  

Pr. Vicar T. Langa d  citire proiectului de scrisoare, cerând ca cei 
prezen i s  fac  observa ii i s  aduc  contribu ii pentru îmbun t irea
con inutului scrisorii.  

S-au f cut urm toarele observa ii (contribu ii):
– La partea istoric  a scrisorii s  se accentueze faptul c  contribu ia

Bisericii Ortodoxe Române (B.O.R.) la înglobarea for at  a Bisericii Române 
Unite (B.R.U.) a fost deplin , Patriarhul Justinian i-a însu it toat  ac iunea 
scuzând autorit ile de stat. În plus decretul de desfiin are a B.R.U. a fost dat la 
cererea Sf. Sinod al B.O.R. 

– În lista episcopilor de la 1948 s  fie amintit i Î.P.S. Liviu Chinezu. 
– Atitudinea nou  a autorit ilor fa  de B.R.U. a sl bit autoritatea 

conducerii, a a c  prin scrisoare s  se înt reasc  autoritatea, precizând situa ia
pseudoepiscopilor sfin i i de P.S. (!) Ioan Dragomir i faptul c  Î.P.S. 
Alexandru Todea e mitropolitul B.R.U. ales i confirmat de Sf. Scaun i primit 
de cler i popor. 

– S  se dea instruc iuni pastorale pentru noua situa ie a B.R.U. 
– S  fie circular , nu scrisoare, cu formulele de adresare 

corespunz toare. 
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– S  se precizeze direc ia de urmat în practicarea riturilor liturgice.  
S-au f cut i observa ii cu privire la stil (stilistice), c utându-se o 

exprimare cât mai clar .
9.06.1988    semn tura Pr. F g ra

Documentul nr. 16 
Proces-verbal
încheiat azi 15.07.1988 în edin a capitular .
Au lipsit Pr. N. Pl ianu plecat în str in tate i Pr. Neam u neanun at.

Capitlul este informat asupra desf ur rii edin ei Conferin ei Episcopale a 
B.R.U. care a avut loc la Cluj-Napoca. 

– Î.P.S. Chertes a transmis conferin ei s  nu se înceap  o alt  problem
pân  nu se l mure te problema ierarhiei în B.R.U.: succesiunea episcopal i
situa ia celor trei pseudoepiscopi. 

– Î.P.S. Ploscaru aduce în discu ie problema sorei Ionela, problem  la 
care Î.P.S. Mitropolit Alexandru d  explica ii am nun ite.

– Particip  cu o expunere Pr. Anderc u i cu propuneri Pr. Prundu
Augustin Silvestru. 

– Î.P.S. Ploscaru propune un scurt memoriu pentru autorizarea cultului 
public al B.R.U. 

– Pr. Matei i Pr. Langa T. propun un proiect de cerere adresat
pre edintelui rii i nu departamentului cultelor. 

– Î.P.S. Mitropolit Alexandru urmeaz  s  redacteze scrisoarea circular
i memoriul c tre pre edintele R.S. România.  

Cu privire la trimiterea de tineri pentru studii la Roma i Paris, pr. Vicar 
Langa T. d  citire unei scrisori c tre cardinalul Lurdusami (Lourdousami n.n.)
de la Congrega ia Oriental i c tre P. Cosma de la Paris, în privin a burselor.  

Se aminte te de o cerere veche a Pr. Neam u de a se retrage din Capitlu 
i din func ia de defensor matrimonial.  

Se fac propuneri pentru l rgirea Capitulului i cu urm toarele persoane: 
P. Z greanu, P. Oprea i P. Nicula.  

15.07.1988    semn tura pr F g ra

Documentul nr. 17 
Proces-verbal
încheiat azi 27.09.1988 în edin a capitular , fiind absent Pr. N. Pl ianu

plecat în str in tate.
Pr. Matei Boil  relateaz  despre o discu ie cu autorit ile civile care au 

precizat printre altele c  B.R.U. nu este interzis , dar nici recunoscut  oficial 
nu este.

P rintele vicar Langa Tertulian prezint  documentele elaborate de 
Conferin a Episcopal  a B.R.U. inut  la Cluj-Napoca în 16.06.1988 i anume: 
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– O scrisoare a Conferin ei Episcopale adresat  clerului i poporului 
dreptcredincios. 

– O cerere c tre Pre edintele R.S.R. tov. Nicolae Ceau escu pentru 
recunoa terea oficial  a B.R.U., cerere care a fost semnat  de toat  conducerea 
B.R.U. i trimis  la Bucure ti.

– Textul scrisorii Conferin ei Episcopale discutat în plenul conferin ei a 
fost definitivat de Î.P.S. Alexandru i Ploscaru, i urmeaz  s  fie difuzat – la 
preo i i credincio i greco-catolici. 

– la episcopiile romano-catolice 
– în str in tate
– Se va aduna poporul pe grupe i se va citi i comenta textul scrisorii 

Conferin ei Episcopale a B.R.U.  
Dup  citirea Scrisorii în fa a Capitlului s-au f cut unele observa ii cu 

privire la probleme insuficient clarificate sau care ar putea na te întreb ri cum 
ar fi: 

– cum se primesc preo ii trecu i la ortodoxia neunit .
– insuficient clarificat  situa ia actual  a celor trei episcopi f cu i de 

P.S. Dragomir Ioan.  
S-a propus s  se intervin  în textul scrisorii dac  e posibil sau în afara 

scrisorii s  fie anexate complet ri i preciz ri. S-a propus convocarea 
Tribunalului matrimonial pentru discutarea cererilor existente, precizându-se c
P. Neam u, defensor matrimonial care a cerut demisia, r mâne pân  la numirea 
altuia.  

P. Neam u aminte te c  p strarea Sf. Împ rt anii prin case de c tre
c lug ri e (care se împ rt esc la Biseric ) nu este legitim  nici prin Dreptul 
canonic nici prin facult ile din 1948.  

S-a propus repartizarea lectorilor i a diaconilor la preo i care celebreaz
cu public pentru a avea ocazia s  slujeasc  în treapta în care se g sesc, pentru 
c  promovarea în treapta urm toare depinde i de slujirea cu vrednicie în cea în 
care se g sesc. Va trebui stat de vorb  cu urm torii preo i greco-catolici ce 
slujesc în ritul roman: Ungureanu Vasile, Virgil Florian, A tilean Pantelimon, 
Biri  Ioan  (Felician, n.n.), Co buc Ovidiu, usman, Sab u Justin, Frâncu.  

Ar fi bine ca participarea la liturghiile din case s  fie stimulat  prin 
acordarea de indulgen e i prin rug ciuni speciale pentru participan i.

27.09.1998    Pr. F g ra .

Documentul nr. 18 
C TRE 

ÎNTREAGA BISERIC  ROMÂN  UNIT
Iubi i fra i, preo i de mir, 
Iubi i fra i c lug ri,
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Cuvioase surori, 
Iubi i credincio i,

În toamna acestui an – 1988 – se împlinesc 40 de ani de când Biserica 
Unit  Român , a fost pus  într-o dilem :

Integrarea sa în Biserica Ortodox  sau:  
Calea suferin ei. 
Biserica Român  Unit  cu Roma, a optat pentru calea suferin ei. A optat 

pentru acest drum. Archidieceza Blajului în frunte cu Administratorul ei 
Apostolic, episcopul IOAN SUCIU, având al turi de el pe Vicarul Vicariatului 
din Bucure ti, Vasile Aftenie. 

Aceia i c rare a str b tut-o i Dieceza de Cluj – Gherla, în frunte cu 
episcopul IULIU HOSU. 

A acceptat suferin a Dieceza de Oradea, condus  de episcopul ei 
VALERIU TRAIAN FREN IU.  

Acela i calvar l-a urcat i Dieceza Lugojului, având îndrum tor pe 
episcopul ei IOAN B LAN.  

 Nici nu s-ar fi gândit altfel Dieceza de Baia-Mare, în frunte cu episcopul 
ei, Mitropolitul ALEXANDRU RUSU.  

Con tien i c  Biserica se exprim  prin ei, nici unul nu a avut nici o 
ov ire. To i episcopii no tri au primit crucea i i-au urcat calvarul. 

To i ace tia, urma i de majoritatea clerului de c lug ri, de c lug ri e i de 
credincio i au inaugurat, cu ajutorul HARULUI DIVIN, Calea româneasc  a 
Crucii au atins piscul Golgotei. 

Fiecare dintre ei, ajuns în ultimele clipe ale vie ii, a rostit în unire cu 
ISUS“: P rinte, în mânile Tale îmi încredin ez sufletul, Dieceza mea ara mea i
lumea întreag ”.  

 Astfel:  
VASILE AFTENIE a decedat în închisoarea din V c re ti, la 10 mai 

1950.  
VALERIU TRAIAN FREN IU a decedat în închisoarea din Sighet la 

11 iulie 1952.  
IOAN SUCIU a decedat în închisoarea, din Sighet la 27 iunie 1955.  
TIT-LIVIU CHINEZU a decedat în închisoarea din Sighet la 15 I 1955.  
IOAN B LAN a decedat la 4 aug. 1959, la M n stirea Ortodox

Ciorogârla, unde avea domiciliul obligatoriu. 
ALEXANDRU RUSU a decedat la închisoarea din Gherla la 9 mai 

1963.  
 IULIU HOSSU a decedat la 30 mai 1970, în spitalul Colentina, unde a 

fost internat din M n stirea Ortodox  C ld ru ani, unde avea domiciliul 
obligatoriu.  
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Sfântul P rinte de pioas  aducere aminte PAPA PIUS AL XII-lea, a 
binecuvântat noua faz  a Biserici Române Unite, care prin m surile luate i
aplicate sub autorit ile staliniste din acea vreme, în colaborare cu Biserica 
Ortodox  Român , a fost trecut  în ilegalitate i suferin , fiind împedecat , în 
mare m sur  s - i îndeplineasc  divina misiune pastoral  în sânul poporului 
român. 

În scrisoarea de binecuvântare a Sfântului P rinte, mai erau exprimate 
urm toarele:

Preo ii cari au semnat trecerea la Biserica Ortodox  au fost excomunica i. 
Atitudinea Bisericii Unite, fa  de cei excomunica i, va fi aceasta:  

 Cei cari au semnat trecerea la ortodoxie. sub PRESIUNEA FRICII vor fi 
trata i cu blânde e:  

Cei cari au ac ionat cu r utate i cu zel în abaterea sufletelor de la 
credin , avut  înainte de toamna anului 1948, vor fi trata i dup  rigoarea 
canoanelor.   

Pentru ca preo ii greco-catolici s - i poat  desf ura activitatea pastoral ,
Sf. P rinte Pius al XII-lea a acordat facult i i la rit i anume:  

Preo ii unui rit catolic împiedecat pot celebra în oricare din riturile 
catolice neîmpiedecate. Dar i acest lucru s-a lovit de dificult i mult  vreme, 
singura modalitate de a activa public i legal r mânând trecerea la Biserica 
Ortodox , din fericire respins  de majoritatea preo ilor no tri,  

 Episcopilor Diecezani, Sf. P rinte le-a dat facultatea de a- i g si 
înlocuitor cu titlul de SUBSTITUT, care s  aib  deplin  jurisdic ie în diecez .
Dac  episcopul a fost arestat prin surprindere i nu i-a putut numi substitut, 
acest lucru 1-a f cut Nun iul Apostolic GERÁLD-PATRIK O’HARA din 
Bucure ti.

 Substitutul odat  numit, era obligat prin actul numirii s - i numeasc i
el urma , tot cu titlul de substitut.  

 Sf. P rinte PAPA PIUS AL XII-lea a socotit oportun s  asigure 
succesiunea episcopal , dispunând prin Nun iul Apostolic GERALD-PATRIK 
O’HARA, consacrarea întru episcopi fie a substitutului, fie a altui preot, dar cu 
tirea substitutului. În consecin  între anii 1948-1950, au fost numi i i

consacra i întru episcopi, în BISERICA UNIT  ROMÂN , urm torii preo i:
1. PLOSCARU IOAN – pentru Dieceza Lugojului 
2.DRAGOMIR IOAN – pentru Dieceza de Baia Mare 
3. CHERTES IOAN – pentru Dieceza de Cluj – Gherla  
4. HIR EA IULIU – pentru Dieceza de Oradea 
5. TODEA ALEXANDRU – pentru Arhidieceza Blajului, care cuprinde 

i Vechiul Regat. 
6. CHINEZU TIT-LIVIU – pentru vicariatul din Bucure ti al 

Arhidiecezei. 
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Cu privire la vicariatul din Bucure ti al Arhidiecezei, Nun iul Apostolic 
GERALD-PATRIK O’HARA. a dispus: F r  vreo m sur  de ordin canonic, 
Vicariatul Bucure tilor a fost încredin at spre administrare episcopului Ioan 
Dragomir, pe timp cât acest episcop domiciliaz  în Bucure ti, ceea ce a fost în 
vigoare din martie 1949, pân  în iulie 1950, cât  vreme Ioan Dragomir a locuit 
în Bucure ti. M sura aceasta a fost luat  pentru c  episcopul TIT-LIVIU
CHINEZU era arestat i în al doilea rând, ca s  u ureze munca episcopului 
Alexandru Todea, care locuia în Ardeal.  

Conform facult ilor date, în cazul mor ii episcopului Diecezan, care a 
inaugurat calea crucii 1948, substitutul Diecezei interesate consacrat episcop, sau 
neconsacrat devenea automat, f r  nici o alt  numire din partea Sf. Scaun 
ORDINARIU, adic  urma  legitim cu toate drepturile i îndatoririle 
predecesorului decedat.  

Respectând aceste facult i date de Sf. Scaun, în Biserica Român  Unit
n-au fost probleme în leg tur  cu transmiterea jurisdic iei de la episcopi care au 
condus Diecezele i bisericile pân  în 1948, la episcopii care au urmat dup  ei.  

Pentru ca acest spirit s  se continue i men in , dup  eliberarea din 
închisoare, în 1964, episcopii Ploscaru Ioan, Dragomir Ioan, Hir ea Iuliu, 
Chertes Ioan i Todea Alexandru, au convenit s  nu consacre episcopi f r
mandat pontifical i f r tirea celorlal i episcopi, în conformitate cu conciliile 
noastre provinciale, care interzic episcopilor s  consacre în secret, f r tirea i
consim mântul celorlal i, dup  cum nici Mitropolitul nu are dreptul s  consacre 
episcopi, f r  consim mântul episcopilor sufragani.  

Contrar acestei în elegeri bazate pe dreptul canonic, care în can.1382 
prevede c  episcopul, care consacr  vreun episcop, f r  mandat pontifical, 
precum i preotul care accept  s  fie consacrat, cad în excomunicare latae 
sententiae, s-a aflat în 1985, dup  moartea episcopului Dragomir Ioan, c  trei 
episcopi au fost consacra i în secret de c tre regretatul episcop, de i acesta la 30 
sept.1984, a declarat episcopului Ploscariu Ioan i apoi episcopului Todea 
Alexandru, c  nu a consacrat i nu va consacra pe nimeni.  

Cei trei preo i consacra i de regretatul Dragomir Ioan sunt urm torii:
1. CRISTIAN OCTAVIAN – nume schimbat oficial din G inar 

Octavian. Din punct de vedere al dreptului canonic i al facult ilor date de Sf. 
Scaun, episcopul Dragomir Ioan putea s - i lase substitut în dieceza de 
Baia-Mare, dar pentru ca acest substitut s  poat  fi consacrat episcop trebuia s
îndeplineasc  anumite condi ii:  

a) S  aib  mandat pontifical, conform can.l0l3, ori din informa iile de la 
Roma, rezult  c  nu a avut.  

b) Consacrarea s  fie f cut  cu consim mântul celorlal i episcopi, 
conform Conciliului Provincial l cap. III pct. 3,dar aceast  procedur  canonic
nu a fost respectat .
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c) Preotul ce urmeaz  s  fie consacrat, s  fie celibatar, piedic  împotriva 
acestei prevederi fiind nu numai c s toria religioas , ci i cea civil . Or, Cristian 
Octavian a încheiat o c s torie religioas i cea civil  cu o c lug ri , dup
hirotonirea sa ca preot. Dup  aceast  prim  iregularitate, a contractat-o i pe a 
doua: consacrarea ca episcop, având un matrimoniu civil.  . 

d) Cristian Octavian a adoptat o fiic . Potrivit dreptului canonic – can. 
110 – Fii[i] adopta i dup  normele legilor civile se consider  fii[i] aceluia care 
i-a adoptat. Aceast  fiic  adoptiv  a produs un mare scandal, încheind c s torie
civil i apoi religioas , în fa a unui preot ortodox, cu un b rbat care i-a p r sit
so ia i copiii, ca dup  câ iva ani s  se reîntoarc .

2) PAVEN IUSTIN a fost consacrat – zice-se – episcop de regretatul 
Dragomir Ioan, pentru vicariatul Vechiului Regat cu centrul la Bucure ti.
Episcopul Dragomir nefiind Ordinariu al Blajului, de care apar inea vicariatul 
Bucure tiului, nu avea nici un drept de a-1 consacra pe Paven nici ca ordinariu, 
nici ca vicar de Bucure ti. Conform can. 1017: Episcopul nu poate conferi 
ordine în afara propriei sale Dieceze, f r  aprobarea episcopului diecezan. De ce 
totu i episcopul Dragomir Ioan i-a consacrat ca episcopi pe Cristian i Paven?  

Amândoi fac parte din congrega ia sorei Ionela. Sora Ionela, care din 
motive de neascultare a fost exclaustrat  din congrega ia Maicii Domnului, a 
strâns în jurul ei diferite persoane, femei i b rba i cu care a format o congrega ie
a c rei superioar  se consider . Episcopul Dragomir i-a consacrat pe cei doi de 
mai sus la insisten ele Ionelei, deoarece dorea s  aib  episcopi în subordinea ei. 
Argumentul principal al sorei Ionela de a se amesteca în problemele de 
conducere a Bisericii, se întemeia pe ni te pretinse revela ii ale Maicii 
Domnului, care de repetate ori s-au dovedit a fi false. Ori Biserica nu se poate 
conduce dup  revela ii particulare, ca dup  drept, moral , teologia ascetic i
mistic .

3) EMIL RITI a fost consacrat, în secret, ca episcop de c tre episcopul 
Dragomir Ioan, de i episcopul diecezei de Cluj – Gherla era în via , dup  cum 
i vicariatul Ordinariu Prundu  Augustin era în via i conducea legitim aceast

diecez . Mai facem cunoscut c  Riti Emil, posed  o caset  pe care o prezint  ca 
pe o dovad  c  Episcopul Iuliu HOSSU, când era la C ld ru ani, i-ar fi transmis, 
prin aceast  caset , jurisdic ia pentru dieceza Cluj – Gherla. Pe baza acestei 
jurisdic ii prezumtive, episcopul Dragomir 1-a consacrat ca episcop f r tirea 
celorlal i episcopi, cu 6 zile înainte de moarte lui. Dar Episcopul IULIU HOSSU 
nu mai avea jurisdic ie asupra diecezei sale, c ci o transmisese substitutului s u
înainte de a fi fost arestat: chiar dac  ar fi avut-o nu putea s  o transmit  altui 
preot f r tirea substitutului. Punem o întrebare: ce s-ar fi întâmplat dac  fiecare 
dintre episcopi ar fi consacrat în secret, f r tirea confra ilor lor, câte trei, patru 
episcopi? În leg tur  cu aceast  problem , v  comunic m procedura noastr i
atitudinea Sf. Scaun:  
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- La prima sesizare f cut  telegrafic de c tre conducerea Bisericii Unite 
Române, Sf. P rinte, a r spuns tot telegrafic conducerii bisericii noastre c , Sf. 
P rinte nu recunoa te ca episcopi pe cei trei preo i.

- La raportul înaintat Sf. P rinte prin p. Coriolan T mâian, în Dec. 1985, 
s-a comunicat conducerii Bisericii Române Unite, tot prin p. Coriolan T mâian, 
c  Sf. P rinte nu-i recunoa te pe cei trei preo i ca episcopi ai Bisericii Unite.  

- Acela i lucru s-a. transmis verbal prin P. Tertulian Langa, F. Iosif 
Sab u i P. tef Bernard. 

Cu data de 25 aug. 1986, episcopul Alex. Todea a comunicat preotului 
Gh. Marian din Baia Mare i P. Alex. Chindri din St. Mare urm toarele: „V
atrag binevoitoarea aten ie s  nu mai primi i agitatori i agitatoare cu preten ia de 
a conduce dieceza. In special fiind vorba de Cristean. Cu data de azi i s-a luat 
dreptul de a mai celebra în dieceza Maramure ului. Pentru orientare, nu mai are 
dreptul s  celebreze ca preot nici în public, nici în particular. Oricine îl va 
favoriza, dac  e preot va fi suspendat, iar dac  e laic va fi oprit de la Sf. Taine“  

- Celor trei preo i în cauz : Cristian Octavian, Paven Iustin i Riti Emil –
li s-a comunicat de c tre Conferin a Episcopal  a Bisericii Unite inut  la 14 
mart. 1986, c  sunt opri i:

l. de a face uz în orice form de titluri episcopale 
2. De a exercita vreo func ie episcopal
3. De a pretinde sau de a accepta de la vreo persoan  din clan sau dintre 

credincio i, respect i ascultare. 
4. De a exercita jurisdic ia în orice diecez .
5. De a se sustrage pe sine sau pe al ii de la supunere i ascultare, fa  de 

de in torii cunoscu i i canonic rândui i ai puterii jurisdic ionale.  
6. De a hirotonisi vreo persoan  în orice treapt  erarhic , fapt pe care îl 

men ion m în mod deosebit i îl oprim cu des vâr ire. 
Nerespectarea întru totul a prezentei decizii atrage dup  sine suspendarea

„ipso facto” /prin îns i faptul/ i de la oficierea Sf. Liturghii a Sf. Taine i a 
tuturor serviciilor sacre. 

Prezenta cenzur  canonic  se aplic  tuturor preo ilor care ar solicita acte 
cu caracter episcopal de la susnumi ii preo i. Se mai interzice oric rui credincios, 
sub pedeapsa opririi de la Sf. Împ rt anie i de la alte slujbe sacre, rezervate 
Ordinariatului Diecezan, s  recurg  la susnumi ii preo i pentru vreun serviciu cu. 
caracter episcopal. 

