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ANEXA II.  

PRECIZĂRI 

ASUPRA UNOR NOŢIUNI CANONICE  
 
În 1917, Papa Benedict al XV-lea promulgă Codex Iuris Canonici (CIC 

1917), primul cod canonic unificat pentru întreaga Biserică Romană de rit latin 
(Romano-Catolică).  

În 1905, odată cu ratificarea actelor ultimului Conciliu Provincial, al III-lea, 
de la Blaj, de către Sf. Scaun, dreptul canonic particular al Bisericii Române Unite 
era codificat de canoanele celor trei sinoade provinciale (1872, 1882, 1900), actele 
celor trei sinoade devenind izvor canonic principal pentru B.R.U. Ca izvoare 
secundare se constituiau cutumele din vechea Pravilă răsăriteană (sistematizate 
într-un Enchiridion de către episcopul Iosif Pop-Sălăgeanul al Orăzii Mari, 1863), 
dispoziţiile exprese către episcopatul român trimise prin Nunţiatura Apostolică de 
la Viena (până în 1918), iar mai apoi cele prin Nunţiatura de la Bucureşti, 
Concordatul din 1929 şi convenţia din 1931. În cazul unor situaţii nespecificate în 
toate aceste surse, se recomanda de către Sf. Scaun folosirea CIC 1917.  

Din 1929 s-a început codificarea  organizată a dreptului canonic oriental, 
prin colectarea sistematică, prin procedeu istoric, a tuturor izvoarelor de drept 
legate de Bisericile Unite cu Roma. Din partea Bisericii Române a fost delegat cu 
această sarcină can. Ioan Bălan, ulterior episcop de Lugoj (1936-1959, Ciorogârla). 
Astfel a apărut la Roma, în 1933, sub patronajul Congregaţiei Orientale, volumul: 
Codificazione canonica orientale. Fonti. Fascicolo X. Disciplina bizantina. 
Rumeni. Testi di diritto particolare dei Rumeni, conţinând sistematizarea 
izvoarelor de drept începând cu Evul Mediu, până la data redactării volumului. Se 
preconiza redactarea unui cod de drept canonic oriental, operaţie întreruptă datorită 
războiului şi persecuţiilor din Răsăritul Europei. Între 1949-1957, constituţiile 
pontificale Motu proprio: Crebrae allatae (despre căsătorie), Sollicitudinem 
Nostram (despre procese), Postquam Apostolicis litteris (despre călugări, bunuri 
eclesiastice) şi Cleri sanctitati (despre rituri şi persoane) au constituit izvoarele 
principale ale dreptului canonic oriental, până în 18.10.1990, când Papa Ioan Paul 
al II-lea a promulgat Codex Canonum Eclesiarum Orientalium (CCEO). 
Constituţiile pontificale promulgate între 1949-1957 erau calchiate strict după CIC 
1917 şi au fost abrogate prin promulgarea CCEO. Problema a constat că între 
1949-1957 ele nu au putut pătrunde în România sau în alte ţări socialiste de tradiţie 
bizantină.  

 În 25.01.1983 Papa a promulgat noul Codex Iuris Canonici pentru Biserica 
Latină (CIC 1983), normativ şi în prezent.  

Deci până în 22.12.1989, în afara dispoziţiilor conciliilor provinciale, pentru 
B.R.U. erau normative dispoziţiile trasate de Nunţiatură, iar pentru cazurile 
neprevăzute în aceste izvoare, se putea recurge la CIC 1917, până în 1983, şi la 
CIC 1983 după promulgarea acestuia. (a)  
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1) Legea canonică nu se aplică retroactiv şi priveşte doar afacerile 
eclesiastice.  

Apropiindu-se prigoana, izvorul principal pentru desemnarea ierarhiei ce 
urma să fie activă în acele condiţii este instrucţiunea din 1948, De nominatione 
ordinariorum substitutorum, la care s-a făcut referinţă în studiul anterior.  