În 29.III.1987, Cristian Octavian s-a folosit de un r spuns la o felicitare 
trimis  Sf. P rinte de dânsul i în complicitate cu Paven, Chindri i Marian Gh. 
a ar tat în fa a unor credincio i i în cadrul unei Liturgii, plicul cu tampila 
Vaticanului, afirmând c  scrisoarea e o dovad  de recunoa tere ca episcop. 

La 2 aprilie 1987 Conf. Episcopal  întrunit  la Baia Mare a invitat pe 
Marian Gh. s  nu-1 mai primeasc  pe Cristian Octavian s  celebreze în casa 
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dânsului. Marian Gh. a semnat declara ia, acceptând aceast  propunere, dar nu 
s-a inut de cuvânt.  

În revista ROGATE ERGO nr. 5 din mai 1987, sub semn tura lui Panfil 
Carna iu, sunt publicate urm toarele:

 „Episcopii români uni i care conduc.în secret Biserica din România sunt: 
Todea Alexandru, Ploscariu Ioan i Chertes Ioan. 

Regretatul episcop Ioan Dragomir, înainte da moarte, a consacrat în 
secret, trei episcopi de rit oriental i anume: Iustin Paven, ortodox convertit, Oct. 
Cristian/ G inaru/ i Emil Reti. Noii consacra i nu fost recunoscu i de Sf. Scaun, 
care a încredin at conducerea Bisericii Române Unite vechilor episcopi, care au 
cerut celor trei s  se considere simpli preo i".

 În consecin  facem cunoscut tuturor preo ilor, c lug rilor, c lug ri elor 
i credincio ilor din Biserica Român  Unit  cu Roma c  cei trei – Cristian Oct. 

Paven Iustin i Riti Emil, consacra i în secret i cu c lcarea canoanelor, nu sunt 
episcopi în nici o diecez  a Bisericii Române Unite. Pe lâng  aceasta, fiecare din 
cei trei în timpul celor 3 ani, a dat dovad  de o atitudine incompatibil  cu 
demnitatea episcopal , deci nici unul dintre ei, nu va putea fi niciodat  episcop 
în Biserica Român  Unit .

Atât preo ii: Cristian Oct., Paven Iustin i Riti Emil, cât i preo ii i
credincio ii care au colaborat sau i-au favorizat în manifestarea pretinsei lor 
calit i de episcopi pot ob ine ridicarea censurilor cuprinse în prezenta circular ,
dac  î i reneg  abaterile i fac ascultare în fa a autorit ii eclesiastice. 
competinte. Preo ii, c lug rii, c lug ri ele i credincio ii, nu îi vor putea 
considera i primi decât în calitate de simpli preo i.

Pentru orientarea preo ilor, c lug rilor, c lug ri elor i credincio ilor.
Conferin a noastr  Episcopal  comunic  urm toarele: 

Biserica Român  Unit  cu Roma, are în fruntea ei corpul episcopesc, din 
care fac parte i ordinarii diecezelor care nu unt consacra i ca episcopi, dar de in 
jurisdic ia în diecez :

Astfel: 
1.Arhidieceza Blajului: Episcop Alexandru Todea, vicar la Bucure ti: P. 

Augustin Ciungan.  
2. Dieceza Clujului: Episcop Ioan Chertes, dar fiind bolnav, jurisdic ia 

este exercitat  de Episcopul Alex. Todea, Ordinariu, P. Tertulian Langa, Vicar.  
3. Dieceza Lugojului: Episcop Ioan Ploscariu. 
4. Dieceza Oradiei: P. Coriolan T mâian, Ordinariu.  
5. Dieceza Baia-Mare: P. Lucian Mure an, Ordinariu.  
Pentru viitor, în caz de deces al vreunuia din ace tia, sau în cazul de a 

nu- i putea exercita jurisdic ia, aceasta va fi exercitat  de urma ii celor de mai 
sus, desemna i în mod canonic de c tre ace tia.
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În fruntea acestei erarhii, inând seama de tradi iile orientale i pe temeiul 
can.174 al Noului Cod Canonic, membrii conferin ei Episcopale în calitatea lor 
de reprezentan i ai diecezelor lor, l-au ales, la data de 14 martie 1986, pe 
episcopul Alex. Todea ca Mitropolit al provinciei noastre Metropolitane. Clerul 
i credincio ii 1-au primit cu bucurie, iar Sf Scaun la (sic!, n.n.) confirmat. 

Luând în considerare acestea, nimeni în afar  de conduc torii legitimi stabili i
mai sus i ace tia numai în ipostaza de colegiu nu poate angaja nici unde i fa
de nimeni, în vreun fel Biserica Român  Unit , prin discu ii, tratative sau 
avansare de solu ii i propuneri cu privire la viitorul i forma de existen  a 
Bisericii Unite cu Roma. 

Discu iile cu privire la o eventual  rezolvare a problemei Bisericii Unite 
cu Roma, sub forma ritului latin în limba român , trebuie s  înceteze. Biserica 
noastr  a fost i este catolic , dar î i p streaz . identitatea de la 1700. Este 
Biseric  româneasc i catolic  de rit oriental. Ca expresie a acestei realit i,
fiecare preot al Bisericii noastre trebuie s  celebreze Sf. Liturghie în ritul propriu 
oriental i s  invite la aceasta pe credincio ii cari vor s  participe. Facilitatea dat
de Sf. Scaun de a putea celebra în alt rit catolic, se refer  la timpul în care, în ritul 
propriu nu era posibil. Acum este posibil. Preo ii Gr. Catolici pot celebra în ritul 
latin pt. credincio ii apar inând legitim acestui rit, dar cu aprobarea parohului 
interesat. Orice schimbare individual  de rit este condi ionat  de aprobarea 
expres i nominal  a Sf. Scaun.  

Atât credincio ii gr.cat. cât i preo ii riturilor catolice ce ne împedic
(sic!), precum i preo ii ortodoc i, trebuie s tie c  administrarea, respectiv 
primirea Sf. Sacramente, nu schimb  apartenen a ritual  sau confesional  a 
beneficiarului, el r mânând în mod firesc membru al comunit ii din care face 
parte prin origine i la care ar fi cerut asisten  spiritual  dac  nu ar fi intervenit o 
stare de necesitate. Nici un credincios al Bisericii Române Unite, nu are dreptul 
s  exercite vreo presiune asupra slujitorilor ritului neîmpiedecat, spre a le ob ine 
serviciile. Ace tia pot acorda în mod legitim asisten a spiritual i sacramental
solicitat , dar trebuie s  o fac  în mod liber, i în m sura în care con tiin a
catolic  îi îndeamn  la aceasta. 

Modificarea statutului cu privire la. rit, organizare bisericeasc , disciplin
canonic i apartenen  dependent  de vreo alt  autoritate bisericeasc  decât cea 
nemijlocit  a Sf. Scaun, nu se poate face decât prin un nou Sinod, în frunte cu 
corul episcopesc legitim, Sinod al c rei lucr ri s  fie validate de Sf. Scaun. Orice 
alt  procedur  constituie o grav  eroare canonic i este lovit  de nulitate în toate 
efectele ei. Credincio ii Bisericii noastre pot participa la orice slujb  catolic  în 
orice limb , atunci când credincio ilor no tri nu le st  la îndemân  s  participe la 
Liturghiile celebrate în ritul propriu i nici la cele altui rit catolic, ei î i pot 
satisface obliga ia de porunc  ascultând cu evlavie Liturghia la posturile de 
radio.  
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Preo ii i credincio ii Bisericii noastre, indiferent de apartenen a lor 
diecezen , au datoria s  se supun  normelor canonice i disciplinare stabilite de 
autoritatea competent  pe teritoriul unde ei domiciliaz  o perioad  determinat
de timp.  

Credincio ii Bisericii noastre care din motive de necesitate frecventeaz
ceremoniile ritului latin, se pot supune normelor de disciplin  a posturilor i
s rb torilor acestui rit.  

Fiecare preot, precum i laicii preg ti i, sunt îndemna i s  asigure 
cateheza i instruc ia religioas  a credincio ilor în mijlocul c rora i-a a ezat 
D-zeu.  

Solidaritatea, disciplina canonic , unitatea de ac iune i comuniunea în 
rug ciune sunt determinante în prop irea Bisericii noastre.  

 Toate cele de mai sus oblig  în con tiin .
 Cerem ca Sf. Spirit, ca prin cele apte daruri ale Sale, s  ne lumineze i

pe mai departe pe c rarea vie ii, iar Mijlocitoarea D-na anului Marian 
/1987-1988/ s  ne ocroteasc  în atitudinea noastr , fa  de Sf. Treime, fa  de 
capul Bisericii, fa  de Stat, fa  de conducerea Bisericii Române Unite cu 
Roma, fa  de familie, fa  de s raci, fa  de credincio ii no tri. A a s  ne 
comport m i a a s  cultiv m rela iile dintre noi, încât salutul nostru liturgic 
„CHRISTOS ÎN MIJLOCUL NOSTRU“ s  exprime cea mai sfânt  realitate a 
vie ii noastre, al c rui fir a tors, de 40 de ani, în spiritul chem rii pe care ISUS a 
dat-o Bisericii Unit  cu Roma.  

Dat  în Conferin a Episcopal  a Bisericii Unite Române, la Cluj-Napoca, 
în data de 16 iunie 1988, sub patronajul Prea sfintei Treimi a lui ISUS i a inimii 
Neprih nite a Preacuratei Fecioare Maria-Maica Bisericii.

Blaj/ Reghin/ Alexandru Todea 
Lugoj, Ioan Ploscariu  
 Cluj – Gherla, Alexandru Todea, 
Tertulian Langa, vicar 
Oradea – Coriolan T mâian 
 Baia Mare – Lucian Mure an

 Pentru conformitate, ss. P. Tertulian Langa 

Documentul nr. 19 
Proces-verbal
încheiat azi 11.10.1988 în edin a capitular , de la care lipse te Pr. N. 

Pl ianu plecat în str in tate.
P rintele vicar Langa T. relateaz  despre vizita f cut  Î.P.S. Mitropolit 

Alexandru, vizit  în care a fost înso it de Pr. Silviu Prundu .
La Reghin s-au cerut preciz ri i l muriri la urm toarele probleme:  
1. Exist  categorii de preo i ce-au slujit în Biserica Ortodox  neunit ,



201

neamintite de Scrisoarea Conferin ei Episcopale. Pentru to i se cer urm toarele 
lucruri: 

– s  primeasc  dezlegare condi ionat  de la excomunicare în spirit de 
umilin ;

– s  lase testament s  fie înmormânta i cu preo i catolici. 
– s  rup  orice comuniune in sacris cu preo ii ortodoc i neuni i.
2. Cu privire la cei trei pretin i episcopi greco-catolici se face precizarea 

c  sunt excomunica i dup  canoane, dar c  excomunicarea se poate ridica dac
se supun ierarhiei legitime i regret  abaterile.  

3. La întrebarea c  exist  dovad  c  sora Ionela a insistat s  se fac
episcopi s-a r spuns c  exist .

4. Congrega ia sorei Ionela e aprobat i se afl  sub ascultarea 
episcopului locului.  

5. În ritul romano-catolic se poate celebra numai pentru credincio i care 
apar in legitim acestui rit cu aprobarea parohiilor lor.  

6. Ascultarea liturghiei la Radio Vatican este preferabil  liturghiei 
ortodoxe.  

Pr. Langa T. aminte te de propunerea semioficial  ce i s-a f cut de a 
sluji pe altarul Bisericii Piari tilor la care a r spuns c  este de acord în ritul 
propriu i cu aprobarea episcopului, ceea ce înseamn  c  e de acord i
episcopul romano-catolic.  

S-a constituit o grup  de preo i cu probleme mai delicate (proveni i din 
Ortodoxie sau cei ce celebreaz  numai în ritul romano-catolic) care se vor 
întâlni cu Î.P.S. Alexandru pe str. Gheorghe Laz r nr. 20, miercuri 19.10.1988,
în vederea difuz rii Scrisorii Conferin ei Episcopale a B.R.U.  

Pr. Langa T. propune sau completarea i activizarea capitului, sau 
dizolvarea lui, propunere la care s-a r spuns c  e bine s  r mân  acest sfat al 
Bisericii.

La Reghin s-a pus i problema ter iarilor Ordinului Bazilitan, precum i
problema lan ului de adora ie perpetu  în întreaga Biseric  Român  Unit .

11.10.1988    Pr. F g ra

Documentul nr. 20 
Proces-verbal
Încheiat azi 25.10.1988 în edin a capitular , în lipsa Pr. N. Pl ianu 

plecat în str in tate.
P. vicar Langa Tertulian precizeaz  c  au fost nemul umiri între preo ii

care n-au fost invita i la întâlnirea cu Î.P.S. Alexandru din 19.10.1988 de la 
Cluj-Napoca, str. Gheorghe Laz r nr. 20. Se vor face preciz ri c  n-au putut fi 
invita i to i din cauz  de spa iu, invitându-se în primul rând preo ii cu 
„probleme”.  

S-a fixat o nou  întâlnire cu o alt  grup  de preo i pentru difuzarea 
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Scrisorii Conferin ei Episcopale, pentru data de 28.10.1988, în prezen a
Capitului diecezan.  

În vederea cump r rii unei case pentru folosul B.R.U. s-a pus problema 
procur rii fondurilor necesare prin contribu ia preo ilor sau eventual din 
str in tate.

S  se propun  Î.P.S. Alexandru spre aprobare un text (liturghier) al
Liturghiei Sf. Ioan Gur  de Aur prescurtat (dup  aprob rile din 1948, care s
fie folosit de to i preo ii spre uniformizarea slujirii liturgice). Aceasta în prima 
etap . În etapa urm toare urmând i reforma lingvistic  a textului liturgic.  

În vederea complet rii Capitului se va lua leg tura cu Horic  Munteanu, 
Ioan Botiza i cu preo i din Dej care s - i aleag  un reprezentant în Capitlu.  

S-a discutat cererea de retragere din Capitlu a P. Neam u. Cu toat
dorin a membrilor Capitului c  P. Neam u s  mai r mân  în Capitlu i ca 
defensor matrimonial în Tribunalul matrimonial, dânsul a r mas pe lâng
cererea f cut , adic  pentru retragerea care nu i se poate refuza. P. Neam u d
citire unei scrisori a d-nei M riu u care propune o familie spiritual  „Familia 
Trinitar ”, din grupe de 3 persoane, dup  modelul Sf. Treimi, cu func ii i
virtu i specifice. Scrisoarea va fi înaintat  Î.P.S. Alexandru.  

Pr. Gorcea propune s  se ia leg tura cu Preasfin itul Robu pentru 
problema tinerilor care s  plece la studii la Roma.  

25.10.1988   Pr. F g ra

Documentul nr. 21 
Proces-verbal
încheiat azi 9.12.1988 în edin a capitular , lipsind Pr. N. Pl ianu i Pr. 

S. Prundu , primul plecat în str in tate i al 2-lea retras, pentru reculegere pân
la Cr ciun.

Pr. Munteanu (Horea,  n.n.), invitat, este rugat s  accepte s  fac  parte 
din Capitulul diecezan, rug minte acceptat .

P.S. Robu de la Bucure ti transmite observa ii, aduse din str in tate, cu 
privire la unele lucruri din B.R.U. i anume: 

– s  nu se hirotoniseasc  preo i din str in tate 
– s  nu se hirotoneasc  persoane nepreg tite sau nedemne. 
– s  se fac  cunoscut  Conferin a Episcopal  a B.R.U. i celorlal i

episcopi catolici din ar .
S-a hot rât în cadrul Capitului ca promov rile în treptele ierarhice s  se 

fac  cu avizul capitului diecezan.  
Î.P.S. Ploscaru ne atrage aten ia c  nu e bine s  fie promova i în 

canonicat preo i care au trecut la ortodoxia neunit i apoi au revenit. În ce 
prive te achizi ionarea la Dej a unei case pentru capel  au ap rut dificult i cu 
privire la proprietar i posibilitatea de a transcrie casa, proprietarul dorind s
plece definitiv în str in tate.
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Pentru completarea capitului au fost propu i Pr. Pop Grigore i Pr. 
Breharu Gheorghe.  

Pentru completarea Tribunalului matrimonial au fost propu i P. David, 
P. Munteanu, P. Gorcea.  

S-a propus s  se trimit  Pr. Silvestru Prundu  o scrisoare de felicitare 
din partea Capitului cu ocazia anivers rii a 50 ani de preo ie.

9. 12.1988    Pr. F g ra ,

Documentul nr. 22a 
4 ianuarie, 1989  

Drag  Matei,
Îmi pare foarte r u c  ne-am dovedit amândoi incapabili s  discut m

civilizat. De aceea, m-am hot rât s - i scriu, mai ales pentru c , în felul acesta, 
o s -mi cristalizez în sfâr it, pe hârtie, o mul ime de gânduri care m  fr mânt
de mult  vreme, în leg tur  cu ritul nostru.  

M-ai nedrept it, pentru c  eu nu gândesc deloc asemenea grupului 
Ungureanu, Veta i ceilal i, mul i... Am în eles perfect ce-ai vrut s  spui: pentru 
mine, ca i pentru ei, Biserica se confund  cu ritul. Dar nu-i adev rat. Ad - i
aminte de ce am spus înainte de a începe lec iile de istorie, când am vorbit de 
cele cinci fiin ri ale Bisericii, care se contopesc în realitatea ei comunitar ,
una i nedesp r it : ierarhic , sacramental , cultic  (ritual ), istoric , juridic .

Problema adev rat  nu e care rit ne place, unora i altora, problema e ce 
însemneaz  ritul în concep ia noastr  despre Biserica noastr .

Pentru Pr. Ungureanu i al ii ritul nu e decât o hain , o c ma
exterioar , un stindard (zice Pr. Munteanu), o form  în ultima analiz , care 
poate fi, f r  pierdere esen ial , schimbat  cu alta. Nu e o component  esen ial
a Bisericii noastre, nu o define te, nu face parte din identitatea ei.  

Pentru mine, dimpotriv , cred c :
1) Ritul oriental, în primul rând, nu poate fi schimbat cu aceea i u urin

cu care a fost schimbat ritul roman. Pentru c  este extrem de vechi, r d cina lui 
urc  pân  la Sf. Iacob cel Mic, episcopul Ierusalimului. Ritul oriental face parte 
din clasicitatea cre tin i este, dup  cum a spus Pr. Sabin unul din izvoarele 
tradi iei.

A a c  nu-i deloc totuna dac  ne rug m pe textele lui sau pe texte f cute 
azi de cineva, oricât s-ar crede el de inspirat. Mie nu mi-e totuna.  

Interesul Bisericii catolice universale este ca prin noi i prin ceilal i uni i
s - i integreze i s - i p streze, ca pe o comoar  proprie (la care are dreptul, 
fiind universal ) acest izvor al tradi iei i aceast  întruchipare peste veacuri a 
clasicit ii cre tine, care este ritul oriental.  

2) În istoria neamului nostru din Ardeal, ritul („legea” cum îl numeau 
str mo ii) a fost p str torul credin ei. Nu o simpl  hain , ci p str torul 
credin ei! Nu ne putem lep da acum de el, pentru c  nu ne place sau pentru c
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trebuie s  suferim pentru el. Ritul oriental are o valoare dogmatic ,
apologetic . Cele mai puternice argumente, de ordin bisericesc, pentru 
adev rurile de credin  catolic , se g sesc în textele noastre rituale.  

3) Ritul nu e o simpl  hain , ci comunic  o viziune mistic  religioas ,
un fel de a fi pe plan mistic. Dac  îl pierdem ne pierdem frumuse ea proprie.

4) Ritul este în prezent o adev rat piatr  de poticnire, atâta vreme cât 
îl p str m, pentru du manii no tri (ortodoc ii adversari ai unirii i guvernul). 
Nu ne persecut  pentru c  suntem catolici în credin , nici chiar, la ora actual ,
pentru leg tura noastr  obligatorie cu Roma, nici pentru istoria noastr  proprie 
(dovad  c r ile pe care le scot ca s  arate importan a istoric i cultural  a 
Blajului), nici pentru ierarhia noastr  legitim  (sunt convins  c  îl respect  pe 
Î.P.S. Todea mai mult decât pe oricine i n-ar dori s  trateze cu altul, nici n-ar 
fi în interesul lor), deci nu ne persecut  pentru ierarhia noastr  legitim , nici 
pentru administra ia noastr  bisericeasc  autonom , nici pentru canoanele 
noastre grece ti. tiu foarte bine c  toate acestea sunt aspecte esen iale ale 
Bisericii noastre i c  Biserica noastr  nu se confund numai cu ritul ei 
oriental. Dar adev rul este c  suntem persecuta i numai pentru c  reprezent m
unitatea dintre catolicism i ritul oriental. Ceea ce nu le convine 
ortodoc ilor, mai ales, nu e c  suntem catolici în credin , nici c  avem un 
Mitropolit la Blaj. Ceea ce nu le convine este c  avem acela i rit cu ei i c
semnific m unirea tradi iei orientale cu Roma i universalitatea Bisericii sub 
aspectul, nu numai teologic-dogmatic, ci i ritualistic. Asta nu le convine. tiu
c  schisma nu s-a f cut pentru rit. Motivele pentru care s-a f cut nu mai exist
ast zi. S-au înlocuit cu altele. Dar exist , în schimb, ast zi, mai ales la 
ortodoc ii români, o con tiin  a valorii superioare legat  de rit: ei se simt 
justifica i prin ritul lor (prin legea lor), adic  prin clasicitatea cre tin  care a 
r mas mo tenirea lor de drept. i de aceea, nu pot suferi situa ia creat  prin 
unirea noastr . Aceast  situa ie este pentru ei un necontenit afront. Cu cât 
suntem (mai precis am fi) mai genuini în tradi ia noastr  oriental , cu atât 
le-am p rea mai nesuferi i.