2) Prigoana Bisericii este considerată stare de necesitate.  
Starea de necesitate nu este definită, ci doar menţionată în codul canonic 

(CIC 1917, can. 2205, §2, 3; CIC 1983, can. 1323, § 4; 1324, §1, 5).  
După opinia canoniştilor, opinia comună, şi nu cea particulară, starea de 

necesitate (necessitas) este o situaţie externă de constrângere, produsă fără vina 
celui ce o suportă şi care forţează fizic sau moral o persoană să încalce legea, 
pentru a înlătura pericolul. Necessitas non habet legem (nu este lege în starea de 
necesitate). Poate fi vorba de un pericol ameninţând bunurile spirituale, viaţa, 
libertatea sau alte bunuri temporale. (b)  

Cu alte cuvinte, regimul comunist – prin suprimarea prin abuz legislativ a 
Bisericii Unite, prin persecutarea slujitorilor ei de cult sau a credincioşilor ei, prin 
confiscarea bunurilor ei – a introdus pentru Biserică o stare de necesitate, 
exercitând constrângeri asupra bunurilor spirituale, asupra vieţii sau bunurilor 
materiale ale acestei biserici; întrucât până în 22.12.1989 regimul comunist nu a 
restituit bunurile spirituale (posibilitatea proclamării integrale a mesajului 
evanghelic, a învăţăturilor dogmatico-morale-spirituale), nu a restituit libertatea 
cultului, nu a restituit bunurile materiale confiscate, starea de necesitate era 
permanentă, chiar dacă presiunea autorităţilor era poate mai laxă.  

3) Starea de necesitate impune un drept de necesitate.  
Dreptul de necesitate permite luarea de măsuri, de iniţiative, crearea 

organismelor care sunt necesare Bisericii pentru a-şi putea continua misiunea sa. 
Dreptul de necesitate justifică doar măsurile care sunt necesare pentru restaurarea 
funcţiilor Bisericii. Principiul proporţionalităţii trebuie observat.  

 În dreptul de necesitate se reduc pedepsele, dar şi privilegiile. Câtă vreme o 
acţiune nu este în mod intrinsec rea sau nu provoacă daune credincioşilor, pedeapsa 
este suspendată; în caz contrar, pedeapsa este diminuată.  

CIC 1917, prin can. 953, interzice consacrarea unui episcop fără mandat 
pontifical, pedeapsa prevăzută fiind suspendarea „a divinis”, până la absolvirea de 
aceasta din partea Sf. Scaun.  

În 9.08.1951, printr-un decret al Sf. Oficiu, s-a introdus pedeapsa 
excomunicării ipso facto (prin faptul însuşi), rezervată Sf. Scaun, în cazul 
consacrării unui episcop fără mandat. Măsura a fost luată pentru a preîntâmpina 
crearea unei biserici schismatice în China controlată de comunişti (ceea ce, totuşi, 
s-a întâmplat). Abia CIC 1983, prin can. 1382, îl extinde în Biserica Latină. Can. 
1324 § 3, 5, 8 afirmă că pedepsele în caz de necesitate trebuiesc micşorate sau 
substituite cu penitenţa, în timp ce can. 1323 § 2, 3, 4 afirma că acel subiect este 
exonerat de orice pedeapsă.  

Faptul de a sfinţi un episcop (sau de a primi consacrarea episcopală) nu este 
un act intrinsecamente rău sau pervers, după cum prin acest fapt nu se urmăreşte 
lezarea credincioşilor, dimpotrivă. (c)  



 198

4) Ioan Dragomir, fiind asigurat de existenţa mandatului, a acţionat cu deplină 
bună-credinţă; la fel, cei care au primit consacrarea de la Ioan Dragomir. Nici unul din 
ei prin consacrare nu a îndeplinit un act intrinsecamente pervers, sau rău.  

Astfel, nu doar Ioan Dragomir nu ar fi putut fi pedepsit, dar nici cei care au 
acceptat hirotonirea de la acesta, cu atât mai mult, cu cât Dragomir era proiedru 
episcopal (întâi-stătător).  

Astfel, decretul emis „împotriva ioneliştilor” în 1986 este abuziv, desigur dacă 
nu acceptăm faptul că în 1986 Biserica Unită era perfect liberă. Existând însă mandat, 
problema devine doar teoretică, decretul din 1986 este intrinsecamente un abuz.  

5) Arhiepiscopii şi episcopii rezidenţiali sunt cei care în mod legitim 
guvernează o mitropolie sau o dieceză; în teritoriul lor sunt maeştrii credinţei, 
pastori şi legislatori/judecători de primă instanţă (ex. CIC 1917: can. 334, 335; CIC 
1983: can. 381, 391). Ei sunt conducătorii obişnuiţi ai mitropoliilor/eparhiilor, 
intim legaţi de aceste structuri teritorial-administrative. De exemplu, Iuliu Hossu, 
episcop de Cluj – Gherla, între 1917-1970, Alexandru Rusu, episcop de 
Maramureş, între 1931-1963.  

Arhiepiscopii şi episcopii titulari, numiţi anterior „in partibus infidelium”, 
sunt numiţi de Papă; nu au nici un drept de jurisdicţie asupra bisericilor titulare 
diecesane, dar se bucură de onorurile şi privilegiile care provin din ordinul 
episcopal. (CIC 1917, can. 348, 349; CIC 1983, can. 376). CIC 1983 numeşte 
titulari toţi episcopii nediecezani. De exemplu, episcopi de Cesaropolis, Cantano, 
Trapezopolis, Ulpiana etc.  

Administratorul apostolic este un eclesiastic însărcinat de Sf. Scaun cu 
guvernarea în cazuri extraordinare ale regimului unei dieceze, sau a unei părţi din 
ea. Numirea lor presupune raţiuni particulare care împiedică bunul mers al diecezei 
sau al teritoriului. Motivele disciplinare, modificarea frontierelor, statului 
dificultăţi cu guvernele civile, impun numirea de administratori apostolici. De 
exemplu, Valeriu Traian Frenţiu, prins de Diktatul de la Viena pe teritoriul rămas 
României, nu s-a mai putut întoarce la Oradea. Murind în 1941, Alexandru 
Nicolescu, mitropolit diecezan (rezidenţial) al Blajului, datorită împărţirii în două 
părţi a teritoriului mitropolitan, nu s-au mai putut organiza alegeri mitropolitane. 
Valeriu Traian Frenţiu a fost numit administrator apostolic al arhidiecezei de Alba 
Iulia şi Făgăraş, oficiu ţinut de el între 1941-1946, când se poate reîntoarce la 
Oradea, redevenind episcop rezidenţial (1947-1952).  

Jurisdicţia administratorilor apostolici este ordinară, dar în numele Papei 
(şi nu în nume propriu, ca la episcopii rezidenţiali), deci vicară. În 1946 a fost ales 
mitropolit al Blajului Alexandru Rusu. Guvernul Groza nu l-a recunoscut ca atare; 
Sf. Scaun a numit pe episcopul Ioan Suciu (venit de la Oradea) administrator 
apostolic al arhidiecezei de Alba Iulia şi Făgăraş (între 1947-1953).  

Episcopul auxiliar (CIC 1983, can. 403, 404) este un episcop acordat de Sf. 
Scaun, la cererea unui episcop diecezan (rezidenţial), când necesităţile pastorale 
sunt sporite. Episcopul auxiliar nu are drept de succesiune în raport cu episcopul 
diecezan (rezidenţial).  

Episcopul coadjutor (CIC 1983, can. 403, 404) este auxiliarul cu drept de 
succesiune; el devine episcop diecezan (rezidenţial) odată cu încetarea oficiului 
(pensionare, deces) episcopului diecezan precedent. Episcopabilii propuşi în 1948, 
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pentru a fi activi în caz de persecuţie, urmau să guverneze acele dieceze unde au 
fost propuşi, fie în numele episcopului diecezan (ca auxiliari), dacă acesta era 
împiedicat, fie automat, dar în numele papei, dacă cel diecezan murea. Aveau deci 
drept de succesiune, fiind episcopi co-adjutori.  