De aceea sunt convins  c  orice solu ie le-ar conveni, cu condi ia ca s
ne schimb m ritul. (Parc -l aud pe Co buc: „Fie-a voastr -ntreaga ar  / i de 
cere i, v  mai d m / Numai da i-ne voi graiul / Neamului – respectiv, da i-ne 
voi ritul vostru) Cred c  n-ar avea nimic împotriv , nici ortodoc ii, nici 
guvernul, dac  am primi legalitatea, p strându-ne toate celelalte caracteristici 
ale noastre esen iale (credin a catolic , ierarhia noastr ...), în afar  de ritul 
oriental.

Eu î i spun sincer c  sper, cu ajutorul lui Dumnezeu, s  r mân legat
pân  la moarte, de Biserica în care m-am botezat, chiar dac i-ar schimba ritul. 
Dar asta nu însemneaz  c  m-a  mai sim i prea bine în ea. Mi s-ar p rea c
toat  rezisten a noastr  a fost zadarnic , dac  ne-am trezi pe bra e cu un rit 
roman (alternativa cea mai bun , totu i), sau, mai r u, cu un rit oriental 
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masacrat pân  la ne mai cunoa tere sau ceea ce ar fi culmea, cu un rit 
„daco-roman” (unii au vorbit i despre asta), m sluit ad hoc, care s  ne duc  cu 
hibridizarea pân  la limita absurdului.  

Tu spui mereu c  ritul trebuie reformat, tocmai pentru c  îl iubim, ca 
s -l facem accesibil publicului de azi. Mereu am vrut s - i r spund în scris la 
aceast  p rere, pentru c  niciodat  nu reu esc s  vorbesc civilizat cu tine în 
leg tur  cu problema reformei ritului.  

Eu nu cred c  trebuie reformat, în primul rând, pentru c  orice reform ,
când se atinge de ceva clasic, mai degrab  stric . Dovad  liturghia experi-
mental  la care au ajuns, pân  la urm , grupul de reformatori din Cluj, intrat
în competi ie cu ritul latin (ca s  fie la fel de scurt  ca i acela) i cu 
publica iile române ti de azi, ca s  aib  o limb  la fel de neologic i de 
modern  ca i ele. Din punct de vedere stilistic este un mozaic de termeni 
ultra-moderni al turi de expresii arhaice.  

În al doilea rând, ritul nostru nu trebuie reformat... „pentru c  e bun” 
(a a mi-a spus Î.P.S. Alexandru).  

Ceea ce a  crede c  trebuie este ca s  fie adaptat, nu reformat, nu 
schimbat. Adaptat, cu suple e, în a a fel, încât s  nu se piard  nimic din textul 
propriu zis ritualistic (numai acesta conteaz , ca expresie de clasicitate cre tin
i ca izvor al tradi iei), pe de o parte, i s  se dea, totu i, pe de alt  parte, 

satisfac ie transform rilor de ordin psihologic, care s-au petrecut în popor i
care îl fac incapabil s  urm reasc  întotdeauna un rit prea lung.  

Cum ar putea fi posibil  o asemenea adaptare paradoxal , care s
împace, vorba ceea, i capra i varza?  

M-am gândit mult i cred c  e posibil  pe baza a dou  principii:  
1) Principiul p str rii integrit ii textului ritualistic pe plan 

comunitar, nu neap rat i la nivelul tuturor manifest rilor cultice, considerate 
izolat.  

S  m  explic: dac  biserica adopt  dou  formule ritualistice, una so-
lemn i complet , una prescurtat , permi ând practicarea lor dup împrejur ri 
sau în limite prescrise, atunci pe plan comunitar integritatea e salvat , chiar 
dac  parohii, în cazuri individuale, aplic , oricât de des, formula scurt .
Important este ca formula complet  s  nu înceteze a fi utilizat , deci vie, în 
limitele prescrise de Biseric  (eventual i în comunit i c lug re ti). Absolut 
mistic vorbind, ar ajunge dac  o singur  liturghie complet  s-ar oficia pe an, 
pentru ca integritatea s  fie men inut  pe plan comunitar.  

Diversific rile i adapt rile ar putea merge, în acest sens, chiar cu mult 
mai departe, aplicând de ex. principiul alternan ei libere a textelor sau 
distribuind la mai mul i concelebran i rug ciunile de tain  legate de acelea i
moment liturgic. Pentru popor, Sf. Liturghie ar fi astfel mai scurt , f r  ca, de 
fapt, s  se piard  ceva din textul ei înaintea altarului ve nic.  

2) Al doilea principiu este principiul micilor adapt ri formale, care, 
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f r  s  modifice nimic esen ial, introduc totu i în rit o ordine, o esen ializare, 
deosebit de pl cut i de util  pentru popor.  

Aceste mici adapt ri formale ar putea fi, de ex., urm toarele:
a) simplificarea i reforma muzical . Interzicerea practic rii isonului 

(cântarea prelung  a vocalelor), atât de des practicat de cânt re ii din stran ,
isonul fiind o adev rat  maltratare a textului, care face imposibil  participarea, 
cu mintea, la rug ciunea cultic . Isonul le mai face multora impresia c  li se 
zgârâie nervii cu o perie. Am auzit pe unii spunând c  nu vor s  asiste la o 
liturghie oriental , ca s  nu p c tuiasc . Întreba i mai de aproape, putem afla c
ceea ce îi aduce în stare de p cat este isonul. Unii îl numesc „beh ial ”, al ii
„l l ial ”.

S  se simplifice deci linia melodic  pân  la o simpl  lectur  cântat
pentru unele texte (f r  nici o cântare pentru altele, de ex. pentru rug ciunea
dinainte de cuminecare). S  se cânte cu adev rat doar superbele noastre imnuri 
(„Veni i s  ne închin m...”, „Sfinte Dumnezeul...” .c.), dar nu de toat  lumea, 
ci de coruri colite. Muzica bisericeasc  oriental  coral  nu este o muzic
simpl  pentru popor, cum este de ex. imnul Marian „Fecioara la munte...” Este 
o muzic  foarte rafinat , de mare i înalt stil. Dac  nu se poate cânta cum 
trebuie mai bine s  nu se cânte deloc. Aceste adapt ri de ordin muzical f r  s
se ating  de esen a ritului (care este textual ), ar avea o influen  enorm
asupra capacit ii de participare a poporului;  

b) suprimarea repeti iilor, peste tot unde se poate; repeti iile sunt foarte 
greu suportate de popor. Nici aceast  adaptare nu se stinge de integritatea 
textual  propriu zis , dar efectul ei psihologic ar fi foarte puternic;  

c) o nou  traducere a textelor rituale dup  originalul grecesc, dar o 
traducere f cut  de speciali ti, de filologi, nu de preo i. Preo ii s  fac  revizia 
teologic  a textului. Traducerea în sine trebuie realizat  de oameni de meserie. 
Pentru c  a a dup  cum e adev rat c  „pentru cine nu-i cioban, toate oile sunt 
la fel”, tot astfel „pentru cine nu-i filolog toate cuvintele sunt la fel”.  

Limba român  literar  de ast zi a atins o asemenea perfec iune i
maturitate, încât se poate face o traducere perfect fidel, dar cu evitarea 
parafrazelor i decalcurilor, inevitabile alt dat . Se poate realiza ast zi o 
esen ializare a textului tradus, prin limb , f r  sacrificarea poeziei. În felul 
acesta, textul ar deveni mai scurt, r mânând totu i integral. Dar nu numai mai 
scurt, ci i mai pl cut, mai accesibil, mai u or comunicabil, ceea ce ar crea 
impresia psihologic  de „mai scurt”. F r  s - i dea seama pentru ce, poporul ar 
avea impresia c  s-a scurtat liturghia, numai pentru c  limba a devenit mai 
onctuoas i mai limpede;  

d) interzicerea formal  a tuturor adausurilor la textul ritualistic odat
stabilit. Datorit  practicii îndelungate a ritului roman, exist  azi preo i i
credincio i care cred c  nu s-au rugat destul i nu s-au rugat bine dac  nu 
adaug  la Sf. Liturghie rug ciuni împrumutate din practica apusean . Rezult
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din punct de vedere stilistic un monstru hibrid, pentru c  rug ciunile 
occidentale au mai toate un caracter catehetic i explicitant, cu totul opus 
caracterului dogmatic, mistic, condensant, mai degrab  sintetic, decât analitic, 
al ritului bizantin. De ex. sunt unii care adaug  la Sf. Liturghie o rug ciune 
lung  de ofert  personal , în stil apusean, uitând c  au spus, cu câteva minute 
înainte, în textul liturghic propriu zis: „pe noi în ine i unul pe altul i toat
via a noastr  lui Cristos Dumnezeu s  i-o d m.” Nu se poate formul  de d ruire 
mai sintetic i mai perfect .

Din p cate, se pare c  tendin a de a face la infinit adausuri, este 
specific  în orientul nostru. Cred c  a  putea ar ta care este explica ia stilistic
pentru aceast  tendin . Dar nu e cazul s-o fac acum. Destul c  tendin a aceasta 
nu poate fi comb tut  decât cu interdic ia formal , pentru oricine, de a face 
adausuri ad hoc la textul ritualistic odat  stabilit. În felul acesta, mul i ar 
descoperi c  liturghia noastr  e mai scurt  decât o tiau, de i nu s-a tirbit 
nimic din textul tradi ional;  

e) Interdic ia formal  de a combina Sf. Liturghie cu alte oficii (prohod, 
sfin irea casei, utrenie, vecernie...).  

Cei care procedeaz  în felul acesta cred c  ridic  valoarea unui act 
ritualistic, dac  îl combin  cu Sf. Liturghie. În realitate, îns , ob in un efect 
psihologic invers; influen a reciproc  e negativ , de mic orare a specificului 
oficiului respectiv i de banalizare a Sf. Liturghii; plus o înc rcare psihologic
a poporului.  

Trebuie respectat  autonomia fiec rui oficiu, cu scopul lui propriu, chiar 
dac  nu sunt toate oficiile la fel de importante, dup  cuvântul Domnului: „pe 
acestea s  le face i i pe acelea s  nu le l sa i”. De aici rezult  c  cele mai mari 
nu câ tig  nimic din înghi irea celor mai mici. Fiecare oficiu î i merit  fiin a i
trebuie l sat s - i ating  singur scopul pentru care exist . Amestecul nu 
produce decât confuzie i oboseal  în popor.  

S-ar putea ad uga, desigur, i alte asemenea adapt ri mici formale. 
P rerea mea este c  tocmai în ele se ascunde secretul aducerii ritului nostru la 
nivelul exigen elor poporului modern. Nu e nevoie de nici o masacrare pentru 
asta. Dup  o vorb  fran uzeasc  „il ne faut pas monter sur nos grands 
chevaux”. Cu mici retu ri, f r  a lovi în sensibilitatea religioas  a nim nui i
f r  a ne dep rta din cale afar  de fra ii no tri ortodoc i, pentru care 
semnific m unirea, putem schimba fa a lumii noastre.  

Ss Nena 

Documentul nr. 22b 
Proiectul Anderc u – Mare 
copiat de V.M. Ungureanu 

Note i observa ii pe marginea comunic rii adresate de c tre
conduc torii bisericii noastre întregi colectivit i biserice ti, ianuarie 1989  
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I. Analiza textului  
1. Partea întâia a comunic rii cuprinde fapte i lucr ri din timpurile 

imediate desfiin rii Bisericii noastre (p. 1-3).  
2. În continuare se vorbe te despre ac iunea disident  ce i-a f cut loc în 

sânul Bisericii noastre (p. 3-7).  
3. În rândul al treilea ni se comunic  numele ordinarilor legali, adic

recunoscu i de Sfântul Scaun, ai diecezelor noastre (p. 8).  
4. A patra parte cuprinde diverse probleme legate de via a actual  a 

Bisericii noastre (p. 8-10).  
Din text rezult  c  cele cuprinse în aceast  comunicare sunt urmarea 

discu iilor i hot rârilor luate în Conferin a Episcopal din 16 iunie 1988.
Comunicarea aceasta cuprinde îns  mai mult decât s-a discutat i hot rât 

în conferin a amintit  mai sus.  
Atunci s-au discutat i hot rât a se comunica tuturor urm toarele lucruri:  
1) Problema sciziunii survenite în cadrul Bisericii noastre. S-a cerut 

stabilirea tuturor persoanelor vinovate de aceast  stare i a se comunica tuturor, 
cu numele, aceste persoane, vina lor, încadrarea faptelor lor în canoanele 
Bisericii, situa ia actual  a lor i deci normele de urmat ale întregii colectivit i
fa  de ei.  

2) Comunicarea numelor ordinarilor legali ai diecezelor noastre, ca unii 
ce sunt recunoscu i în aceast  calitate de Sfântul Scaun.  

Asupra primei p r i a acestei comunic ri, întrucât cuprinde lucruri i
fapte legate de trecutul Bisericii noastre, pe care pu ini sunt aceia care le-au 
cunoscut exact cum au fost, nu ne oprim spre a o analiza.  

Partea doua a comunic rii este aceea care cuprinde probleme cea mai 
important , aceea asupra c reia s-au purtat discu iile i s-au luat hot râri la 
Conferin a Episcopal  pomenit  mai sus: 

– Redactarea acestei p r i, de i lung , este confuz , ea nu cuprinde 
numele tuturor persoanelor care au avut rol în ac iunea de sciziune i care o 
sus in i acum, i nici nu este definit  situa ia canonic  actual  a lor, conform 
cu canoanele în care se încadreaz  faptele pe care le-au s vâr it.

– Se vorbe te mult despre ac iunile întreprinse de conducerea Bisericii 
în aceast  problem , dar nu se aminte te tocmai faptul principal: situa ia
actual  de facto a tuturor acestor persoane, pomenite fiecare nominal, de i
aceasta este singurul lucru care intereseaz  de fapt întreaga Biseric .

– Expunerea unor fapte cuprinse în aceast  comunicare, care este 
adresat  tuturor membrilor Bisericii: preo i, c lug ri, c lug ri e i credincio i,
credem c  nu- i aveau locul aici, întrucât nu erau necesare motiv rii aplic rii
sanc iunilor prev zute de canoane celor vinova i, i în acela i timp ele arunc  o 
umbr  oarecare asupra unor persoane nevinovate. Expunerea pe larg a cazului 
lui Cristian Octavian, prin descoperirea public  a unor fapte (p cate) s vâr ite
de acesta, f r  a fi necesar , vat m  porunca iubirii aproapelui i d  motiv de a 
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se judeca atât clerul cât i ordurile religioase, ea poate fi pentru unii motiv de 
scandalizare.

Declara iile legate de cele trei persoane consacrate drept episcopi, 
cuprinse în acest comunicat, se contrazic nu numai între ele, dar i cu 
prevederile dreptului canonic. Astfel:  

Canonul 1382 sune: „Episcopul care consacr  pe cineva de episcop, f r
a avea pentru acesta încredin are din partea Sfântului Scaun, precum i acela 
care accept  s  fie consacrat, cade ipso facto sub excomunicare rezervat
Sfântului Scaun”.  

Canonul 1381 spune: „Acela care de ine în mod ilegal o func ie
bisericeasc  se pedepse te cu excomunicare”, iar  

Canonul 1331 ne l mure te ce înseamn  aceast  pedeaps  zicând: „Cel 
excomunicat este oprit:  

1) De la s vâr irea jertfei euharistice precum i de la orice lucrare 
liturgic ;

2) De la administrarea i primirea sacramentelor i
3) De la de inerea de func ii ecleziastice, de slujbe (oficii) sau demnit i, 

precum i de la s vâr irea de acte care pretind jurisdic ie”.
Aceste canoane arat  deci clar c  cei trei nu fac parte din Biseric i nici 

nu mai pot fi considera i preo i ai ei. Nici o alt  interpretare a canoanelor nu 
este posibil .

Celor inculpa i credem c  li s-a acordat timp destul pentru a se îndrepta, 
înainte de a se face aceast  comunicare, a a cum prev d canoanele 1341 i
1347.  

Partea a treia a comunic rii este exact formulat , ea fiindu-ne cunoscut ,
a a cum s-a hot rât la Conferin a Episcopal  din 16 iunie a.c., privind numele 
ordinarilor tuturor diecezelor noastre. Partea a patra a comunic rii cuprinde 
diverse probleme care nu au fost examinate la conferin a amintit  mai sus. 
Analiza noastr  se m rgine te la principalele probleme cuprinse în ea.  

1) Alegerea mitropolitului  
Biserica noastr  se bucur  de privilegiul de a- i putea alege ea îns i pe 

conduc torul ei, adic  mitropolitul, cel ales urmând a fi apoi înt rit în aceast
demnitate de Sfântul Scaun. Acest drept a fost recunoscut pân i de 
concordatul încheiat între Sfântul Scaun i Statul Român. Acesta putea alege 
dintre primii trei clasa i, în baza voturilor primite, persoana pe care dorea s  fie 
confirmat  în demnitatea de mitropolit, iar alegerea devenea definitiv  prin 
confirmarea Sfântului Scaun. 

Exist  un regulament care stabile te atât modul alegerii cât i pe aceia 
care au dreptul de a participa la ea, fiind acest lucru un model pentru bisericile 
orientale catolice. Dup  moartea Î.P.S. Sale Alexandru Nicolescu, neputând fi 
convoca i to i cei care aveau dreptul de a lua parte la aceast  alegere, datorit
grani elor care au desp r it provincia mitropolitan  în dou , ea a fost amânat
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pân  la dispari ia lor. Prerogativele mitropolitului, privind conducerea 
Bisericii, trecând în aceast  perioad  în sarcina seniorului corului episcopesc. 
Î.P.S. Sa Alexandru Rusu, de i ales, nu i-a putut ocupa scaunul datorit
faptului c  împrejur rile politice au împiedicat primirea înt ririi (recunoa terii) 
din partea Sfântului Scaun.  

Întrucât canonicitatea alegerii de mitropolit, f cut  dup  cum spune 
prezenta comunicare în ziua de 14 martie 1986, a fost contestat  atât în ar ,
cât i în afara ei, pe motivul viciului de form  (nerespectarea regulamentului de 
alegere), unii dintre clericii din afara grani elor rii f când cunoscut acest 
lucru în mod public i înc  într-o form  ce nu le face cinste.  

Prea S. Sa episcopul Alexandru Todea a declarat cu ocazia edin ei din 
16 iunie a.c., c  nu s-a folosit de titlul de mitropolit i c  nu dore te acest 
lucru.

Având în vedere deci aceste lucruri, credem c  introducerea acestei 
alegeri în comunicatul de fa  a fost inoportun . Se c dea a se examina mai 
întâi argumentele contrarilor, spre a se înl tura viciile existente privind 
forma alegerii, spre a nu se putea contesta legalitatea ei, i apoi a se comunica 
aceast  fapt .

Men ion m c  prin aceast  alegere, Prea Sfin ia Sa nu primea nici o 
putere (facultate) în plus fa  de aceea pe care o de ine în calitate de conduc tor 
al Corului Episcopilor i Ordinarilor.  

2) Dreptul de a s vâr i slujbe religioase în ritul latin  
Facultatea de a servi slujbele liturgice în ambele rituri ale Bisericii 

Catolice (r s ritean i apusean), s-a dat de c tre Sfântul Scaun preo ilor no tri 
prin mijlocirea episcopilor diecezani, pentru binele credincio ilor, i deci e 
valabil  pe tot timpul cât Biserica este împiedecat  de a s vâr i aceste slujbe în 
mod legal în ritul propriu, fiind privat  de libertatea de a exista.  

Aceast  stare de lucruri nu s-a schimbat înc i deci exercitarea acestui 
drept nu i-a pierdut valabilitatea, întrucât Biserica noastr  nu i-a rec p tat
înc  libertatea de a func iona legal. Fiind o facultate dat  pentru binele 
credincio ilor, ea nu se va folosi de nimeni f r  ca el s  aib  un cât de mic 
motiv pentru a o face. S  se fixeze deci motivele care fac licit  folosirea acestui 
privilegiu.  

Afirma ia f cut  c  împrejur rile existente azi difer  de cele din anii 
1948-1956 este imprudent , ea nu are nici o baz  real , c ci atâta timp cât 
Biserica nu- i prime te libertatea de a func iona, to i cei ce s vâr esc slujbele 
religioase precum i aceia care particip  la ele pot fi sanc iona i întocmai ca 
atunci. Asigur rile date azi au aceea i acoperire ca i acele pe care le-a primit 
în acei ani aminti i Î.P.S. Sa Alexandru Rusu.  

Nu se poate ignora în acela i timp nici realitatea existent  acum, a unei 
biserici în care preo i de ai no tri servesc în mod public serviciile religioase în 
limba român , dup  ritul apusean, pentru credincio i ai Bisericii noastre. 



211

Ace tia au acolo posibilitatea de a avea contact direct i legal cu ei, fapt ce îi 
scute te i pe unii i pe ceilal i de orice urm ri penale posibile. Opreli tea de a 
servi în ritul latin trebuind s  fie general , dac  vrem s  oblige. Ne întreb m
cum se va putea explica acestor credincio i suspendarea aceasta?  

De aceea credem c  opreli tea celebr rii slujbelor liturgice în ritul latin 
nu este bine formulat , întrucât nu ine seama de realit ile existente. Trebuie 
fixate deci motivele care fac licit  folosirea facult ii primite de preo ii no tri 
de a servi în ambele rituri.  

3) Problema exercit rii de presiuni asupra preo ilor de rit latin pentru a 
le ob ine serviciile nu credem c  î i avea locul în aceast  comunicare întrucât o 
astfel de problem  de fapt nu exist .

a) Pentru c  cererea f cut  de credincio ii care frecventeaz  bisericile de 
rit latin, de a li se face unele servicii în limba proprie (liturghii, botezuri, 
cununii, înmormânt ri, predici, cateheze), chiar dac  este insistent , nu poate fi 
etichetat  drept „presiune”, ci doar exercitarea unui drept pe care fiecare dintre 
noi îl avem, acela de a cere ceea ce ne lipse te. Alt mijloc pentru a exercita 
a a-numita „presiune” nici preo ii i nici credincio ii nu au la dispozi ie.

b) Pentru c  aceast  declara ie arunc  o pat  (umbr ) nemeritat  asupra 
activit ii acelor preo i care, con tien i de misiunea ce o au ca preo i, conform 
hot rârii Consiliului Vatican II, caut  s  serveasc  pe to i credincio ii catolici 
care apeleaz  la serviciul lor, folosind spre aceast  limb  proprie a acestora, 
c ci ne face s  credem c  ace tia o fac doar de fric , sub presiunea acestora.  

4) Ascultarea sfintei liturghii la radio este gre it formulat , întrucât 
aceia care nu pot asculta în zilele de duminic i s rb toare liturghia s vâr it
de vreun preot catolic, de orice rit, sunt scuti i de la obliga ia ascult rii ei. 
Neputin a fizic  sau moral  scute te de la aceast  obliga ie, deci acela care se 
afl  în una din aceste dou  situa ii, nefiind obligat la nimic, ascultând-o la radio 
nu se poate spune c - i împline te o datorie (de fapt inexistent ), ci cel mult c
face o fapt  folositoare vie ii sale suflete ti.

5) Declara ia c  preo ii i credincio ii Bisericii, indiferent de 
apartenen a lor diecezan , sunt datori a se supune normelor canonice i
disciplinare stabilite de autoritatea competent  din teritoriul în care locuie te,
este prea general i poate da ocazie la interpret ri anticanonice:  

a) Pentru c  nu se face deosebire între legile personale i cele teritoriale.  
b) Nu ine seama de faptul c  legile Bisericii noastre au fost acelea i

pentru întreaga noastr  provincie bisericeasc .
c) C  în lucrurile favorabile credinciosul se poate folosi de legile în 

vigoare în teritoriul de apartenen .
d) Preo ii fac parte, printr-un act de încardinare, unei anumite dieceze, i

deci ei nu pot fi transpu i printr-o simpl  dispozi ie sub jurisdic ia altei dieceze, 
de i poate în prezent locuiesc pe teritoriul acesteia.  

Am cunoscut preo i profesori, care locuiau i func ionau în ora ul Satu 
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Mare, deci pe teritoriul diecezei de Maramure , i totu i ei apar ineau diecezei 
de Oradea, figurând în toate ematismele acestei dieceze. O astfel de 
transferare a acestora cu atât mai pu in se poate face acum, când prezen a
acestor preo i pe teritoriul unei dieceze str ine este fortuit i nu benevol , ea 
se datoreaz  împrejur rilor speciale în care se g se te Biserica noastr . Ei sunt 
de altfel fiin e umane i nu ni te obiecte ca s  se dispun  asupra lor f r
consim mântul lor.  

6) Declara ia c  aceia care frecventeaz  bisericile de rit latin pot urma 
dispozi iile legilor acelui rit privind postul i s rb torile este necanonic , se 
echivaleaz  cu o trecere la alt rit, c ci aceste lucruri apar in ritului, este ceea ce 
ne deosebe te de ei. Legile rituale sunt îns  personale i nu teritoriale i de 
aceea ele urm resc pe credincio i oriunde s-ar g si.

Conciliul Vatican al II-lea permite, ce-i drept, f r  nici o formalitate 
special , acest lucru, de a urma legile unui rit str in, dar numai acelora care nu 
se afl  pe teritoriul organizat al Bisericii proprii, ceea ce nu e cazul cu aceia 
care frecventeaz  bisericile catolice de rit latin, c ci ei nu au ie it de pe 
teritoriul Bisericii proprii. Aceast  interpretare ar da na tere i la situa ii 
ciudate, ca aceea ca membrii aceleia i familii s  aib  în aceast  privin
obliga ii diferite dup  cum ei frecventeaz  bisericile de rit latin sau iau parte la 
slujbele oficiate de preo i ai Bisericii noastre.  

Acest lucru ne înt re te convingerea c  este absolut necesar  o 
reglementare adecvat  timpurilor i împrejur rilor în care tr im ast zi a legilor 
privind postul i s rb torile obligatorii, spre a se putea respecta i a ne da acea 
con tiin  sigur  c  apar inem cu to ii aceleia i biserici, Bisericii Române 
Unite.

Concluziile ce se desprind din aceast  analiz  a celor cuprinse în 
comunicatul dat de c tre conduc torii Bisericii noastre sunt urm toarele:

1) De i timpul avut a fost suficient spre a formula bine cele discutate la 
Conferin a Episcopal  din 16 iunie a.c., prima dintre cele dou  probleme 
discutate acolo i cea mai important  a fost neclar formulat ;

a) Ea nu con ine tocmai ceea ce era necesar s  con in , adic  situa ia
canonic  actual  a persoanelor incriminate, întrucât au participat i continu  s
participe la ac iuni de scindare a Bisericii, ar tându-se nominal care sunt ele, ce 
canoane au lezat prin faptele lor, pedeapsa care o prev d aceste canoane, 
precum i modul în care sunt a se trata ace tia.  

b) Se vorbe te mult despre lucruri f r  importan  pentru mul imea 
credincio ilor, lucru ce face ca expunerea s  fie confuz  iar unele afirma ii s
fie contrare canoanelor.  

2) Celelalte probleme care nu au fost discutate în edin a amintit , dar 
au fost expuse în acest comunicat, nu au fost îndeajuns de bine aprofundate, 
comunicarea unora fiind inoportun  (ar fi fost mai bine s  nu fi fost amintite). 
Formularea altora fiind gre it , nu s-a inut seama de realitatea faptic ,
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existent  la ora actual  în Biseric , iar uneori chiar i de cele cuprinse în 
canoane.  

3) Din toate acestea se desprinde tot mai clar necesitatea reglement rii
unor norme de via  spiritual  proprii Bisericii noastre, pentru a exista cu 
adev rat ca un tot unitar i nu dispersat.  

Aceasta este de fapt obliga ia tuturor conduc torilor Bisericii, cuprins
atât în dreptul canonic cât i în dispozi iile Conciliului Provincial I.  

A eza i la o r scruce de vânturi, am fost nevoi i a înfrunta furtunile 
stârnite de acele idei contrare care au bântuit în Biserica noastr  în aceste 
timpuri de încercare doar cu puterile noastre proprii, întrucât nu am primit 
ajutor de nic ieri. Spre a nu c dea în gre elile cuprinse în aceste curente ce 
inteau la dezbinarea noastr , precum i pentru a putea da credincio ilor care 

apelau la sfaturile noastre îndrum ri juste privind modul de comportare dreapt
în diferitele situa ii ale vie ii, am fost nevoi i a apela adesea la studierea mai 
aprofundat  a dogmaticii, moralei i dreptului canonic, convin i fiind c  numai 
acolo vom putea g si acele îndrum ri care ne vor ajuta s  nu ne abatem de la 
înv tura Bisericii lui Hristos.  

Spunem acest lucru, pentru a putea fi în ele i de ce, atunci când am 
intuit fenomenul de scindare ce- i f cuse apari ia în sânul Bisericii noastre, am 
îndr znit a-i veni în întâmpinare cu cereri concrete i sugestii de îndreptare.  

Am încercat chiar de la început a înl tura i aceast  ultim  sciziune care 
d inuia în Biseric  de peste trei ani, îns  tocmai atunci când am crezut c  am 
reu it s  o facem, influen e neprev zute de noi au f cut ca încerc rile noastre s
nu- i ating  scopul urm rit. S-a adeverit astfel acel lucru pe care de fapt îl tim, 
c  acest scop, de a fi, dup  dorin a lui Hristos, cu to ii una, nu poate fi atins 
decât printr-o ac iune general i hot rât  a întregii Biserici, inând seama în 
toate ac iunile întreprinse de principiile cuprinse în studiile teologice amintite 
mai sus, c ci acestea au fost acelea care ne-au sus inut i pe noi în timpul 
încerc rii de care am avut parte.  

M rturisim sincer c  în tot ceea ce am întreprins nu am fost c l uzi i de 
alte motive decât de gândul la soarta Bisericii noastre, la viitorul ei, el este 
acela care ne-a îndemnat s  facem chiar i aceast  analiz  a comunicatului 
acestuia.

Dorim ca Biserica noastr , care în tot timpul care a trecut de la actul 
unirii cu Roma i-a îndeplinit în mod exemplar misiunea ce i-a fost 
încredin at , aceea de a fi lumina acestui popor român i mântuitoare a 
sufletelor, s  fie scutit i în viitor de orice pat i gre eal .

Dorim ca noi aceia care tr im acum s  fim vrednici urma i ai acelora 
care i-au jertfit via a pentru Adev r i Dreptate, pentru integritatea 
înv turilor ei. Dorim ca prin comportarea noastr  s  nu z d rnicim jertfa lor, 
aceasta, pentru c  dorim în sfâr it s  o vedem cât mai curând liber i
str lucitoare, spre a putea c l uzi pa ii credincio ilor ei pe calea sigur  ce duce 
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la fericirea ve nic .
Anima i de aceste gânduri i dorin e exprimate mai sus, acum dup  ce 

a i citit cu aten ie analiza „Comunicatului” primit, îndr znim a v  ruga a lua în 
considerare propunerile noastre de mai jos:  

1) Comunicarea clar  a situa iei canonice a tuturor persoanelor care sunt 
implicate în ac iunea de sciziune ivit  în Biseric , cu ar tarea numelui lor, a 
vinei i a pedepsei prev zute de canoane, pentru a ti ce atitudine trebuie s
avem în raportul cu ele.  

2) Analizarea acestui act în lumina regulamentului privind alegerea de 
mitropolit, pentru a înl tura eventualele vicii existente în s vâr irea lui.

3) Reconsiderarea celorlalte probleme expuse în comunicat dar 
nediscutate la Conferin a Episcopal  din 16 iunie, pentru a le face conform 
canoanelor i realit ilor existente în via a Bisericii, ca ele s  poat  fi deci i
urmate.  

Documentul nr. 23 
Proces-verbal
încheiat azi 29.03.1989 în edin a capitular , prezent fiind to i membrii 

capitului.  
Pr. Vicar Tertulian care propune pentru problemele ce s  se discute în 

cadrul conferin ei episcopale, probleme care s  fie discutate i în capitlu.  
1. norme de prescurtare a sfintei liturghii (în etapa urm toare i

modernizarea limbii liturgice)
2. adaptarea poruncilor biserice ti: posturi i s rb tori  
3. încadrarea în canoane a schismei din Biserica Unit :
– nominalizarea persoanelor implicate 
– precizarea culpelor 
– sanc ionarea sorei Ionela, implicat  în „schism ”
4. preciz ri referitoare la preo ii no tri ce se substrag celebr rii în ritul 

oriental, celebrând în ritul romano-catolic acas .
5. hibridizarea riturilor nu e binevenit  (s  se p streze puritatea ritului)
6. clarificarea situa iei Mitropolitului Alexandru – primirea paliului  
7. succesiunea episcopal , nominalizarea propunerilor.  
8. s  fie invitat i episcopul Chertes  
9. privilegii pentru credincio ii care particip  la liturghiile domestice.  
10. concelebr rile cu preo i ortodoc i neuni i, mai ales când ei doresc  
11. condi iile în care preo i ortodoc i neuni i din parohie pot fi primi i în 

comuniunea catolic
12. reînnoirea cererii de autorizare a Bisericii Române Unite invocând 

drepturile la cult i la r spuns ( i la peti ie).
Pr. Vicar relateaz  despre preg tirea albumului omagial prezentat Î.P.S. 

Alexandru cu ocazia a 50 ani de preo ie în 25 martie 1989, din partea eparhiei 
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de Cluj – Gherla.  
La sfâr it se distribuie fiec rui membru al Capitului câte o insign

canonical  (ce apar ine tezaurului diecezei).  
29.03.1989    Pr. F g ra

Anexa I la Documentul nr. 23 
 31.III.1989 
C tre
Înalt Preasfin ia S P rintele Mitropolit,  
Preasfin i ii P rin i Episcopi,  
Prea-venera i Ordinari diecezani,  
din BISERICA ROMÂN  UNIT
ROMÂNIA  
Mereu i neîntrerupt se repet  întrebarea: De ce Înalt Preasfin ia Sa 

Mitropolitul Alexandru Todea nu pleac  la Roma? Numai i numai prezen a sa 
în Cetatea Etern  poate aduce rezolvarea problemelor vitale care ne fr mânt ,
spre folosul comun al Bisericii noastre i al patriei noastre România.  

Dup  vizita particular  din ianuarie curent a Patriarhului Teoctist al 
Bisericii Ortodoxe Române la Preafericitul P rinte Popa Ioan Paul al II-lea, ca
o necesitate stringent i urgent  se impune aceast  vizit , pentru a 
consolida pozi ia de conduc tor al Bisericii Române Unite, ca arhiepiscop i
mitropolit, înzestrat cu toate drepturile i prerogativele acordate de sfintele 
canoane, în urma primirii de la Sanctietatea Sa paliul, „semnul puterii de 
mitropolit i al comuniunii depline a Bisericii sale mitropolitane sui iuris cu 
Pontiful Roman“.  

Alegerea de mitropolit din 14 martie 1986 – f cut  a a cum s-a putut 
face atunci – consemnat  în dou  documente: „Anun ” i „Decizie”, a fost i
r mâne, conform sfintelor canoane, necesar i valid .

Respectivele documente la data de 3 aprilie 1986, din partea Î.P.S. 
Mitropolit au fost încredin ate P r. Paroh din Vatra Dornei Iosif Sab u OFMC, 
ca s  fie prezentate Sfântului Scaun al Romei. Într-o audien  datatare la 10 
aprilie ele au fost analizate i confirmate verbal de Mons. Achile Silvestrini,
Secretar Papal, fiind prezen i Mons. Luigi Poggi, pe atunci internun iu, a 
secretarului s u P r. Jan Bukowschi i a delegatului care a primit i a adus 
urm toarea decizie: „Este un drept al lor de a- i alege mitropolit. L-au ales, 
alegerea este canonic , hot rârea luat  este bun . În continuare mitropolitul de 
comun acord cu Episcopii i Ordinarii diecezelor s  conduc  Biserica”.

A teptându-se i având aceast  confirmare Preasfin ia Sa Ioan Ploscaru, 
episcopul Lugojului, în calitatea sa de senior al corului episcopal, prin notarul 
Conferin ei Episcopale Silvestru Augustin Prundu , Ordinarul Diecezei de Cluj 
– Gherla, în 3 mai 1986 a expediat aceste documente tuturor Ordinariatelor 
catolice de ambele rituri din ar .
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În general i peste tot alegerea i m surile luate în decizie au fost 
primite cu mult  bucurie i încredere în mai bine, excep ie f când Mons. 
Coriolan T mâian de la Oradea i unii din anturajul s u care l-au urmat pe 
Ordinariul lor în a contesta necesitatea alegerii, de i a semnat actele, la care în 
ar  s-au ad ugat Episcopii hirotoni i de Episcopul de pic memorie Ioan 

Dragomir, nerecunoscu i ca episcopi i redu i la starea anterioar  de simpli 
preo i, ca i cei din anturajul lor în ar , secunda i cu mult sârg de Mons. 
Octavian Bârlea, care în pres i la Radio E.L. a pornit o campanie cu totul 
neîntemeiat , foarte p gubitoare i creatoare de confuzie. Dsa. a fost sus inut, 
spre mirarea noastr , de Mons. Pamfil Carna iu de la Secretariatul Statului
Vatican, care f r  îndoial  a gre it mult, dep indu- i atribu iile, senten iind în 
problemele pe care nu le cuno tea în profunzimea lor. 

Dup  ce P r. Vasile M. Ungureanu, având confirmarea dat  de Mons. 
Achil Silvestrini, în dou  duminici la rând la Liturghia de la Radio Vatican i la 
cea de la biserica delle Coppelle, l-a pomenit „Pe mitropolitul nostru 
Alexandru”, în prezen a Episcopului Vasile Cristea i a Arhiepiscopului Traian 
Cri an, a intervenit cu mult  energie, în ce calitate numai Sfin ia Sa ne poate 
spune, ca s  nu mai fie pomenit ca mitropolit i numai primul în serie, pentru 
ca ulterior s  i se par  c  nici aceasta nu se cuvine i de câteva luni încoace, 
afl m c  l-a obligat pe P r. Sabin Gavril D ncu  OSBM, s -l pomeneasc
primul pe Traian, fiind arhiepiscop, i apoi pe Todea, respectiv Alexandru, 
contestat de cei doi înal i prela i papali din München i din Roma, i în fa a
hot rârii lor toat  lumea se pleac  reveren ios, sporind i mai mult confuzia i
l sând s  curg  din bel ug apa la moara ioneli tilor, cu veleit i de a 
monopoliza pentru ei ierarhia i conducerea Bisericii Române Unite, de i pe de 
alt  parte Mons. Carnatiu nu-i recunoa te ca licit i valid ale i i consacra i pe 
respectivii episcopi.  

Datorit  unei inadverten e Corul Episcopal i Î.P.S.S. Mitropolitul a
omis s  cear  de la Sfântul Scaun prin P r. Paroh Iosif Sab u OFMC i Paliul 
prescris de Sfintele canoane, fapt care trebuie neaparat remediat acum.

Cons. I Prov. 1872, prescrie: „Mitropolitul are dreptul... de a purta 
Paliul c p tat de pe corpul Sfântului Petru ca semn al jurisdic iei
arhiepiscopale (tit. I, cap. III, 7 ed. Blaj, 1886, p. 31).  

„Mitropolitul are dreptul... a se îngriji de bisericile episcopiilor vacante, 
a st rui ca scaunele vacante în r stimpul prescris de s. canoane s  se com-
pleteze, a hirotoni pe cel ales, dup  ce î i va fi câ tigat institu iunea canonic
de la Pontificele Roman i mandat Apostolic pentru consacrarea sa” (l.c.).  

Noul Cod Canonic pentru Biserica latin  în canonic 335 §2 prescrie: 
„Cardinalul Protodiacon... pune paliul Mitropoli ilor sau îl d  în numele 
Pontifului Roman delega ilor acestora”.

Can. 437 §1 prevede: „Mitropolitul este obligat s  cear  de la Pontiful 
Roman Paliu fie personal fie prin delegat, în decurs de trei luni de la 
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consacrarea întru episcop, sau dac  este deja consacrat de la prevederea 
canonic , dat fiind c  aceasta exprim  c  în comuniune cu Biserica Romei 
Mitropolitul dispune de drept în provincia sa proprie”.  

Schema Codului de Drept Canonic Oriental în canonic 156 §1 prevede: 
În decurs de trei luni de la hirotonirea episcopal , sau dac  este deja episcop de 
la însc unare, Mitropolitul este obligat s  cear  Paliu de la Pontiful Roman, 
semnul puterii sale de mitropolit i al comuniunii depline a Bisericii sale 
metropolitane sui iuris cu Pontiful Roman.  

§2. „Înainte de punerea Paliului Mitropolitului nu poate convoca 
Consiliul Ierarhilor i hirotoni episcopi”.  

Annuario Pontificio, înainte de a trece la ierarhia catolic  are un 
avertisment. „Anuarul cuprinde numai pe „Ordinarii Locorum” numi i sau 
aproba i de Sfântul Scaun.  

„Pentru ra iuni numai de ordin practic cuprinde i pe vicarii generali” 
(p.2).  

De i Biserica de Rit Latin din România nu are un statut aprobat cum au 
cultele recunoscute din România i este în situa ia de tolerat  în propriile lor 
biserici, iar Biserica Catolic  de Rit Bizantin din România, la ora actual , este 
i ea tolerat  cu practicarea cultului în case particulare, prima figureaz  în 

Annuario Pontificio cu numele Ordinarilor i a vicarilor generali, pe când la 
arhidieceza i diecezele noastre nu este trecut nici un nume. În aceea i situa ie 
este i Biserica Ucrainian  Catolic  De Rit Bizantin. Deci oricine poate trage 
concluzia c  nu exist  sau nu suntem recunoscu i, cum recent a concluzionat 
Mons. Pamfil Carna iu c tre P rintele Aurel Pop în vizita din ianuarie a anului 
acesta la Roma.  

Iat  de ce se impune prezen a Mitropolitului la Roma pentru a l muri 
problemele cu complica ii interne i externe. Pentru a putea rezolva în timp util 
i bine aceste probleme ar trebui s  fie înso it i de alte persoane din Corul 

Episcopal între care s  fie i un jurist-canonic.  
Alegerea de mitropolit a a cum s-a f cut în situa ia dat , dup  a noastr

p rere, s-a f cut dup  normele canonice al Bisericii Orientale în general i în 
conformitate cu situa ia în care era atunci Biserica noastr , deci ea este i
r mâne valid i absolut necesar  pentru afirmarea existen ei Bisericii noastre 
atât pe plan intern cât i pe plan extern.  (?? – n.n.)

În Conferin a Episcopal  din 14 martie 1986 propunerea a fost f cut  de 
Seniorul Corului Episcopal P.S.S Ioan Ploscaru, Episcopul Lugojului, a fost 
sus inut  de Ordinariul diecezei de Cluj – Gherla, P r. Silvestru Augustin 
Prundu , Mons. Coriolan T mâian s-a exprimat: „S  r mân  ca seniorul 
Corului Episcopal” (!?). Explicându-i-se c  nu poate purta acest titlu, dac  nu-l 
accept m ca mitropolit atunci trebuie s  g sim o alt  formul . Dup  explica iile 
i imposibilitatea de a g si alt  persoan  mai potrivit  pentru a fi mitropolit, 

Mons. Coriolan T mâian a acceptat, iar Episcopul Alexandru Todea, dup
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st ruitoare insisten e a primit aceast  sarcin  grea i a început s  o duc  cu 
încredere i demnitate, semnând primele documente ca Mitropolit, pentru ca 
ulterior s  nu mai semneze „Mitropolit”, fapt care a dat curaj diziden ei s
urmeze drumul schismei, antrenându-l pe Monseniorul Octavian Bârlea, care în 
revista sa „Perspective”, f r  perspectiv  se afirm i se comport  ca un 
„aiatolah” al Bisericii Române, înzestrat cu dreptul de a convoca sinoade de 
unire i a da îndrum ri i directive.  

Episcopul Ioan Chertes, de i retras în familie, este totu i prezent în via a
diecezei sale i a Bisericii, a fost de acord cu alegerea de mitropolit propus  de 
Seniorul Corului Episcopal i a semnat cele dou  documente, care, dup  a 
noastr  p rere, formeaz  o piatr  de hotar în via a Bisericii Române Unite, de 
la moartea Card. „in pectore”, Iuliu Hossu, încoace.  