Ioan Chertes a fost propus de Iuliu Hossu ca episcop coadjutor, acesta 
urmând să continue administrarea diecezei de Cluj – Gherla după moartea lui 
Hossu, ca administrator apostolic, până la numirea definitivă din partea Sf. Scaun. 
O dovedeşte finalul memoriilor sale.  

Ordinariul substitut este orice eclesiastic însărcinat cu guvernul unei porţiuni 
din Biserică (dieceză, parohie etc.), când cel ce deţine în mod obişnuit puterea este 
împiedicat să o exercite. Ordinariu este cel care guvernează legitim o porţiune din 
Biserică, în mod obişnuit, nemijlocit.  

În B.R.U. după 1918, episcopii erau numiţi de Sf. Scaun, după ce în prealabil 
candidaturile erau notificate guvernului, candidaturile fiind propuse de mitropolit şi 
de episcopii sufragani. Mitropolitul avea dreptul, în calitate de cap al provinciei, să 
consacre pe episcopi (Fontes X, p. 381-383).  

Vicarul capitular (Fontes X, p. 851-853) este cel însărcinat cu conducerea 
diecezei în timpul interregnului episcopal (moartea unuia, numirea altuia); trebuia 
să facă parte din capitlu, fiind ales de canonici, în plus trebuia să fie celibatar. În 
timpul interregnului episcopal, vicarul capitular era ordinariu diecezan.  

Vicarul general (Fontes X, p. 861-865) este locţiitorul episcopului din 
dieceză; în timpul vacanţei episcopale încetează jurisdicţia vicarului general, noul 
episcop putând numi un nou vicar general. Vicarul general are atribuţii 
administrative similare episcopului, putându-l substitui administrativ când acesta 
lipseşte.  

Confuzia dintre aceşti termeni a dus la calificări eronate ale încadrărilor 
episcopale, şi deci la interpretări eronate ale activităţii lor.  

Încă nu există un studiu sistematic al administratorilor apostolici, ordinarilor, 
ordinarilor substituţi şi vicarilor generali români uniţi din perioada clandestină, aşa 
cum bunăoară există pentru dieceza latină de Alba Iulia. Iată lista ordinarilor 
substituţi clandestini de la Alba Iulia: 

 
Episcopul Márton Áron (între 1938-1980) 

 
va da puterea ordinară   va primi 2 episcopi coadjutori:  
lui Alajos Boga (1886-1954)  dr. Alfréd Eröss (1909-1950)  
între 10.04.-10.05.1950, el   dr. Gyözö Macalik (1890-1952)  
apoi o dă lui    primul bolnav, moare de t.b.c,  
Sándor Imre (1893-1956)  al doilea va fi arestat din 1949,  
între 10.05.1950-10.03.1951  moare în închisoare.  
acesta o dă imediat lui 
Bélá Gajdátsy (1887-1952)  
Acesta o dă imediat lui 
Jakab Antal (ep. între 1980-1990)  
care o deţine până la 24.08.1951 şi o dă lui 
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Márton Mozes (1896-1968)   care o va transmite lui 
între 24.08.1951-4.02.1952  Szilveszter Sándor (1902-1970)  

Kovács Béla  
Jakab Lászlo (n. 1911-?) 

Márton Mozes, văzând căderea  aceştia 3 vor cădea arestaţi toţi 
îl va numi pe    într-o zi 
Ferenc Léstyán (n. 1913-) de la el o va primi Lajos Balázs 

(1894-1970) 
din 4.02.1952-1954    Simmonffy Andor (delegat special) 
Fuchs o preia în dec. 1954   Fuchs Gábor (1910-1973) 
şi o da lui     (îl va ţine pregătit pe  
Ábrahám Miklós    Eröss Lajos, †2005) 
(1907-1996), care este ordinariu substitut  
până când este eliberat Márton Áron.  
 