Eparhia Maramure ului avea o situa ie neclar  cu privire la puterea de 
jurisdic ie ordinar , pe care Excelen a Sa Alexandru Todea, în calitatea sa de 
mitropolit i de delegat al Sfântului Scaun, „ad hoc” împuternicit a reglementat 
situa ia numindu-l Ordinar diecezan pe Mons. Lucian Mure an, acceptat i de 
P r. prepozit capitular al diecezei Maramure ului Gheorghe Marian. Ulterior 
s-a l sat antrenat de ac iunea ionelist  de la Bucure ti i l-a l sat pe defunctul 
episcop Octavian Cristian G inaru s  fie instalat în casa lui, botezat  „catedrala 
noastr “ sus inând cu tot dinadinsul i cu toat  convingerea c  Ep. Ioan 
Dragomir a fost numit Cardinal, iar Octavian este succesorul s u legitim i
pân  ce Al. Todea nu aduse justificare scris  de la Roma, Sfin ia Sa nu-l crede, 
ci ascult  de Sfântul P rinte.  

Contestatarii alegerii de mitropolit obiec ioneaz  inoportunitatea i mai 
ales nerespectarea regulamentului de alegere în vigoare în Biserica Român
Unit  pân  în 1948.  

To i ace tia, în frunte cu Mons. Bârlea care i-a încurajat i alimentat, 
uit  un lucru elementar: Provincia Mitropolitan  f rmat  din arhidiecez ,
dieceze sufragane i vicariatul pentru Vechiul Regat de la Bucure ti avea odat
aule episcopale cu cancelarii, capitule catedrale, administra ii capitulare, 
tribunale matrimoniale de toate instan ele, institute teologice cu studen i,
rectori i profesori, protopopiate bine organizate i parohii cu func ionare 
normal . Acum toat  organiza ia institu ional  a disp rut odat  cu institu iile, 
r mânând arhidieceza i episcopiile, într-o form  rudimentar  ca în veacurile 
prime, deci este limpede c  regulamentul de care se face caz nu putea fi 
respectat i aplicat.  

Dr. Al. Grama, „Institu iunile calvine ti în biserica româneasc  din 
Ardeal“, Blaj, 1985 (sic!, 1895 –  n.n.), arat  influen a calvin  în modul de 
alegere a mitropolitului, de unde rezult  c  Regulamentul amintit are i el ceva 
din aceast  mo tenire i noi am r mas mira i c  Mons. Bârlea ne-a d sc lit 
mult cu orientalismul de care ne-am fi îndep rtat i n-a în eles c  alegerea 
f cut  a fost în conformitate cu Dreptul Canonic Oriental. Pân  la unire 
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mitropolitul ales în Transilvania, mergea pentru hirotonire la Bucure ti i acele 
era supus la formalitatea unei alegeri canonice f cut  de episcopi, pentru a sana 
necanonicitatea alegerii f cute de cler i popor (c.c.p. 341).  

Vechile canoane: 1 apostolic, 4 de la Niceea (325), 19 Antiohia (341),
12 Laodiceea (343), 6 Sardica (344), 1 Constantinopol (394), 13 i 58 
Cartagena (419) i 3 Niceea (787), în unanimitate prev d c  „episcopul se 
alege de c tre episcopi”, care în primul rând îl aleg prin ridicarea mâinilor i
apoi îl hirotonesc prin punerea mâinilor, cu vot deliberativ, cât  vreme clerul i
poporul când particip  la alegeri i asist  la hirotonire avea numai vot 
consultativ.  

Alegerea mitropolitului a a cum a fost f cut  este în plin  concordan
cu Dreptul Canonic Oriental, a fost adoptat  de întregul cler i de credincio i,
cu excep ia celor aminti i care sunt o frac iune neglijabil  sus inut  de o mân
nev zut , bine intuit  de Mons. Carnatiu, care totu i a ar tat rezerve nefondate 
fa  de alegere.  

Pentru a pune cap t ori c ror oscila ii i discu ii periferice, este necesar 
ca mitropolitul ales i în plin exerci iu al func iunii, s  se prezinte personal la 
Roma pentru primirea paliului, semnul comuniunii depline a Bisericii Locale 
cu Biserica Catolic i cu c petenia ei Preafericitul P rinte Papa Ioan Paul al 
II-lea i totodat i semnul puterii de mitropolit, care îl oblig  s  treac  cu 
posibil  urgen  la completarea, prin hirotonire canonic , a celorlalte lacune 
episcopale vacante din diecezele sufragane.  

Dup  a noastr  umil i modest  p rere, ca s  folosesc termenul des 
uzitat de regretatul Episcop Ioan Dragomir, care ne-a l sat mo tenirea cu 
încurc turile ei, aceasta este problema de c petenie de a c reia rezolvare 
depind toate celelalte.  

Dup  care r mân cu tot devotamentul i cu aleas  supunere.  
Cluj-Napoca, 31 martie 1989 
Canonic Ierom. Silvestru A Prundu  OSBM.  

Anexa II la Documentul nr. 23 
Cluj-Napoca 5 martie 1989  )de fapt, 25.03.1989,  n.n.)
Preasfin ite p rinte episcop  
Ioan Ploscaru  
Seniorul corului episcopal Lugoj.  
Con tiin a i dragostea fa  de Biseric  m  oblig  s  V  scriu:
Am pierdut ocazia unic  în istoria Bisericii noastre contemporane, 

jubileul de 50 de ani de preo ie a I.P.S.S. Alexandru Todea, Mitropolitul i
Arhiepiscopul nostru, din 25 martie 1989. Aceast  s rb toare se cuvenea s  fie 
o manifestare de credin  a întregii Biserici Române Unite. Nu a fost decât o 
s rb toare personal  intim , simpl , tr it  în intensitate pentru biserica local
„Sui Iuris”, armonios integrat  în Biserica Ortodox-Catolic  de pe întregul 
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glob, tr ire care s-a în l at pe unde de credin , speran i dragoste c tre trenul 
Preasfintei Treimi prin mijlocirea Fecioarei Maria, salutat  de îngeri 
„Bucur -te cea plin  de dar, Domnul este cu tine”, i ad ug m noi i prin tine 
cu noi, prin întruparea Fiului în sânul Ei, cum minunat ne-a t lm cit misterul în 
pastorala întitulat  „Teologia Bunei Vestiri”.  

În jurul s u, se cuvenea s  fie i s  tresalte de bucurie jubiliar  întreaga 
Biseric  Român  Unit , fiecare diecez  în frunte cu episcopul sau ordinarul 
s u. Se spune c  nu a acceptat. Cred c  nu a acceptat pentru c  ini iativele 
particulare trebuiau omologate i coordonate. Mobilizarea trebuie s  o fac
seniorul corului episcopal, dar nu v-a i gândit, i dac  v-a i gândit poate a i
socotit-o inoportun , de fapt foarte necesar i foarte oportun .

Aflându-se la Baia Mare în 8 martie, am întrebat pe ordinarul 
Maramure ului ce se face?. R spunsul: Suntem prea lega i de serviciu i nu ne 
putem ocupa de aceast  problem  atât de important , dar suntem gata s  ne 
al tur m i noi cu toat  dragostea i cu tot devotamentul la ce se face în 
celelalte dieceze.

Ar tându-i c  la Cluj corul a pornit deja ini iative i ar dori s  mearg  în 
25 martie la Reghin. Eu socot c  este lucru complicat prezen a corului într-o 
înc pere i o curte destul de mic . Ce fac celelalte dieceze nu tiu.

M-a rugat apoi s -l determin pe P rintele N.N. s  cutreiere toate 
diecezele i cu seniorul corului episcopal s  coordoneze ac iunea întregii 
biserici. Dat  urgen a i importan a faptului singur el ar putea-o duce la bun 
sfâr it.

Întors la Cluj, vineri 10 martie, i-am comunicat dorin a i rug mintea, 
întrebându-l ce cadou anume s-ar cuveni s -i ofere biserica întreag . Chibzuind 
mi-a r spuns: luni m  duc la Baia Mare s  vorbesc cu ei i apoi mai departe.  

A teptând am a teptat s  urmeze hot rârea. Sâmb t  18 martie, cu 
ocazia funerariilor P rintelui Gavril S l jan, prezidate de Mitropolitul nostru i
urmate de întâlnirea cu preo ii mi-a sc pat din vedere s  m  interesez dac
p rintele N.N. a fost la Baia Mare i ce s-a hot rât.

Duminic  19 martie, am primit urm toarea scrisoare. „Drag  p rinte,
– Dumnezeu s -l ierte, m-am rugat pentru odihna sufletului s u nobil, 

nu am tiut numai dup  aceea ziua i ora înmormânt rii, regret c  nu am fost 
prezent. 

– V  rog foarte mult s  fiu în eles c  nu m  pot ocupa de problema 
anivers rii din 25 martie, fiind c  în urma consult rii cu P r. Spiritual, am 
ajuns la concluzia c  a  gre i dac  m-a  ocupa de o problem  care apar ine 
conducerii, iar conducerea local  nu m-a încredin at cu rezolvarea acestei 
probleme. Mi-e fric  s  nu se porneasc  din nou furtuna care înc  nu s-a 
potolit. 

– Eu plec pentru o reculegere de 3-4 zile, m  întorc pe joi-vineri.  
V  rog foarte mult s  m  pomeni i în rug ciunile voastre i s  m
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în elege i. Cu profund  stim  SS. NN”.  
Aceasta a fost pentru mine o grea lovitur . Nu m  a teptam la o astfel 

de întors tur . Am calificat procedura incalificabil .
Joi 22 martie la C line ti Maramure , unde am participat la 

înmormântarea P r. Vasile Neme , prezent sâmb t  la Baia Mare la 
concelebrarea cu Mitropolituil, duminic  la ora 12.30 decedat i înmormântat 
cu sobor de preo i în frunte cu ordinarul diecezan Mons. Lucian Mure an.
Acesta m  întreb : ce se face pentru aniversarea jubiliar ? Nu tiu nimic! Iat
ce mi-a scris scumpul nostru prieten, i i-am povestit con inutul, observând: i
de data aceasta am pierdut o ocazie unic  de manifestare a credin ei Bisericii 
noastre. Nu de consulta ii duhovnice ti avem nevoie, ci de fapte. Frica de 
Dumnezeu este începutul în elepciunii, frica de oameni este talpa iadului. Nu 
în eleg teama de furtun . Vederile i interesele personale trebuie s  cedeze în 
fa a problemelor generale i mari ale bisericii. În loc s ne ar t m unitatea i
puterea, ne dovedim micimea i îngustimea noastr . În loc s  desprindem 
semnele vremii i s  ne ar t m prezen a activ  la în l imea a tept rilor 
Domnului i a evenimentelor pe care le tr im, l s m s  ne scape ocazia, 
oarecum unic  în contemporaneitatea bisericii noastre.  

În loc s  trec la ac iune, am a teptat ca m garul la poarta nou , i am 
r mas cu buchetele spirituale i cadourile aduse de preo i, c lug ri i
credincio i.

În ziua anivers rii am expediat la dorin a colectivului urm toarele
telegram :

„Înalt Preasfin itul P rinte Alexandru Todea, Mitropolit, Str. Apalinei 
34, Reghin.  

Tainica chenoz  a întrup rii Domnului Bun vestirea, cuprindea i
însl virea Trupului S u, dup  cruce, moarte, înviere i în l are la cer, unde 
împreun  cu Împ r teasca Maic , Cor spump r toare ade de-a dreapta 
Tat lui.  

Solemna hirotonire – Roma 1939 cuprindea i aceast  bun vestire cu 
modesta aniversare jubiliar  – Reghin 1989, semnul vremii, prevestitor al 
glorific rii Trupului Mistic – Biserica Român  Unit  – care tr ie te credin a,
speran a i dragostea, martirilor i m rturisitorilor de pe plaiurile i din 
vremurile noastre.  

Uni i cu ei în har i dor aprins, în l m i noi rug  st ruitoare, înso it  de 
jertf  neprecupe it , chez ie sigur  de biruin .

A teptându-v  cu binecuvântarea, când personal s  v  s rut m dreapta, 
v  cânt m în cer armonios: „Pe St pânul i Arhiepiscopul nostru, Doamne, 
p ze te-l întru mul i ani”! 

Devota i i supu i fii i fiice ai Sfântului Vasile cel Mare.  
Ieri, 4 martie )sic!, 24 martie? – n.n.) am primit prin D-nul Virgil 

Medan plicul cu pliantul anivers rii jubiliare, drept r spuns la telegram .
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Aceast  scrisoare r mâne o m rturie a oamenilor i a vremii pe care o 
tr im.  

În speran a c  „începutul mântuirii noastre”, de la sfâr itul pastoralei 
I.P.S.S. Mitropolit i Arhiepiscop, va deveni, peste valurile pe care plutim, 
„împlinirea mântuirii noastre” i cât mai curând va fi i libertatea Bisericii 
noastre, român .

Cu aleas  stim i devotament supus fiu  
Ierom. Silvestru Augustin Prundi
O.S.B.M.  

Documentul nr. 24 
Proces-verbal
încheiat azi 12.05.1989, în edin  capitular , în prezen a tuturor 

membrilor capitulului.  
P. vicar Tertulian Langa precizeaz  c  a fost anun at c  s pt mâna 

viitoare va avea loc conferin a episcopal  care a fost amânat . Î.P.S. Alexandru 
dore te ca din partea fiec rei eparhii s  fie prezent doar un reprezentant i c  ar 
fi bine ca durata conferin ei s  nu dep easc  3 ore.  

Din eparhia de Cluj – Gherla au fost consultate i alte persoane 
competente, cu privire la problemele ce s  se discute în conferin . Cu ocazia 
împlinirii a 50 ani de preo ie Î.P.S. Alexandru a primit o felicitare de la Roma, 
din partea Preafericitului P rinte Papa Ioan Paul al 2-lea, isc lit  personal.  

Se consider  c  ar fi în folosul Bisericii Române Unite ca Î.P.S. 
Alexandru s  fac  o vizit  la Roma i s  rezolve problema succesiunii 
episcopale în diecezele vacante, prin consacrare de episcopi.  

Propuneri pentru conferin  deja f cute:  
I S  se treac  la sanc iuni în ce prive te „schisma“ din B.R.U.  
1. Definirea abaterilor de la disciplin , nominalizarea persoanelor i a 

pedepselor.  
2. Problema Ionelei i a c lug rilor i c lug ri elor din congrega ie.
3. Acordare termen de reflexie persoanelor vinovate  
4. Îndrum ri pentru întreaga Biseric  în ce prive te schisma  
II. Clarificarea situa iei Mitropolitului i plecarea lui la Roma 
III. Înnoirea cererii ptr. Autorizarea cultului greco-catolic  
IV. Consacr ri de episcopi ptr. Eparhiile vacante.  
V. Sf. Scaun s  ia act de diecezele existente i s  le insereze în Anuarul 

Pontifical.  
Cu privire la plecarea Mitropolitului Alexandru la Roma se propune s

fie înso it i de alte persoane competente care s -l ajute, iar din partea 
conferin ei episcopale s  aib  încredin are asupra problemelor de rezolvat la 
Roma.  

Alte probleme de discutat la conferin a episcopal  ar fi: 
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– deschiderea de capele publice, 
– trimiterea unei scrisori autorit ilor din partea conferin ei episcopale, 

prin care s  ie-ie ia cuno tin  de existen a Bisericii Române Unite i a 
ierarhiilor ei.  

Într-o alt  întâlnire se va discuta problema candida ilor la treptele 
ierarhice ale preo iei (persoanele, preg tirea i admiterea lor).  

12.05.89      pr. F g ra

Documentul nr. 25 
Proces-verbal
încheiat azi 26.05.1989, în edin a capitular , lipsind Pr. Prundu

Augustin Silviu, ocupat cu un parastas.  
P. vicar Langa Tertulian relateaz  despre conferin a episcopal inut  la 

Cluj-Napoca, în data de 17.05.1989.  
La conferin  s-a discutat multe am nunte despre sora Ionela, f r  a lua 

nici o hot râre în privin a ei. Urmeaz  ca Î.P.S. Alexandru s  fac  un raport la 
Roma cu cazul Ionela.  

Î.P.S. Ploscaru a propus s  se adreseze o scrisoare Bisericii Ortodoxe 
Române cerând s - i decline responsabilitatea în ce prive te colaborarea la 
evenimentele din 1948, din epoca stalinist . Urmeaz  ca scrisoarea s  o fac
P.S. Ploscaru i apoi s  fie discutat  ulterior. Pr. Lucian Mure an prezint  o 
scrisoare de la Justin care contest  autoritatea canonicilor institui i în dieceza 
de Baia-Mare.  

Pr. Hossu aduce în discu ie formula propus  de cei de la Oradea pentru 
apropiata înmormântare a p rintelui vicar T mîian: seara un requiem în 
Biserica Romano-Catolic , iar înmormântarea f cut  de 3 sau 5 preo i
greco-catolici.  

Pentru problemele care erau de propus de dieceza de Cluj – Gherla prin 
P. Langa nu a mai fost timp.  

Î.P.S. Alexandru a declarat c  nu dore te s  fie mitropolit, iar dac
conferin a episcopal  ar fi de acord, va scrie la Roma în acest sens.  

P.S. Ploscaru a precizat c  în Biserica noastr  nu se dau distinc ii celor 
ce au slujit în Biserica Ortodox  schismatic i au revenit, i nici preo ilor din 
alt  diecez .

P. Langa T. a alc tuit procesul verbal al conferin ei episcopale.  
P. Matei Boil  propune ca punctele de discutat s  fie propuse fiec rui 

ordinar s  reflecteze asupra lor: sau s  se adune deja propunerile de solu ii la 
punctele la care au solu ii, urmând ca atunci când se vor aduna la viitoarea 
conferin  episcopal , s  se ia deciziile finale acceptate în comun. Acestea în 
leg tur  cu conferin a episcopal .

În continuare P. Langa aduce în discu ie situa ia P. Cutcan, v duv, care 
convie uie te cu o fost  c lug ri i care dore te s  se separe de femeia cu care 
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e c s torit civil i s  fie reintegrat în Biserica Român  Unit .
S-a discutat problema Dlui Arboreanu asupra c ruia sunt obiec ii în ce 

prive te promovarea lui în clerul Bisericii Unite.  
S-a amintit de numele celor care se preg tesc pentru preo ie f când

studii teologice, urmând ca problema form rii clerului s  fie discutat  într-o 
alt  întâlnire.  

26.05.1989     pr. F g ra

Documentul nr. 26 
Proces-verbal
Încheiat azi 14.07.1989 în edin a capitular , lipsind P. Prundu  Silviu, 

plecat la Vatra Dornei.  
P. vicar Tertulian L. relateaz  despre vizita f cut  la Bucure ti,

împreun  cu P. Gu u (Gu iu, n.n.) la sora Ionela, ca trimi i ai Î.P.S. Alexandru, 
în luna iunie 1989. Vizita s-a terminat cu rezultat negativ, sora Ionela refuzând 
s  se întâlneasc  cu p rin ii sus aminti i.

P. Tertulian cite te i un proiect de moni iune adresat sorei Ionela i
celor din grupul ei, prin care se d  un ultim avertisment.  

Î.P.S. Alexandru va face un raport am nun it în cazul sorei Ionela i a 
grupului ei.  

P.S. Robu este rezervat în ce prive te Biserica Român  Unit i nu-l 
prime te pe P. Tertulian în audien .

Cu ocazia primei împ rt anii a copiilor greco-catolici f cut la Biserica 
Piari tilor la începutul lunii iulie, P. Langa ia cuvântul la sfâr itul liturghiei i
mul ume te episcopului Iacob, P. iriac, P. Blaj i sorei Antonina pentru ce au 
f cut pentru copiii no tri (în timpul cuvântului microfonul a fost oprit din 
sacristia bisericii).  

P. Tertulian aminte te de vizitele i examenul la care a fost supus de 
Preasfin itul Ploscaru la Lugoj i de Preasfin itul Chertes la N s ud.  

P. Tertulian relateaz  despre participarea i cuvântarea inut  la 
înmormântarea fratelui Traian Dorz care a avut loc la Livada Beiu ului la 
sfâr itul lunii iunie.  

În cuvântare P. Tertulian aminte te de faptul c  l-a cunoscut pe fratele 
Dorz în închisoare la Jilava, de exemplul pe care l-a g sit la dânsul, de faptul 
c  cardinalul Iuliu Hossu a binecuvântat mi carea Oastei în 1935 i a 
binecuvânteaz i succesorul s u.  

P. Matei precizeaz  c  în moni iunea adresat  grupului Ionela s  se 
precizeze la început lucrurile de care se fac vinova i i la sfâr it pedeapsa care 
urmeaz  în caz de nesupunere.  

P. Tertulian L. cite te o scrisoare adresat  de P. Valriu Sima care 
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întreab  asupra num rului de credincio i ai Bisericii Române Unite i propune 
o adunare cu to i preo ii uni i.

14.07.1989     semn tura Pr. F g ra

Documentul nr. 27 
Proces-verbal
încheiat azi 02.09.1989 în edin  capitular  fiind prezen i to i membrii 

capitulari (inclusiv P. Sabin D ncu  întors de la Roma) precum i Î.P.S. 
Alexandru Todea.  

P rintele vicar Tertulian Langa relateaz  c  P. Bota de la Flore ti, sfin it
anul trecut, este activ pe plan local (parohial) i pe plan diecezan prin 
conferin e inute în alte localit i despre coala Ardelean i Eminescu.  

Obiec ia ivit  cu privire la cerebr rile în rit roman de la Bistri a ale lui 
P. Ovidiu Co buc, (ajuns  prin P. Bota) se va cerceta pe linie bazilitan i se 
vor lua m suri necesare pentru intrarea în rânduiala Bisericii Române Unite.  

Cu privire la ritul nostru i celebrarea lui Î.P.S. Alexandru precizeaz  c
nu e permis nici un compromis, oricât de mic, chiar dac  ar fi numai de 
moment, pentru c  las  urme i r mâne în istoria Bisericii noastre. Schimbarea 
sau pierderea integrit ii ritului are afecta însu i (!) Unirea de la 1700 i
misiunea specific  Bisericii noastre. Prescurtarea liturghiei dup  indica ii i
aprob rile din 1948 nu este obligatorie, deoarece favorurile se pot folosi dar nu 
sunt obligatorii, a a c  la concelebr ri au prioritate preo i care celebreaz  f r
prescurt ri, fiind pe linia tradi iei vechi a bisericii noastre.  