Deci aceştia au fost ordinari substituţi, episcopul diecezan trăind, dar, 

datorită întemniţării, fiind împiedecat la exercitarea datoriilor sale. Fiecare din ei 
îşi pregătea unul sau mai mulţi înlocuitori de rezervă, ca, în momentul arestării, 
jurisdicţia să treacă imediat, ipso facto, asupra celui însărcinat. Astfel, jurisdicţia 
canonică legitimă a mers în paralel cu cea ilegitimă, impusă de statul comunist, 
fără întreruperi, până la eliberarea episcopului rezidenţial (diecezan), care a 
preluat-o automat. (d)  

Cazul episcopiei latine de Alba Iulia este emblematic în câteva dimensiuni:  
- confirmă necesitatea încuviinţării din partea Nunţiaturii a sfinţirilor 

episcopale, Nunţiatura chiar asigurând îndeplinirea lor, în cazul împiedicării 
episcopului diecezan de resort; 

- confirmă posibilitatea transmiterii directe a jurisdicţiei canonice legitime, 
la început prin anunţarea Nunţiaturii (fără a solicita expres consimţământul 
acesteia), mai apoi direct, prin pregătirea unuia sau a mai multor succesori, care să 
o poată prelua „ipso facto” odată cu arestarea predecesorilor;  

– mecanismul funcţionează fără defecţiuni, în ciuda marelui număr de 
ordinari substituţi ordinarului (episcopului, în acest caz) canonic legitim;  

- nu există ternare diecezane, cel mult candidaţi de rezervă! 
- transmiterea jurisdicţiei se face fără solicitarea altor instanţe; 
– jurisdicţia tolerată sau impusă de stat nu afectează transmiterea jurisdicţiei 

canonice legitime.  
– odată cu eliberarea episcopului din închisoare, jurisdicţia se întoarce 

automat la acesta şi o conservă, chiar dacă este supus anumitor restricţii. Márton 
Áron, din 1955, a stat câţiva ani buni în domiciliu obligatoriu în reşedinţa 
episcopală din Alba Iulia.  

Afirmaţiile referitoare la ternarele diecezane, apărute în operele semnate de 
pr. Silvestru Augustin Prunduş şi Clemente Plăianu, deşi preluate în aproape 
totalitatea operelor istoriografice referitoare la activitatea B.R.U. în clandestinitate, 
nu au suport canonic, nu se întâlnesc în alte dieceze catolice (nici măcar greco-
catolice: Blaj, Lugoj, Maramureş, Oradea), deci sunt cu caracter mai degrabă 
speculativ.  



 201

 O altă problemă canonică, cu implicaţii istoriografice evidente, este cea a 
episcopilor coadjutori (cu drept de succesiune) şi a celor auxiliari, istoriografia 
trebuind să ţină seama dacă un episcop clandestin avea jurisdicţie imediată sau nu, 
dacă era episcop rezidenţial (diecezan) sau dacă era doar administrator apostolic. 
Odată înţelese aceste nuanţe, în ciuda unui tip de memorialistică partizană, 
istoricul va putea aprecia de la sine veridicitatea, canonicitatea, caracterul abuziv 
sau de necesitate al anumitor decizii din clandestinitate. Mai mult, îşi va putea 
orienta noi câmpuri de cercetare, prin (re)descoperirea unor figuri ale rezistenţei pe 
nedrept uitate.  

Un exemplu este cel al episcopului Ioan Chertes, episcop titular de Cantano 
(†1992), în martie 1990 numit arhiepiscop emerit. Memoriile cardinalului Iuliu 
Hossu, finalizate în 1962, îl pomenesc ca om de încredere al episcopului Hossu, 
urmând a-i succede acestuia la conducerea diecezei de Cluj – Gherla. Deci Chertes 
a fost episcop coadjutor. Ulterior, după 1964 (anul eliberării lui Chertes din a doua 
detenţie – 1958-1964), Hossu, aflând ca acesta este bolnav, a dispus altfel 
transmiterea jurisdicţiei, Chertes devenind auxiliar, doar după 1964 (datorită bolii).  