Î.P.S. Alexandru aminte te c  P. Grigore Pop de la Dej i-a aniversat 50 
ani de preo ie, cu care ocazie a fost distins cu titlul de protopop onorar.  

P. Matei Boil  precizeaz  în leg tur  cu ritul Bisericii noastre, c  nu 
lungimea sau scurtimea, nu preferin ele personale trebuie s  prevaleze, ci 
p strarea identit ii Bisericilor Unite.  

Se va analiza propunerea P. Prundu  Augustin ca la Cicârl u s  fie loc 
de pelerinaj în dumineca dinaintea de ziua Crucii (14 septembrie, n.n.).

Î.P.S. Alexandru propune ca preo ii c s tori i s  nu fie primi i în 
c lug rie, în situa ia de ast zi când nu exist  m n stiri i locuiesc cu so iile lor.  

Superiorul General al Iezui ilor a trimis o scrisoare Î.P.S. Alexandru 
mul umindu-i pentru prezidarea înmormânt rii P rintelui iezuit Laz r de la 

omcuta Mare, scrisoare în care folose te titulatura de arhiepiscop i
mitropolit.  

Credincio i din arhidiecez  cer ca mitropolitul Alexandru s  se mute cu 
domiciliul de la Reghin la Blaj, dar greut ile unei mut ri la b trâne e, dar mai 
ales faptul c  în jurul Reghinului sunt mul i credincio i greco-catolici, pe când 
la Blaj pu ini, fac ca acest lucru s  nu fie acceptat.  

P. Augustin Prundu  propune ca seniorul corului episcopal P.S. Ioan 
Ploscaru s  fac  demersuri pentru clarificarea problemei mitropolitului, f când
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eventual o vizit  la Roma.  
P. Matei Boil  propune rezolvarea succesiunii episcopale, ca solu ie

pentru rezolvarea multor i dificile probleme, printre care ( i cea – n.n.) cu 
pseudoepiscopii f cu i de P.S. Dragomir i cea cu sprijinitorii liniei 
romano-catolice în Biserica Român  Unit .

Se propune ca înainte de a fi admis cineva la o treapt preo easc  s  fie 
cunoscut de episcopul locului sau (de – n.n.) vicarul s u i s  fie bine examina i
în ce prive te preg tirea teologic .

02.09.1989    semn tura Pr. F g ra

Documentul nr. 28 
DIECEZA DE CLUJ – GHERLA  
Preo i (înainte de 1983 – n. S.S.F.)
3400 Cluj-Napoca 
A tileanu Pantelimon, str. 30 Decembrie 3  
Arie an Grigore, str. Gh. Laz r 20 
Bochi  Alexandru, str Dragalina 100 
Boil  Matei, str. Turzii 45 
Botiza Ioan, str. C l ra ilor 14 
Ciaca Liviu, str. R inari 2 ap. 105 
Cosma Eugen, str. Clo ca 7 
Cri an Alexndru, Aleea Bucium 11 ap. 7 
Cri an Melinte, str. Carcale i 12  
Cri an Teodor, str. Republicii 29 
Cucui Mihai, str. Dun rii 137 
Cup a Iulian, str. 6 Martie 4 
David Ioan, str. Gr. Alexandrescu 9 
D ncu  Gavril, str. Sl nic 7 ap. 8 
Deac Izidor, str. Salcâmului 28 
F g ra  Sabin, Aleea Mese  6 ap. 29.  
Felecan Aurel, Aleea Azuga 1 ap. 10 
Fernea Vasile, str. Po tei
Ga par Dumitru, str. Mehedin i 25 Bl. F.11 ap. 14 
Gherghel Laz r, str. Soporului 72 ap.7.  
Gherman Vasile, str. Borhanci 10 sc. 3 
Gorcea Romulus, str. Fericirii 10 
Hossu Ioan, str. Nirajului 33 
Ignat Eugen, str. Fântânele 63-65 ap. 31 
Ilea Constantin, str. Republicii 3 
Irimie  Mircea, str. Gruia 98 Bl. A-2, ap. 6 
Jidav Aurel, str. Harghita 32 



227

Langa Tertulian, str. Putna 7 ap. 25 
Lupu Vasile, str. A. France 19 
Marina Ioan, str Brediceanu 3.  
Micu Ioan, str. 6 Martie 5 
Miclea Aurel, str. Mehedin i 25 Bl. F-11 ap. 14 
Moraru Victor, str. Parâng 6 Bl. H. 3 ap. 12 
Muntean Natanail, str. Florilor 12 
Neam u Gheorghe, str. Babe  17 
Ocnean Dimitrie, str. Breiner Bella 23 
Pandrea Augustin, str. Doinei 70 
Pandrea Liviu, str. Mo ilor 109 
Papiu Alexandru, str. Lingurarilor 122 Bl. D-20, ap. 7 
Peteanu Ilie, str. S. Albini 139, ap. 3 
Plaian Nicolaie, str. Aleea Herculane 2 ap. 26  
Pop Alexandru, str. Petre Groza 18 ap. 5 
Pop Mihaiu, str. Bisericii Ortodoxe 4 
Pop Romulus, str. Z rne ti 42
Pop Vasile, str. Lingurarilor 114 Bl. D-14 ap. 71.  
Pop Gavril, str. V Lupu 21 (3422 Feleacu)
Popa Eugen, str. St. Mora 7 ap. 28  
Prundu  Augustin Silviu, str. Gh. Laz r 20 
Radu Ioan, Pia a 11 iunie 8  
Riti Emil, Aleea Bizu a 4 ap. 4 
Sab u Ioan, str Gh. Laz r 20  
S l gean Grigore, str. Parâng 12 Bl. K. Ap. 19  
Seucan Coloman, str. Horea 2 

u man Ieronim, str. Scor arilor 4 
Ticrea Vasile, str. Plopilor 119  
Todericiu Adrian, str. Arie ului 16  
Trufa iu Liviu, str. K. Marx 112  
Ulmean Vasile, Aleea Pean  5 ap. 323 
Ungureanu Vasile, str. Vlahu  Bl. Lam  B. ap. 64 
Zetea tefan, str. B i oara 13 ap. 8 

3475 Ghela  
Bunea Ioan, str. 23 August 10  
Berbecar Vasile, str G rii 13 
Breharu Gheorghe, str. Bobâlna 16  
Ciobanu Coriolan, str. Speran ei 4 
Câmpeanu Gheorghe, str. 23 August 9-11 
Jiman Pantelimon, str. 23 August 10  
Mocanu Teodor, str. T. Vladimirescu 4 
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Oprea Ioan 3493, Fize ul Gherlei  
Mure an Gavril, 3475 Gherla str. Cri an 14  
Suciu Ioan 3499, Feldioara – Sat C tina  

4650 Dej  
Bugnaru Gavril , 4656 Mica 229  
Bujor Gheorghe, 4666 Coplean 76 
Florian Ioan, str. Nicolaie Iorga 22 
Matei Gavril , 4666 Coplean 64 
Mândra  Ioan, Aleea Prim verii 2 Bl. A. sc. B. ap. 31 
Moholea Izidor, str. Carpa i 17  
Nicula Alexandru, str. Horea 20  
Oprea Emil, str. Bistri ei 7 
Pop Grigore, str. Dealul Florilor Bl. B, sc. B. ap. 32 
Toderean Ioan, 4666 C eiu str. G rii 36  

3350 Turda  
Anca Petru, str. Cri an 50  
Borot  Emil, str. Victoriei 130/a Bl. S. Ap. 6  
C pu an Augustin, str. Zorilor 1 
Cadar Ioan, 3372 sat Deleni, Com Tureni  
G zdac Mihaiu, str. Oltului 9  
Ghib Vasile, str. A. Vlaicu 32  
Laz r Andronic, 3351, Câmpia Turzii str. Cri an 5  
Marcu Aurel, str. Florilor 20/a, Poiana  
Olteanu Dionisie, str. Salinelor 53 
Pop Mihaiu, str. Ion Moldovan 6  
Pop Andrei, 3364 Luncani 4 
Sâmp lean Ioan, str. G. Bari iu 21  
T taru Ioan, 3372 Com e ti, Of. Post. Tureni  

lnar Ioan, 3351 Câmpia Turzii, str. Republicii 49  

4400 Bistri a
Ra iu Zaheiu, str. Independen ei 86 
Sângeorzan Ioan, str. A Mure anu 67 Bl. R.5. Sc. B. ap. 67  

rmure Vasile, 4500 N s ud, str. Pia a Nou  4 
Spermezan Vasile, 4575 Beclean, str. Libert ii 22  
Vran u Ioan 4530, Maieru 716, jud. Bistri a-N s ud
Partenie Augustin, 4530, Maieru 807  
Cri an Gheorghe, 4457, Sânmihaiul de Câmpie,  
jud Bistri a-N s ud 
Bozori  Teodor, 4595, Brani tea jud. Bistri a-N s ud  
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Odorheanu Ovidiu, str. Cimitirului 21, Bistri a
Z greanu Gheorghe, 4469, Chintelnic, jud. Bistri a-N s ud  
Coru iu Viorel, 4452, Lechin a, str. 23 August  
Arie an T. Ioan, 4457, Visuia, jud Bistri a-N s ud  
Arie an T. Gheorghe, 4457, Visuia, jud. Bistri a-N s ud  
Iulian Irimie, 4412, ieu, Sat oimu , jud. Bistri a-N s ud  
Timi  Simion, 4552, Rodna, jud. Bistri a-N s ud  
Moldovan Vasile, 4388, S rma , jud. Mure , str. Teilor 12/12 

Documentul nr. 29 
Tabel nominal [cu c lug rii ordinului Sf. Vasile cel Mare (dup  1983 – 

n. S.S.F.)] 
3400 Cluj-Napoca  
1) Arie an Grigore, str. Gheorghe Laz r nr. 20  
2) D ncu  Gavril , str. Sl nic nr. 7.  
3) F g ra  Sabin, Aleea Mese  nr. 2 ap. 10  
4) Micu Ioan, str. 6 Martie nr. 6  
5) Macavei Traian, str. Gheorghe Laz r nr. 20  
6) Peteanu Ilie, str. Albini Bl G.3 ap. 27  
7) Pop Vasile, str. Mehedin i nr. 25 Bl. F. 10 ap. 14 
8) Prundu  Augustin, str. Gheorghe Laz r 20  
9) Sab u Ioan, str. Gheorghe Laz r 20  
10) S lcudean Ilie, str. Republicii nr. 61-63 ap. 3 
11) Ungureanu Vasile, str. Petuniei nr. 1 ap. 22 
12) Bujor Gheorghe, 4666 Coplean nr. 67, jud. Cluj  

3475 Gherla  
13) Jiman Pantelimon, str. 23 August nr. 10  
14) Mocanu Teodor, str. Tudor Vladimirescu nr. 4 

3350 Turda  
15) Borot  Emil, Calea Victoriei nr. 130.A, Bl. S. Ap. 6  
16) Ispas Dumitru, Calea Victoriei nr. 38 (88)
17) Herman Grigore, str. Scânteii nr. 2 
18) Rus Petru, 3351, Câmpia Turzii, str. Ion Ra iu nr. 32 jud. Cluj 

Jude ul S laj  
19)  Juca Grigore, 4767, S l jeni, nr. 217 jud. S laj  
20) Roman Teodor, 4744, Horostul Crasnei, nr. 413 jud. S laj 

Jude ul Prahova  
21) Florian Virgil, 2000 Ploie ti, str. 23 August, nr. 68 Bl. B. ap. 38  



230

Jude ul Alba 
22) Man Vasile, 3329, R de ti, nr. 219 jud. Alba  

Jude ul Mure
23) Peteu Camil, 3050, Sighi oara, str. Bastionului nr. 11, jud. Mure

Jude ul Arad 
24) Lelea Dimitrie, 2900, Arad, str. Arge , Mic laca nr. 17

3900 Satu Mare  
25) Marina Gavril, str. Gh. Doja nr. 5 
26) Jurjea Alexandru, 3981, Odoreu, str. Florilor nr. 12, jud. Satu Mare 
27) Bob Iosif, 3844 T nad, str. Înfr irii nr. 230, jud. Satu Mare 

4800 Baia Mare  
28) Bondrea Ilie, str. Pictorilor nr. 5.A 
29) David Vasile, str. Gh. Co buc nr. 23 
30) S l gean Vasile, str. Valea Ro ie nr. 100  
31) Petru a Petru, 4852 Cavnic, nr. Jud. Maramure

4400 Bistri a
32) Co buc Ovidiu, str. Cimitirului nr. 21 
33) Costin Teodor, str. Traian Banciu nr. 76  
34) Bontaciu Aurel, str. Decebal Bl. 11 ap. 15 
35) M rginean Gavril , str. Lalelelor B. 11 S 2 ap. 4 
36) Olar Nicolae, str. Pescarilor Bl. 5 ap. 23 
37) Arie an Grigore, 4457, Vi uia, jud. Bistri a- N s ud 
38) Arie an Ioan, 4437, Vi uia, jud. Bistri a-N s ud
39) Bolf  Otic Alexandru, 4530, Maieru, str. Valea Coaselor  
nr. 580, jud. Bistri a-N s ud  
40) Borz Ioan, 3400, Cluj-Napoca, str. Grigore Alexandrescu, 
 Bl. 21 ap. 32 

5500 Bac u
41) Bursuc Martin, Calea M r e ti Bl. 98, sc. C, ap. 4 
42) Frâncu Ioan, str. Petru Rare  10 ap. 9  
43) Pojum Ioan, str. Panselelor 2 Bl.2, sc. B, ap. 7  

jud. S laj
44) Opri  Vasile, 4381, Valc ul de Jos 258  
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jud. Cluj  
45) Todereanu Ioan 4662 C ei str. G rii 36  

jud. Maramure
46) Toma Ioan, 4890, Poiana Botizei  

Tabel cu surorile Ordinului Sf. Vasile cel Mare 
3400 Cluj-Napoca  
1) Bolf  Otic Viorica, str. Sl nic 7 ap. 8  
2) Pintea Elisaveta, str. Brâncoveanu 50 ap. 60  
3) Pop Rodica, str. Crizantemelor 11 
4) Presecan Maria, str. Gr. Alexandrescu 10 Bl. M.2. ap. 6  
5) u man Victoria, str. Crizantemelor 11 
6) T ma  Ana, str. Sl nic 7 ap. 8  
7) Pop Ana, 3428, Satu Lung 32, Com Chinteni, jud. Cluj  

3475 Gherla  
8) Beudean Iuliana, str. Clo ca 7/A 
9) Chindri  Anu a, str. Stejarului 2 Blc. 5 ap. 2 
10) Mocanu Birica, str. T. Vladimirescu 4 
11) Oros Rodica, str. Fagului 3 Bl. G.1. ap. 17  
12) Pop Aurelia, str. Armata Ro ie 30 Bl. B.4. ap. 16  
13) Suciu Maria, str. 23 August 10  
14) Tintelecan Raveca, str. Stejarului 2 Bl. C.5. ap. 2 
15) urca  Ana, str. G. Co buc 12 ap. 3 
16) urca  Irina, str. G. Co buc 12 ap. 3.  

4650 Dej  
17) Hruban Alexandrina, str. Vlad epe  3 Bl. B. ap. 44, 

4500 N s ud  
18) Bolf  Otic Lenu a, str. Aleea Alb  Bl. 5 ap. 3 
19) Bolf  Otic Victoria, str. Aleea Alb  Bl. 5 ap. 3 
20) Ro u Maria, str. M. Eminescu 35 

jud. Bistri a-N s ud  
21) Câmpean Anastasia, 4591, entea 52 
22) Coru iu Livia, 4530, Maieru str. Principal  845 
23) H d r u Virginia, 4530, Maieru str. Valea Caselor 489  
24) Hogea Ioan, 4530, Maieru str. Principal  848  
25) Runcan Emilia, 4528, Feldru 270  
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4800 Baia Mare  
26) Bota Irina, str. Unirii 14 ap. 100  

jud. Maramure
27) Iusco Ioana, 4998, Ieud 324 
28) Ple  M rcu a, 4998, Ieud 410  
29) Pa ca Aurica, 4854, Bu ag 130  

jud. S laj
30) Anton Maria, 4767, Câmpia S laj 107  
31) Mese an Maria, 4767, S lajeni 38  

jud. Alba  
32) lnar Otilia, 3325, Gârbova de Jos, str. Movilei 32 

2000 
 Ploie ti
33) Florian Lucia, str. 23 August 68 Bl. B. ap. 38 

8700 Constan a
34) Nechifor Maria, str. Gh. Marinescu 54, jud. Constan a
35) Deliman Paraschiva, 8765, M. Kog lniceanu, str. T.  
 Vladimirescu 158  

Documentul nr.  30 

Elenco nominale (c lug rii OSBM – n.n.)

Nr. Nume e Cogneme Nato Ammesso V.sem V.Soll Ordo 
1 Arie an Ioan Iacob 20.01.22 16.01.42 08.02.48 29.06.70 28.03.75 
2 Arie an Gh. Gra ian 23.10.20 18.10.47 08.02.48 29.06.70 25.08.78 
3 Arie an Gr. Gavril 31.01.28 30.04.44 24.06.45 29.06.70 30.12.71 
4 Bob Iosif Leon 13.02.12 14.03.31 05.11.32 19.09.36 22.03. 38 
5 Borota Emil Efrem 10.11.20 08.12.39 29.09.40 19.03.70 15.10.72 
6 Bondrea  

I. Irinarh 
03.08.29 22.10.46 04.04.48 25.03.70 08.09.70 

7 Bujor Gh. Grigore 16.08.30 13.04.71 04.10.75 31.12.82 08.09.79 
8 Co buc O. Orest 27.08.72 09.01.82 07.01.83 31.07.88 23.12.83 
9 Costin T. Teofil 02.02.63 09.01.82 26.06.83 31.07.88 30.08.87 
10 David Vasile 

Valerian
30.09.22 21.11.47 30.10.48 25.03.70 24.04.71 

11 D ncu  G. Sabin  22.11.30 05.09.46 04.04.48 20.03.70 02.01.67 
12 F g ra  S. 

Sebastian
01.10.50 25.03.71 15.10.72 01.01.77 17.04.77 

13 Juca Gr. Gherasim 09.10.12 20.11.32 02.09.34 12.12.37 06.08.38 
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14 Jiman P. Petru 29.11.07. 25.10.26 18.12.28 01.12.35 20.04.75 
15 Moldovan M. 

Miron 
19.04.12 21.10.32 02.09.34 12.12.37 06.08.38 

16 Micu Ioan Ioachim 22.04.22 28.10.38 17.12.39 20.03.70 18.12.64 
17 Man V. Visarion 16.09.09 10.01.35 07.02.37 20.07.42  
18 Prundu  A. 

Silvestru
03.05.15 21.11.47 03.10.48 19.03.70 11.12.38 

19 Pop V. Vincen iu 08.10.15 08.02.39 18.02.45 19.03.70 22.10.72 
20 Peteu C. Pavel 03.06.46 07.02.69 21.11.70 26.10.73 20.12.73 
21 Petean P. Pavel 15.05.14 18.04.28 01.01.31 20.07.42  
22 Petean Ilie Ioan 20.07.07 15.06.32 22.02.34 19.06.38 02.04.72 
23 Rus Petru Ieremie 18.11.34 30.18.83 17.11.85 01.01.89  
24 Sab u Ioan Iustin 21.03.27 08.10.46 19.04.48 19.03.70 11.08.68 
25 Arie an Ioan Ilarie 01.11.68 03.05.87 06.11.88   
26 Bolf  Otic A. 

Augustin
11.11.63 30.09.84 03.05.87   

27 Bârsan M. Matei 30.07.69 05.05.87 06.11.88   
28 Csabai A. Mihail 24.10.63 20.08.88 17.12.89   
29 Covrig M. Lucian 02.01.64 28.02.88 17.12.89   
30 Daboc L Ioan 28.07.64 31.07.88 17.12.89   
31 Duca Lucian 

Aloisiu
21.06.65 31.07.88 16.12.89   

32 Doctoreanu I. 
Vasile

06.02.44 03.05.87 09.01.89   

33 Furtun  I. Iosif 09.05.55 19.10.86 17.10.87   
34 Furtun  M. Grigore  21.06.65 31.07.88 17.12.89   
35 Jurje A. Ermil 04.06.55 13.01l80 11.09.81   
36 Mereu Tr. Tertulian  09.05.55 19.11.86 31.07.88   
37 M rgineanu G. 

Gavril
21.02.55 11.12.83 03.05.87   

38 Micl u  Pius Paul 03.02.57 21.11.82 25.02.86  01.01.88 
39 Pejum I. Inocen iu 27.08.26 29.10.85 31.07.88   
40 Pop M. A. Andrei 27.08.67 06.11.88 17.12.89   
41 Roman T. Tarcisiu 24.10.66 01.01.84 29.11.87   
42 Stupineanu S. 

Severian
27.05.61 11.05.86 29.11.87   

43 Simionca D Daniel  17.07.63 31.07.88 17.12.89   
44 Sâmbotelecan M. 

Marian 
01.04.71 31.07.88 17.12.89   

45 Adrus V.O. Ilie 13.03.56 23.07.89    
46 Cri an I.M. Iosif 08.05.58 19.03.89    
47 Sauciuc E Anton 26.11.56 21.04.88    
48 Romocea I. Mircea 11.10.67     
49 Cic a Sabin 23.02.71     
50 Todea Vaisle 09.02.64     
51 Taichi  A. Ioan 24.01.71     
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Documentul nr.  31 
Surorile Ordinului Sfântului Vasile cel Mare  

Dieceza de Cluj – Gherla  
Nr.crt. Numele i prenumele   Adresa  
Bolfa Otic Vicorica Cluj, 3400, str. Sl nic nr. 7 ap. 8  
Bolf  Otic Lenu a  N s ud, 4500, Aleea Albac Bl. 5 sc. B. ap. 3 
Bolf  Otic Victoria N s ud, 4500, Aleea Alb  Bl. 5 sc. B. ap. 3 
Bonta  Nastasia Jud. Bistri a-N s ud, 4530, Maieru str. Valea Caselor nr. 957  
Bonta  Reghina Maieru, 4530 str. Valea Caselor 557, jud. Bistri a-N s ud 
Chezan Angela Cluj, 3400, str. Fabricii de Zah r 75 Bl. Cz 6 ap. 18  
Chindri  Anu a Gherla 3475 str. Stejarului 2 Bl. C. 5 ap. 2 
Câmpean Ana entea 4591 nr. 52 jud. Bistri a-N s ud 
Ciont Eugenia Sorina Gherla, 3475, Aleea Brazilor 9 Bl. E. 7 ap. 7  
Coru iu Livia Maieru, 4530, str. Principal  1030 jud. Bistri a-N s ud 
Duca Maria N s ud, 4500, str. Nou  Bl. C. 4 ap. 5 jud. Bistri a-N s ud
H d r u Virginia Maieru, 4530, st. Valea Caselor 591 jud. Bistri a-N s ud 
Higea Ioana Maieru, 4530, str. Principal  1033 jud. Bistri a-N s ud 
Ignat Mina Ilva Mic , 4540, Nr. 850 jud. Bistri a-N s ud
Marc Floare Poiana Ilvei, 4544, str. Principal  160 jud. Bistri a-N s ud
Mocanu Birica Gherla, 3475, str. T. Vladimirescu jud. Cluj  
Pintea Elisabeta Cluj, 3400, str. C. Brâncoveanu 50 ap. 60 Cluj  
Pop Aurelia Gherla, 3475, str. Armata Ro ie 30 Bl. B4, ap. 16 jud. Cluj  
Pop Ana Satu Lung, 3420, nr. 32 jud. Cluj 
Presecan, Maria Cluj, 3400, str. G. Alexandrescu 10 Bl. N.2. ap. 67  
Ro u Maria N s ud, 4500, str. M. Eminescu nr. 35 
Ruscan Emilia Feldru 270, cod. 4528, jud. Bistri a-N s ud 
Suciu Maria  Gherla, 3475, str. 23 August nr. 10  
T ma  Ana Cluj, 3400, str. Crizantemelor nr. 11 
T ma  Delia Dej, 4650, str. Unirii 17 Bl. C. 40 ap. 12 
Tintelecan Raveca Gherla, 3475, str. Stejarului 2 Bl. C. 5 ap. 2 

urca  Ana  Gherla, 3475, str. G. Co buc 12 ap. 3 
urca  Irina Gherla, 3475, str. G. Co buc 12 ap. 3 

Vran u Ana  Maieru, cod. 4438, str. G rii jud. Bistri a-N s ud 
Vran u Palegia Maieru, cod. 4530, str. G rii jud. Bistri a-N s ud  

Documentul nr. 32 
Dieceza de Cluj – Gherla 

Surorile Ordinului Sfântului Vasile cel Mare 
din Provincia Român

Bolf  Otic Viorica, 3400, Str. Sl nic 7 ap. 8, Cluj  
Bolf  Otic Lenu a, 4500, Aleea Alb  Bl. 5 sc. B. ap. 3, N s ud
Bolf  Otic Victoria, 4500, Aleea Alb  Bl. 5 sc. B. ap. 3, N s ud 
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Bonta  Nastasia, 4530, Maieru str. Valea Caselor 957, jud. Bistri a-N s ud  
Bonta  Reghina, 4530, Maieru str. Valea Caselor 957, jud. Bistri a-N s ud 
Chezan Angela, 3400, str. Fabricii de Zah r 75 Bl. Cz 6 ap. 18, Cluj  
Chindri  Anu a, 3475, str. Stejarului 2 Bl. C. 5 ap. 2 Gherela, jud. Cluj  
Câmpean Ana, 4591, entea 52, jud. Bistri a-N s ud 
Ciont Eugenia Sorina, 3475, Aleea Brazilor 9 Bl. E. 7 ap. 7, Gherla, jud. Cluj  
Coru iu Livia, 4530, Maieru, str. Principal  1030, jud. Bistri a-N s ud 
Duca Maria, 4500, str. Nu  Bl. C.4. ap. 5, N s ud, jud. Bistri a-N s ud
H d r u Virginia, 4530, Maieru, str. Valea Caselor 591, jud. Bistri a-N s ud
Hogea Ioana (sic!), 4530, Maieru, str. Principal , 1033, jud. Bistri a-N s ud
Ignat Mina, 4540, Ilva Mic , 850, jud. Bistri a-N s ud
Marc Floare, 4544, Poiana Ilvei, str. Principal  160, jud. Bistri a-N s ud
Mocanu Birica, 3475, str. T. Vladimirescu, 4 Gherla, Jud. Cluj  
Pintea Elisaveta, 3400, str. C. Brâncoveanu 50, ap. 60 Cluj  
Pop Aurelia, 3475, Str. Armata Ro ie 30, Bl. B 4 ap. 16 Gherla, jud. Cluj  
Pop Ana, 3428, Satu Lung 32, jud. Cluj  
Presecan Maria, 3400, str. G. Alexandrescu 10, Bl. N. 2 ap. 67 Cluj  
Ro u Maria, 4500, str. M. Eminescu 35, N s ud  
Runcan Emilia, 4528, Feldru 2780, Jud. Bistri a-N s ud 
Suciu Maria, 3475, str. 23 August 10, Gherla, jud. Cluj  
T ma  Ana, 3400, str. Crizantemelor 11, Cluj  
T ma  Delia, 4650, str. Unirii 17 Bl. 40 ap. 12, Dej, jud. Cluj  
Tintelecan Raveca, 3475, str. Stejarului 2, Bl. C. 5 ap. 2, Gherla, jud. Cluj  

urca  Ana, 3475, str. G. Co buc 12 ap. 3, Gherla, jud. Cluj  
urca  Irina, 3475, str. G. Co buc 12 ap. 3, Gherla, jud. Cluj  

Vran u Ana, 4530, Maieru, str. G rii, jud. Bistri a-N s ud nr. 906  
Vran u Palagia, 4530, Maieru, str. G rii, Jud. Bistri a-N s ud nr. 906  
Berende Maria, 4530, Maieru, str. Principal , nr. 555, jud. Bistri a-N s ud  
Berende Dorina, 4530, Maieru, Principal  555 jud. Bistri a-N s ud  
Avram Maria, 4530, Maieru, str. Valea Caselor nr. 755, jud. Bistri a- N s ud
Hájdo Gyöngy, 4300, Târgu Mure , str. Nucului nr. 2 
Opri or Loredana, 4300, Târgu Mure , str. Înfr irii nr. 13 ap. 32  
Anton Maria, 4767, Câmpia S laj 107, jud. S laj  
Fati Floare, 4767, S l jeni 204, com. Boc a S laj, jud. S laj  
Mese an Maria, 4767, S l jeni 38, com. Boc a S l jeni, jud. S laj
Mese an Reghina, 4767, com. Boc a 52, S laj, jud. S laj  
Bota Irina, 4800, str. Unirii 14 ap. 100, Baia Mare 
Iusco Ioana, 4998, Ieud 379, Maramure
Pa ca Aurelia, 4854, Bu ag 130, jud. Maramure
Ple a Maria, 4998, Ieud 463, jud. Maramure
Loren  Georgeta, 5416, Ploscu eni, str. Mor a 128, jud. Vrancea  
Mogo an Paraschiva, 3340, Ocna Mure , str. St. O. Iosif 3, jud. Alba 
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Deliman Paraschiva, 8765, M. Kog lniceanu, str. T. Vladimirescu 158,
Constan a
Pojun Magdalena, 5500, str. Panselelor Bl. 2 ap. 7, Bac u.
Sas Maria, 3400, Cluj str. Albini 99 Bl. B. 1 sc. 2 ap. 87, jud. Cluj.  

Documentul nr. 33 
Proces-verbal

încheiat azi 5.10.1990 în edin a capitular  în prezen a tuturor 
membrilor capitlului i a P. Popa Eugen i Botiza Ioan.  

P rintele vicar general Langa Tartulian face o prezentare a primei 
întâlniri a tuturor conduc torilor de dieceze catolice de rit roman i grec, dup
41 de ani, care a avut loc la Alba-Iulia la sediul episcopiei romano-catolice în 
data de 3.01.1990.  

Au participat: 
– Ms. Francisc Colasono (Colasuonno) Nun iu Apostolic din parte Sf. 

Scaun.
– Î.P.S. Mitropolit Alexandru – pentru Blaj 
– P.S. Ploscaru – pentru Lugoj
– P. Lucian Mure an ptr. Baia Mare
– P. Vasile Hosu Hossu ptr. Oradea 
– P. Langa Tertulian ptr. Cluj
– P.S. Iacob Antal (Jakab Antal) cu 2 canonici ptr. Alba Iulia [P. 

Jacobini (Jakubinyi) bun cunosc tor a limbilor român , maghiar i italian , a 
fost translator].  

– P.S. Boros – ptr. Timi oara
– P. ipo  (Sipos) ptr. Satu Mare
– P. Dasc l (Daszkal) ptr. Oradea
– P.S. Robu – ptr. Bucure ti
– P. Gheorghel ptr. Ia i
– Ms. Pasini – de la Caritasul italian  
Cuvântul de deschidere l-a rostit Ms. Colasono.  
A fost o întâlnire de lucru, de informare i s-a discutat pe baza unui 

material preg tit de romano-catolici: „Exigen ele i cerin ele Bisericii 
romano-catolice c tre Consiliul Frontului Salv rii Na ionale în noile condi ii
create de revolu ia popular  din 22.12.1989”.  

(Textul e la P. Langa).  
La terminarea discu iilor s-a preg tit textul unei telegrame (redactat  de 

Ms. Colasono) c tre Sf. Scaun, din partea Conferin ei episcopale a Bisericii de 
rit oriental i roman din România întrunit  în plen pentru prima dat  la 
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Alba-Iulia.  
P.S. Robu va preg ti audien a conduc torilor de dieceze la Consiliul 

Frontului Salv rii Na ionale pentru data de 11.01.1990.  
Ms. Colasono are i o întâlnire numai cu greco-catolicii cu care ocazie 

P. vicar Langa Tertulian pune problemele: 
– a mitropolitului contestat de unii; 
– atitudinea conferin ei episcopale orientale fa  de cei 3 (acum 2)

a a-zi i episcopi Paven i Riti.
Joi 5.01.90 Ms. Pasini de la Caritas a avut de la ora 9 o întâlnire cu P. 

vicar Langa, c ruia i-a luat un interviu biografic (scris bibliografic – n.n.) i cu 
aceast  ocazie Ms. Pasini a precizat c  fa  de Biserica greco-catolic  Caritasul 
va avea o aten ie aparte din punct de vedere material.  

5.01.1990    Pr. F g ra

Obs. Luni 8.01.1990 capitlul f r  P. vicar Langa s-a întrunit pentru a 
prezenta propuneri de alte probleme care ar fi bine s  se discute la audien a din 
11.01.90 de la Bucure ti cu Consiliul F.S.N.  

Principala propunere a fost abrogarea decretului 151/1948, care abrog
Concordatul dintre România i Vatican.  

Textul propunerilor – se g se te la P. Langa Tertulian.  

Documentul nr. 34 
Cu publicul  
14.01.1990  
La Sala Festiv  a Episcopiei  
La început cu „Cre tin sunt din leag n...”  
P. Langa T.:  
– cuvânt de deschidere: 
– îndemn pentru tineri 
– libertate fizic , legal , fireasc , cuvenit
– har de a fi prigoni i
– mul umiri lui D-zeu, Fecioarei Maria, tinerilor, conduc torilor. 
– importan a unit ii – când unitatea e atacat , ne ispite te egoism, 

subiectivism 
– prezentarea întâlnirii de la Alba-Iulia 
– primirea la Bucure ti 11.01.1990 la Mazilu Dumitru
– principii de orientare 
– interviuri cu presa local i str in  
Întreb ri:
Poru iu Inocen iu:  
Persoana juridic  a Bisericii este instituit ?
La Piari ti liturghie dup  ritul nostru la 9 h sau 11 h este posibil ?
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Bozga Eugen:  
Bucurie pentru întâlnire. Afi ier la acest sediu cu nout i. Servicii divine 

în P a Libert ii. Mul i greco-catolici nu tiu nimic de aceast  biseric . Reviste: 
e nevoie de publica ii pentru popor. St ruin  la Roma... vizit . Conservatorul 
s  se primeasc .

Pop Nicodim:  
Credincio ii to i s  se exprime oriunde: la radio, ziare – pentru a urgenta 

plângeri (nu numai ierarhia). Fonduri avem? Dona ii unde?  
Lascu (Viorica):
Sf. P rinte iube te special pe maghiari – vizit  în Ungaria. S  vin i în 

România.  
Pr. David:  
Raportul de la Bucure ti: bun, logic. Propuneri – în m sura posibilului 

s  se insiste i la Iliescu 
– la fra ii ortodoc i: – mai sus pentru scaun (interese? n.n) – cei tineri: 

neinforma i.
Alin B rb n an:
Manifesta ii pa nice. S  le lu m bisericile cu for a.
Enea Borza:  
Ultimatum de 3 zile pentru intrarea în drepturi a B.R.U. Decret pentru 

români ortodoc i, uni i... (?).  
Trifoiu (Nicolae):  
Situa ia Departamentului Cultelor?  Înfiin area Ministerului Cultelor 

cu un ministru ardelean. Care e situa ia P.S. Chertes? Organizarea în A.G.R.U. 
popor; A.S.T.R.U. studen i. Preg tirea înmormânt rii episcopilor de la Sighet. 
Deschiderea liceului Inocen iu Micu Klein; Conservatorul. Visul episcopului 
Justinian.  

P. Bota (Ioan).  
F r  recens mânt. Con tiin a na ional : nu dezbin m poporul. Via a lui 

Hossu.  
(P) Fernea:
Cont la CEC pentru B.R.U. S  se foloseasc  s lile existente pentru 

Liturghie (acestea i altele).
Gorcea Victor:  
Prin P. Langa – juri ti care s  demonstreze juridic c  situa ia e de drept 

Liturghii numai în biseric .
Oltean Mariana:  
Istoric al B.R.U. în presa local i central . Liturghie în biseric .
Vaida Mircea:  
Completarea decretului – de drept constitu ional. Primirea bisericilor – 

de drept civil. Comisii de preluare. Ziar romano-catolic versiune român .
Gherasim Ioan:  
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P. Riti chemat în public.  
Pop Mircea:
Revista „Osservatore Romano”, Radio Vatican – emisiuni pentru noi. 

S  se trimeat  oameni la Roma.  
P. Prundu  Augustin:  
Revolu ie miracol. Libertatea dar al Fecioarei, al Familiei Sfinte. 

Rug ciuni pentru Unirea Mare.  

Documentul nr. 35 
Cu publicul  
28.01.1990  
La Episcopie. 
– Vizita la Episcopia Ortodox  Cluj, la Î.P.S. Teofil Herineanu  
Delega ia: P. vicar Tertulian Langa, P. Silviu Augustin Prundu , P. 

Matei Boil
Prezentat un document scris, o notificare. Sâmb t  27.01.1990 vizit

pentru r spuns la documentul prezentat.  
Prezentare aspecte negative din istoria B.R.U. de c tre vicarul tefan,

barate de P. vicar Tertulian („nu primim lec ii de patriotism de la nimeni”)
– S-a comunicat de la Bucure ti c  problema e în aten ia Ministerului 

Cultelor. 
– Apel la unitate 
– Vizit  la Buracu – pre edintele Consiliului FSN Jude ean. Dl. Buracu 

s-a documentat i a (oferit) promis sprijin pentru rezolvarea problemelor 
B.R.U.

– La N s ud: P. rmure celebrând Sf. Liturghie, chemat la FSN s  dea 
explica ii i s  prezinte autoriza ie.

– Urmeaz  Conferin a Episcopal , a B.R.U. în s pt mâna care vine. 
– La întâlnirea din P a Libert ii un colonel de la poli ie ne-a anun at c

vor fi provocatori. Au r spândit pag. din „Telegraful român“ „cu comunicatul 
întâlnirii de la Bucure ti a ministrului cultelor i a mitropoli ilor ortodoc i i
greco-catolici.  

P. Eugen (Popa):
Colportarea, murmurul, plângerea – p cat contra unit ii.
Compara ie cu trecerea poporului (evreu – n.n.) din robie prin pustiu.  
Doru Braia de la München:  
Uni ii din lumea liber  i-au ajutat pe ortodoc ii de peste hotare.  
Olteanu Mariana:  
Istoric al B.R.U. în pres ; de ce nu apare în pres ? Comunicarea de la 

Radio de ieri e cunoscut . Materiale xerox.  
Ileana Bort :
Prin justi ie nu se pot revendica bunurile BRU? R: Da, dar e nevoie de 
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documente.  
Alin B rb n an:
– For a juridic  interna ional ; liste cu adrese i telefoane a celor 

prezen i.
Fr il :
S  nu condamn m pe nimeni, s  ne rug m, nu tiu (de noi, despre noi 

n.n.) pentru c  n-au înv at; nu condamnare, ci înv are.  
Suciu Vasile:  
Ce ne facem dac  ortodoc ii fac liste? R: lupt m cu legile.  
Lucaci Livia:  
Lips  de c r i i cateheze. C r i de rug ciune.  
Gheorghe Petru :
Reaminte te de comunicatul de la Bucure ti
Poru iu Inocen iu: 
– 62 ani de la înfiin area Congrega iei Maicii Domnului în 2.02.
– anun  cu Valentin (Pen a, n.n.)  
P. Ignat:  
Exist  un interviu istoric al Î.P.S. Alexandru în „Flac ra“ din nov. 1981, 

Cateheza cu sr. Antonina. C r i de rug ciune multiplicate.  
P. R fan Tarciziu:  
„România Liber ” este mai receptiv  în a publica articole cu subiect 

B.R.U.

Documentul nr. 36 
Capitlu 24.01.1990 
– Ajutoare 40 t alimente, Azi vor sosi 
– Discu ii cu Buracu de la Consiliul FSN. Vineri va da rspuns.  
Cu Dna. Cornea unde erau ziari tii francezi – consultare pentru 

problema referendumului. 
– Conferin  de pres  la Cluj, propus  de Buracu. Stoicescu, ministrul 

cultelor – ortodox fanatic?!?!  
Bisericile – unde sunt i (ortodoc i) i (greco-catolici, n.n.) împ r im 

biserica, noi proprietari 
– unde sunt dou : una i una
– problema liturghiei în Pia a Libert ii (e de acord).  
Parohiile s  fac  cerere c tre B.R.U. pentru asisten  spiritual .
– Permanen  la Sediul Episcopiei: joi 25.01. P. Munteanu, vineri 26.01. 

P. Gorcea, sâmb t  27.01.1990 P. Pl ian
– La Episcopia Ortodox  delega ie pentru a cere parohiile 
– Problema Mircea Vaida – apare pe lista scriitorilor compromi i
– Registrul la Episcopie 
– Întâlnire cu Î.P.S. Alexandru ora 11, data 3.02.1990 
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– luni 29.01. ora 18 Capitlu  

Capitlu       29.01.1990 
– P. vicar Langa T. relateaz  despre discu ia de la Bucure ti de la 

Ministerul Cultelor a Î.P.S. Alexandru 
– Nu a acceptat ideea referendumului. 
– urmeaz  s  se sf tuiasc  cu corul episcopal 
– cursuri i profesori:  
Biblic – Botiza; Filozofie – Neam u; Moral  – Eugen (Popa);

Dogmatic  –  Pandrea (Liviu); Liturgic  – Prundu  (Sabin),  
Catehez  – sora Antonina – s  continue  
Permanen e: P. Munteanu – mar i, P. Gorcea – miercuri; P. Munteanu 

joi.  

Documentul nr. 37 

La Episcopie (cu public, n.n.)    
 4.02.1990 

– Episcopia Ortodox  ne-a dat r spunsul scris promis. 
– întâlnire cu un trimis al ministerului cultelor, ca s  afle punctul nostru 

de vedere (prof. Florin Popescu).  
P. vicar Langa a preg tit un r spuns scris la Comunicatul Ministrului 

Cultelor, publicat i republicat în pres  (29.01.1990 în „Lumea Cre tin ”,
supliment al „României Libere”). 

– Prof. Florin Popescu i-a notat revendic rile noastre (ca i când nu 
le-ar fi cunoscut). 

– Pân  sâmb t  trebuia un r spuns sau o întâlnire cu ministrul cultelor, 
care nu s-a dat. 

– P. Langa a preg tit o scrisoare sobr  pentru ministrul cultelor (la 
3.02.1990).  

Inocen iu Poru iu:  
S  se men ioneze c  am fost greco-catolic. Rug ciune în comun  
Viorica Lascu:  
La întâlnirea cu Iliescu s  fie i o delega ie de laici.  
Dna. Fr il :
Acuza ii împotriva preo ilor greco-catolici c  ar fi bi ni ari (în bisericile 

ortodoxe).  
Ana Maria Ploscaru:  
Radioul are spa iu de emisie pentru partide i forma ii (politice, n.n.). 

Nu putem i noi s  vorbim la Radio?  
O doamn :
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Care e situa ia în restul diecezelor? R. Ca la noi, mai pu in la Lugoj.  
uteu:  

S  se preia articolul din „Lumea cre tin ”
Alin B rb n an:
Au întrebat credincio ii: cum ne înscriem la greco-catolici?  
Un domn:  
A auzit în pia  c  vom vedea bisericile când ne-om vedea ceafa.  
P. Gherasim:  
S  mergem în parohii i s  sond m terenul.  
Un profesor:  
Cum s  se înscrie, s  ia leg tura cu B.R.U.? La Biroul episcopiei.  
P. Fornea.  
Sugestie: contribu ie material  pentru biseric .
P. Marina:  
Î.P.S. Alexandru e a teptat la Roma. S  profit m de libertate.  
R fan Tarcisiu:  
Articole în pres . Laicii – activi în biseric . S  se apeleze la cunoscu i

pentru a putea publica articole în pres .