Memoriile episcopului Ioan Ploscariu (pe lângă faptul că infirma categoric 
ideea ternarelor diecezane) confirmă satisfacţia episcopului Ioan Bălan la aflarea 
ştirii consacrării sale, cu dreptul de a-i succede în viitor. Deci Ioan Ploscariu a fost 
episcop coadjutor până la moartea lui Ioan Bălan (†1959), devenind apoi 
administrator apostolic al diecezei de Lugoj, până în martie 1990, când a fost numit 
episcop diecezan şi dezlegat de titlul de Trapezopolis. În timpul detenţiei sale din 
1957-1964, eparhia Lugojului a fost condusă de un ordinariu substitut.  

Ioan Dragomir este acceptat ca succesor al lui Alexandru Rusu, fiind şi 
administrat apostolic al vicariatului de Bucureşti (conform mărturiilor aduse de dr. 
Vasile Marcu). Deci Ioan Dragomir, cel puţin pentru eparhia Maramureşului, este 
episcop coadjutor, după moartea lui Alexandru Rusu (1963) devenind automat 
administrator apostolic al eparhiei respective. Fiind împiedecat între 1963-1964, 
datorită detenţiei, în acest timp dieceza Maramureşului a fost condusă de un 
ordinariu substitut. Dieceza Orăzii Mari are o situaţie mai complexă, fiind certă 
existenta unui episcop preconizat (Coriolan Tămâian), a unui episcop numit (dr. 
Gavrilă Stan) şi a unui episcop consacrat în 1949 (Iuliu Hirţea). A fost Hirţea 
episcop auxiliar sau coadjutor? A avut jurisdicţia automată după moartea 
episcopului diecezan, dr. Valeriu Traian Frenţiu, la Sighet, în 1952? Actele şi 
memoriile semnate de acesta până la decesul său (1978) demonstrează că acesta 
acţiona în calitate de administrator apostolic.  

Situaţia Blajului este de asemeni complexă: existenţa unui episcop sfinţit în 
1949 (Tit Liviu Chinezu), a unuia sfinţit în 1950 (Alexandru Todea), a prof. dr. 
Simion Crişanu, episcop clandestin, după anumite mărturii ce nu pot fi uşor trecute 
cu vederea, precum şi a unei serii de ordinari substituţi fac analiza acestei situaţii 
mult îngreunată. (e)  

Ignorarea acestor nuanţe poate duce la interpretări eronate. S-a încetăţenit în 
istoriografie data de 11.07.1987, la care pr. Prunduş ar fi renunţat la funcţia sa de 
ordinarius diecezan în favoarea lui Alexandru Todea, acesta preluând şi conducerea 
diecezei de Cluj – Gherla, şi numindu-l pe pr. Tertulian Langa vicar general. (f) 
Deci Alexandru Todea a ajuns şi administrator apostolic al diecezei de Cluj – 
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Gherla. Iată că în cotidianul clujean „Adevărul”, din 25.12.1989, an. I, nr. 3, p. 3, 
se găseşte „Cuvântul eparhiei române unite de Cluj – Gherla”, o adevărată 
pastorală de Crăciun, ce salută bucuria eliberării, şi este semnată: „Dr. Ioan 
Chertes, episcop de Cluj – Gherla”. În „Viaţa Creştină”, organ de presă greco-
catolic („revista bilunară a Bisericii Române Greco-Catolice Cluj), an I, nr. l, p. l, 
februarie 1990, apare un mesaj de binecuvântare pentru primul număr al revistei, 
semnat: „Dr. Ioan Chertes, Episcop emerit”. Tot în acel număr, pe p. 1, apare 
articolul-pastorală „Spre piscuri sau spre abis?”, semnat de dr. Alexandru Todea, 
Mitropolitul Bisericii Române Unite.  