Documentul nr. 38 
La Episcopie      9.02.1990  
Întâlnire cu preo ii diecezani de Cluj – Gherla.  
În prezen a Î.P.S. Alexandru, P.S. Chertes Ioan episcop retras al 

Clujului.  
Î.P.S. Alexandru ine un cuvânt de deschidere, salutând prezen a P.S. 

Chertes i pe to i cei prezen i, stâlpi ai Bisericii Române Unite.  
P.S. Chertes salut  pe cei prezen i, precizând c  din 1948 e prima dat

când revede re edin a episcopal . A fost prin multe locuri prin ar , dar i la 
Sighet unde a fost al turi de Suciu, Rusu, Chinezu.  

A prezentat situa ia d-sale Ms. Del Mestre (Del Mestri, n.n.), spre a o 
prezenta Sf. P rinte, care s  decid  în cazul dânsului.  

Î.P.S. Alexandru aminte te c  P.S. Cherte  i-a fost prefect de studii la 
Roma.  

Î.P.S. Alexandru:  
Relateaz  amintiri de la închisoarea din Sighet, preciz ri cu moartea 

P.S. Suciu i Chinezu, Maniu i Br tianu. Î.P.S. propune ca preo ii, c lug rii,
c lug ri ele i credincio ii greco-catolici s  formeze asocia ia fo tilor de inu i.

Telegrame: Sf. P rinte Ioan Paul al II-lea, ministrului cultelor Stoicescu, 
pre edintelui Iliescu.  

Pr. Ioan Tanco – Bra ov:  
Tonul telegramelor s  fie mai categoric; telegramele s  fie trimise i la 

„România Liber ” (c tre Iliescu i Stoicescu). Istoric al B.R.U în suplimentul 
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„Lumea cre tin ”.
Pr. Ioan Vasile Botiza:  
– S  se elaboreze îndrumar privind primirea ortodoc ilor la catolici 

(uni i). Cazul preo ilor ortodoc i s  fie analizat  caz cu caz.  
Liturghia aici la episcopie pentru b trâni sau timp nefavorabil.
– M rirea dreptului de a participa al laicilor la activit ile clericale. 

Laici-consilieri ai episcopilor (medici, juri ti..)
– Calitatea spiritual  a preo iei noastre este atuul nostru, chiar f r

biserici.  
Obs.: Del Mestre – ne îndeamn  la caritate i în elegere fa  de 

ortodoc i.
Ion Popa – U.S.A.:  
Ziarist care între ine rubrica greco-catolic  la ziarul „Universul”. A 

vorbit cu comandantul de la închisoarea din Sighet despre moartea episcopilor, 
a lui Maniu i Br tianu.  

Falcu Ioan:  
Redactor la „România Nou ”. Studii la asumptioni ti i Roma.  
Articolele lungi nu se citesc. Dezmin irea comunicatului Ministerului 

Cultelor. S  se consemneze amintiri din închisoare, o comisie care s  adune 
material. Asocia ie a de inu ilor politici clerici. O eviden  cu cei mor i în 
închisoare, dup  eviden ele penitenciarelor. Misiuni la Paris, Munchen, 
Canada, cu monseniori care s  vin  acas . S  public m în presa central .
Efectele unui decret depind de con inut. E diferen  între abrogare i anulare. 
Anularea se intr  în drepturi; abrogarea: nu se mai aplic .

Pr. Clemente Pl ianu:  
Ripost  istoric  lui P curariu. Stoicescu: împ ratul capul bisericii. Del 

Mestre nu dore te (!) s  ne tempereze pentru a continua dialogul 
catolico-ortodox.  

R. Î.P.S. Alexandru – ecumenismul ne-a f cut r u nou ; dialog dup
recunoa terea greco-catolicilor.  

Pr. I. Bota:  
A trimis materiale la „Adev rul” i „România Liber ”. Greco-catolici, 

câ iva, zicea un profesor. O s -i scrie ministrului Stoicescu. Preg tirea preo ilor 
i s  catehizeze.  

Pr. Langa T.:  
Cite te un fragment din „Tribuna” din 9.02.90 în problema P.S. Chertes, 

îns n to it i repus în drepturi.  
Î.P.S. Alexandru i P.S. Chertes l muresc situa ia canonic  din dieceza 

de Cluj – Gherla.  
Pr. Vran u Ion – Maieru: Sunt persecuta i de preotul ortodox.  
Pr. Fernea:  
Completarea episcopiilor cu ierarhi. Servicii nepl tite.
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Pr. Anderc u Vasile (Carei, n.n.):  
Are o analiz  a comunicatului ministerului cultelor. Program de predici 

pentru catehez . Noul drept canonic oriental s -l avem în vedere.  
Trifoiu (Nicolae, n.n.):  
A stat de vorb  cu ministrul Stoicescu în 29-30. O telegram  din partea 

laicilor lui Stoicescu. Situa ia Mons. Bârlea. Apel la mireni pentru organizarea 
eparhiei.

Pr. Pl ianu:  
Întreab  pe Trifoiu când, în ce dat  a fost la Stoicescu.  
Pop Simion – medic:  
Medici cre tini – o organiza ie. La întâlnirea de la Cluj a vorbit.  
Spitale confesionale.  
Pr. Olteanu Gheorghe:  
Mitropolia la Cluj.  
Pr. Breharu – Gherla:  
Ce facem?  
Pr. Boil :
Nu sunte i recunoscu i nici m car de Roma, zic unii. Confirmarea 

ierarhiei de c tre Roma.  
Î.P.S. Alexandru: un cuvânt de închidere: îndemn la unitate i apostolat.  

Documentul nr. 39 
Proces-verbal
(transcris aici de pe foi volante f r  dat ; de fapt 10.02.1990 –  n.n.)

edin a de lucru cu preo ii B.R.U., deschis  de P.S. Ploscaru cu 
rug ciunea „Împ rate Ceresc”.

Ms. Del Mestri spune un cuvânt de deschidere, fiind bucuros s  se 
revad  în România dup  41 ani, fiind îns rcinat special pentru problemele 
B.R.U.

Î.P.S. Todea Alexandru este omul de leg tur  al B.R.U. cu Sf. P rinte.  
Todea în cuvântul spunând despre Ms. Guido del Mestri prezent la 

întâlnire, c  este arhiepiscop i fost ambasador în diferite ri, precum i fost 
secretar al Nuntiaturii Apostolice din Bucure ti pân  în 1948; dup  1948 a fost 
expulzat din România. 

– Denumirea Bisericii noastre este „Român  Unit ” i nu „Gre-
co-catolic ” se precizeaz  din partea Sf. Scaun. 

– 31.12.1989 s-a dat decretul de anulare a decretului 358/1948 
– telegram  la Iliescu de 566 cuvinte. 
– o scrisoare de 5 pagini cu precizarea pozi iei noastre (restitutio in 

integrum) a fost predat  D-lui Mazilu cu ocazia audien ei la Bucure ti.
– Se înfiin eaz  Ministerul Cultelor 
– N. Stoicescu d  telefon la Reghin i se fixeaz  întâlnirea pentru 
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miercuri acum 2 s pt mâni. La telefon Stoicescu întreab  cum s  se adreseze, 
cu ce titluri? 

– La întâlnirea cu Ministrul Cultelor erau de fa  Mitropoli ii Corneanu, 
Pl m deal , i? (neprecizat în text, n.n.), pe care Î.P.S. Alexandru îi salut i
îmbr i eaz .

– Gelu Voican Voiculescu prim viceprim-ministru, spune c  noi suntem 
mai aproape de unguri i ar fi bine s  ne apropiem de fra ii no tri ortodoc i
români.  

– Ministrul cere s  se precizeze pozi ia B.R.U., cu am nunte pentru 
punerea în practic  a decretului de anulare a celui din 1948 (nr. 358). 

– Noi: cerem restitutio in integrum progresiv, pozi ie neacceptat  de to i
cei de fa : ministrul i ortodoc i.

– Î.P.S. Alexandru nu poate hot rî singur, decât cu restul conduc torilor 
B.R.U.

– Î.P.S. Corneanu intervine precizând c  greco-catolicii nu pot fi acuza i
de lips  de patriotism pentru c  au aderat la ritul bisericii romano-catolice. 

– Urmeaz  la Cluj o întâlnire cu to i efii de dieceze ale B.R.U. când se 
confirm  pozi ia exprimat  de P.S. Alexandru la Bucure ti i se face o scrisoare 
comun  c tre Ministerul Cultelor. 

– Mons. Del Mestre (Mestri, n.n.) cunosc tor al problemelor noastre, a
fost îns rcinat de Sf. Scaun s  se ocupe de B.R.U. 

– Mons. Del Mestre s  duc  Sf. Scaun oferta de jertf  aduse de B.R.U. 
pentru Biserica Catolic  – fiind fericit c  poate duce aceast  m rturie i
sacrificiu. 

– Cei ce s-au condus dup  cele dou  Enciclice contra rasismului i
contra comunismului n-au gre it. (Este vorba de Quadragesimo Anno i de Mit
brennender Sorge –  n.n.)

– S  a tept m r spuns de la autorit i, s  nu facem proteste de strad , s
avem r bdare. 

– Suntem o minoritate între Guvern i Biserica Ortodox , dar Sf. Scaun 
cu autoritatea i influen a sa recunoscute, ne poate ajuta.  

P.S. Ploscaru precizeaz  c  în Banat este o situa ie special , fiind de 
acord cu cedarea bisericilor (ortodoc ii  – n.n.). E nevoie de recunoa tere
oficial  juridic .

– Cu privire la referendum/recens mânt s-a precizat c  mai întâi s
prelu m bisericile i s  le folosim 40 de ani i apoi s  facem recens mânt. 

– Dac  nu primim r spuns de la Guvern, s  ne adres m opiniei publice 
interna ionale. 

– Mons. Del Mestre, precizeaz  c  înainte de a ne adresa opiniei publice 
interna ionale s inem cont de bun voin a Guvernului, care este alta acum în 
compara ie cu cea dinainte de revolu ie. S inem cont de recomand rile i grija 
Sf. Scaun care sunt acelea i ca i înainte. Î.P.S. Alexandru precizeaz  s  avem 
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r bdare, s  nu provoc m pe nimeni, s  ne preg tim ca pentru liturghie la 
discu iile cu fra ii separa i.

Mons. Del Mestre – spune c  dup  1948 Biserica Latin  a prezentat 
Statului ca i celelalte culte, dar nu a ob inut aprobarea, fiind doar tolerat .

– în toate contactele cu Roma, Biserica Român  Unit  a fost prezent .
– în preambulul în elegerilor cu Alba-Iulia i Bucure ti s-a f cut 

precizarea c  problema B.R.U. r mâne deschis , motiv pentru care Guvernul a 
refuzat statutul. 

– Biserica Latin  a fost solidar  cu Roma i cu B.R.U., nef când statut 
f r  noi. Aceast  solidaritate trebuie s  continue în noile condi ii sociale. 

– Sf. P rinte a îndurerat de schisma existent  între noi i s  facem ca 
rana s  se vindece.  

P. Botiza: un cuvânt în italian .
Ms. Del Mestre: vin ajutoare din Europa în ar .
Noi am preferat s  cerem obiecte i c r i de cult (de la Pr. Mircea 

Alexandru n.n. din Spania, unde se preg tesc ajutoare) spune Î.P.S. Alexandru.  
P. Fernea: – 1) Care este situa ia încadr rii cu episcopi a episcopilor 

vacante?  
2) În Banat de ce s-a putut (restitui? – n.n.). Bun voin a Î.P.S. 

Corneanu.
R spun: 9 episcopi mor i, 3 dieceze f r  episcopi: Oradea, Cluj, 

Baia-Mare.
Ms. Del Mestre a venit i ptr. Succesiune. 
– chestionare cu candida ii la episcopie. 
– Pe cei 2 nerecunoscu i nu-i putem accepta dup  cele întâmplate.  
F tu Eusebiu (Baia-Mare):  
1) Cei ortodoc i care revin de la Ortodoxie, s  renun e la salarul care era 

mic (se asigur  independen )?
2) Tinerii teologi ortodoc i care vor s  vin , îi primim?  
R.: 1) S  a tepte un semn de la conducerera B.R.U. Salarizarea preo ilor 

de la stat unii da, al ii nu. Salarii egale cu ale preo ilor ortodoc i.
2) Da.  
Obs. Ceasul Domnului nu gr be te i nici nu întârzie. D-zeu a teapt  la 

o cotitur  pe cei ce-l contest . Când s-a n scut Iisus, a ie it din trup Tiranul 
(Ceau escu – n. S.S.F.).

Preo ii din rezisten  vor parohiile lor (cu întâietate).  
P. Branea:  
Care e situa ia în Ucraina cu Biserica unit ?
S  nu confund m credin a cu na ionalitatea (român – ortodox).  
P. Bota:  
Propagand  la mijloacele media pe linie istoric i juridic ?
R. Da, dar nu r zboinic ci împ ciuitor.  
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P. Emil Puni, iezuit:  
Preg tirea pentru studiu, reciclare, mai ales moral .
– predici catehetice 
– îndrum ri pentru studiu din partea episcopatului 
– credincio ii nu au r bdare; romano – catolicii s  ne dea acces pentru o 

lun , dou  (în bisericile lor – n.n.).  
R. R mâne a a cum e situa ia.
– Pa tele s  fie odat  (dumineca cea mai apropiat  de 15 aprilie?). 
– iezui ii vor s  creasc  preo i celibatari 
– exerci ii spirituale vor s  ofere iezui ii
R. Exerci ii spirituale, e nevoie de ele.  
Pr. Eugen Popa:  
Riti i Paven sus in c  sunt recunoscu i de Roma  
R. De Mestre. – problema e în studiu la Roma, se fac investiga ii
– problema lor se examineaz
– Colasono (Colasuonno) lui Paven i Riti: a tepta i decizia Sf. Scaun, 

ab inându-v  de la func ii episcopale.  
Racovi an:
Comunic  c  la Târn veni a f cut o adunare cu mult public pentru 

trezirea con tiin ei greco-catolice.

[Observa ii:
Acest proces-verbal are intercalat dup  titlu, „10 februarie 1990?”, 

Ortografia este de tranzi ie: apar formele sunt în locul lui sînt, pe alocuri 
cuvinte cu â primele 3 pagini sunt în registrul proceselor verbale; urmeaz  4 
ciorne disparate, scrise de Pr. F g ra

Procesul verbal nu este semnat sau datat în final. – n.n.]

Documentul nr. 40 
 (Proces-verbal)
26 februarie 1990  
Prezen i: P. Tertulian Langa, Matei Boil , Gorcea, Pl ianu N., D ncu

Gavril, Neam u, Go ia, F g ra i Munteanu.  
Probleme: Roma – probleme 
– lista cu preo i i preotese v duve cerute de Oradea 
– cursuri scurte serale pentru studii teologice (4 sem.).  
Rector: Popa Eugen  
Prorector: Pl ianu Nicolae  
Spiritual: Pandrea Liviu  
Administrator: A tilean Pantelimon  
Profesori: l. tiin e biblice: – Botiza, Cri an
2. Teologie fundamental : Munteanu Natanail  
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3. Dogmatic  special : Gorcea Romulus.  
4. Teologie moral : Popa Eugen  
5. Teologie liturghic : Botiza, Prundu , F g ra
6. Drept canonic: Boil  Matei, B lan Nicolae – Bra ov.  
7. Teologie pastoral : Go ia A. (Anton, n.n.)
8. Istoria Bisericii: Bota Ioan, Sechel (Aurel, n.n.)
Patrologie: F g ra  S.  
9. Filozofie: Pandrea Liviu  
10. Canto: Pârjol Aurel.  
Casa de editur :
Responsabil editorial: Mircea Dumitru  
Secretar de redac ie: Go ia Anton  
Canonic lector: Neam u Gheorghe  
Administrator: Pandrea Clemente Augustin  
Difuzarea:...
Dactilograf:...  
Capitlu catedral:  
Vicar: Langa T.  
Provicar: Neam u Gh.  
Canonic prepozit: Lang T.  
Canonic rector: Neam u Gh.  
Canonic scolastic: Botiza Ioan Vasile  
Canonic cancelar: D ncu  Gavril
Notar consistorial: Sabin F g ra
Director administra ie central : Pl ian Nicolae  
Canonic cu probleme pastorale: Gorcea Romulus 
Canonic cu probleme juridice: Boil  Matei
Contabil diecezan: Prodan Petru  
Casier. Dna Marcu  
Oficiul juridic: av. Aurel Oltean.  
Obs. Se pot lua colaboratori, oricâ i.

Documentul nr. 41 

Episcopia Român  Unit     22.03.1990  
Proces-verbal

Încheiat azi 22.03.90 în edin a capitular  în prezen a capitulului i a P. 
Gheorghe Gu u (Gu iu, n.n.), numit de Sf. Scaunm Apostolic al Romei episcop 
de Cluj – Gherla, în urma cu o s pt mân  (14 martie 1990). P. Gheorghe Gu u
se prezint  spre a fi cunoscut de preo ii din capitlu:  

S-a n scut în 1924, a f cut teologie, a fost condamnat pe via  pentru 
complicitate la uneltire (înalt  tr dare). 
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– n scut la 30 martie 1924 în comuna Vaidei jud. Mure . coala la (lic., 
n.n.) Papiu Ilarian la Târgu Mure , coleg cu P. Langa Tertulian. 

– noroc c  a fost dat la coal , de i nu ar fi vrut (voia s  devin
agricultor). 

– al 2-lea noroc: c  s-a n scut în Biserica Catolic ; c  a fost condamnat 
pentru Biseric , pe via .

– a fost prieten cu to i, cu toate categoriile de oameni, mai pu in cu 
turn torii. 

– la cedarea Ardealului a continuat coala în Aiud, unde l-a avut 
profesor pe Pr. Fernea 

– în 1944 s-a înscris la teologie la Blaj, fiind premiat pentru c  a fost 
primul candidat. 

– profesori la Blaj: Pr. Pop Gavril  la dogmatic , Pr. Liviu Pandrea, Pr. 
Popa Eugen 

– licen a în teologie în 1948 în 25 iunie. 29/30 oct. 1948 re inut de 
Securitate pentru c  se prelua catedrala de c tre B lan, episcopul (mitropolitul, 
n.n.) de la Sibiu 

– hirotonit de P.S. Cisar în ritul roman, în noiembrie 1948 i anume: 
– 6 subdiacon, 7 diacon, 8 preot. 
– în 1949 se pune la dispozi ia Î.P.S. Alexandru, care la 11 noiembrie 

1950, a fost numit ordinar de Blaj. 
– umbl  prin arhidiecez i face situa ia preo ilor i credincio ilor. 
– e condamnat pentru complicitate la înalta tr dare a Î.P.S. Alexandru 

(la 15.02.1952). 
– întâlnit în închisoare pe P.S. Marton Aron, P.S. Rusu Alexandru, P.S. 

Ploscaru, Iakab Antal, Hir ea Iuliu, Boros de la Timi oara. 
– nu ar vrea s  fie nici înv tor, nici predicator, ci paznic al credin ei

catolice.
– în ultima vreme a fost om de leg tur  a Î.P.S. Alexandru cu ceilal i

episcopi, cu preo ii i credincio ii.
P. Gheorghe Gu u mul ume te tuturor pt. ce au f cut pentru Biserica 

Român  Unit .
P. Popa Eugen spune un cuvânt P. Gu u încurajându-l în purtarea crucii 

nu numai pe piept i promi ându-i ascultarea i urmarea sfaturilor, asigurându-l 
de sprijinul i rug ciunile noastre. Se fac propuneri pentru preo ii ce vor 
celebra dumineca Sf. Liturghie în Pia a Libert ii din Cluj-Napoca.  
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SIGLE  

Pe parcursul acestui studiu au fost folosite urm toarele sigle 
pentru publica ii:

reviste:

D.Cr. – „De teptarea Credin ei“, revist  religioas  greco-catolic  ce 
apare la Dej, din prim vara anului 1990 

Studia t.cat.,   
Studia t.cat.UBB  – „Studia Universitatis Babes-Bolyai“, „Theologia 

Catholica“
V.Cr. – „Via a Cre tin “, revist  diecezan  greco-catolic  din 

Cluj-Napoca 

pentru termeni eclesiastici: 

AGRU  – Asocia ia General  a Românilor Uni i
ASTRU  – Asocia ia Studen ilor i Tineretului Român Unit 
can.  – canonic; canon (din context) 
CIN   – Congrega ia Inimii Neprih nite 
CMD   – Congrega ia Maicii Domnului 
I., Irerom. – ieromonah 
Î.P.S.  – Înalt Preasfin itul, titlu acordat arhiepiscopilor,  

proiedrilor, mitropoli ilor 
Mons.  – monsenior 
Msgr.  – monsenior 
OFMC  – Ordinul Fra ilor Minori Conventuali 
OFMCap – Ordinul Fra ilor Minori Capucini 
OSBM   – Ordo Sancti Basilii Magni, Ordinul Sf.Vasile cel  

Mare (ramura ucrainian , reformat )
OSVM  – Ordinul Sfântul Vasile cel Mare (ramura autohton

nereformat )
Pr.  – preot 
P.S.   – Prea Sfin itul, titlu acordat episcopilor 
S.I.  – Societas Jesu (Ordinul Iezuit) 
S.S.   – Sfin ia Sa
SVD  – Societas Verbum Dei (Ordinul Verbi ilor) 
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REPRODUCEREA ALBUMULUI OMAGIAL

DIECEZAN OFERIT Î.P.S. ALEXANDRU TODEA 
CU PRILEJUL A 50 DE ANI DE PREO IE 
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SUMMARY

This present work is offering for the first time documents of The 
Greek-Catholic Chapter of the Diocese Cluj – Gherla during 1987-1990, 
in the last years of the oppresive regime of N. Ceausescu. Some of the 
religious secret rulers of that time accepted an agreement with the 
Comunist State, hoping that in such a way the Greek-Catholic Church 
whoud be again recognized as an official church. 

The H.See Curial Representatives agreeing with the „Ostpolitik“, 
had not only encuraged this direction, but even after December 1989 
they promoted the new Catholic  hierarchy in Roumania, choosing  most 
of those persons who have collaborated with the State. The collapse of 
the Comunist Regime  was not expected by most of the secret rulers of 
the Church, so their reaction after that momment was ambiguous and 
unrealistic. 

The documents are valuable proves of this statement. 
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