Era dr. Ioan Chertes episcop diecezan în 25.12.1989? Atunci administraţia 
apostolică a dr. Alexandru Todea era total necanonică, fiind vorba de un abuz 
flagrant. Dacă dr. Ioan Chertes este episcop emerit în februarie 1990 (titular? 
diecezan? – nu se precizează!, n.n.) cine l-a pus în retragere şi de ce? Este 
„Cuvântul eparhiei... “ din decembrie 1989 mesajul autentic al P.S. Chertes sau nu? 
Este mesajul din „Viaţa Creştină” autentic sau nu ? În realitate, mesajul din 
25.12.1990 a fost redactat de Pr.dr. Silvestru Augustin Prunduş, iar cel de-al doilea, 
după toate probabilităţile, de episcopul dr. Ioan Chertes, după cum a afirmat-o 
autorului chiar pr. Prunduş. O eroare canonică, justificată – în opinia Pr. Prunduş – 
de reticenţa episcopului Alexandru Todea de a se manifesta public până ce situaţia 
nu era stabilizată. Trebuie să acceptăm aceasta explicaţie, întrucât alternativa ar fi 
abuzarea unei persoane vârstnice, act cu consecinţe morale deosebite.  

În acelaşi periodic, „Viaţa Creştină” (nr. 5, 1990, aprilie), p. 1-3, Pr.dr. 
Silvestru Augustin Prunduş, în articolul „Ierarhia catolică restabilită în România”, 
afirmă că „În urma vizitelor Nunţiului Apostolic cu însărcinări speciale, Mons. 
Francesco Colasuono, a fostului secretar al Nunţiaturii din Bucureşti, Mons. Guido 
del Mestre (Mestri – n.n.), a părintelui Ian Bucowsky (John Bukowsky – n.n.), s-a 
stăruit şi în ţară şi la Vatican ca înalt Prea Sfinţia Sa, Alexandru Todea, să fie 
confirmat ca Arhiepiscop şi Mitropolit de către Sf. Părinte şi în toate diecezele să 
fie numiţi şi hirotoniţi episcopi” (art.cit., p. l, sublinierile noastre). Răspunsul Papei 
nu s-a lăsat aşteptat: în 14.03.1990, „Excelenta Sa, Mons. Alexandru Todea, numit 
episcop la sediul titular de Cesaropolis la 4.07.1950, consacrat ca atare la 
19.XI.1950, a fost numit Arhiepiscop de Alba Iulia şi Făgăraş” (p. 3). Deci numit, 
nu confirmat, Alexandru Todea devenind mitropolit al B.R.U. şi arhiepiscop de 
Alba Iulia şi Făgăraş (episcop diecezan) doar din acea dată. Numărul 18, octombrie 
l990, din „Viaţa Creştină” reproduce pe pag. I bula papală de numire, în traducere. 
Ea este dedicată „Venerabilului Frate, Alexandru Todea, până acum episcop titular 
de Cesaropolis, prin prezenta transferat ca Arhiepiscop al Bisericii de rit bizantin 
de Alba Iulia şi Făgăraş...”. Bula mai precizează, să nu existe nici un echivoc: „... 
folosindu-ne de plinătatea Puterii Noastre Apostolice, dezlegându-te în prealabil, 
de legăturile pe care anterior le-ai avut cu Scaunul Cezaropolitan, am aflat de bine 
să te numim Arhiepiscop şi Păstor al Bisericii Mitropolitane de Alba Iulia şi 
Făgăraş, de rit bizantin, conferindu-ţi, totodată, toate drepturile şi obligaţiile 
prevăzute în dreptul oriental, cu păstrarea, în primul rând a celor cuprinse în 
sfintele canoane şi în Scrisorile Apostolice...”. (g)  

Deci Sf. Scaun nu a recunoscut alegerea din 1986, Alexandru Todea fiind 
considerat doar protos episcopal, asemeni lui Ioan Ploscaru şi Ioan Dragomir. 
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Altfel, s-ar fi folosit expresia „confirmând alegerea confraţilor tăi”, sau o formulă 
similară de confirmare, nu de numire. Astfel că documentele semnate de orice 
episcop după 1970 (când s-a consemnat moartea ultimului episcop 
rezidenţial/diecezan) cu un titlu diecezan sau cu un grad administrativ ierarhic 
(arhiepiscop, mitropolit) constituie un abuz canonic (abuz în care au căzut şi alţi 
episcopi uniţi români) până la data de 14.03.1990, cu consecinţe canonice atenuate 
de starea de necesitate. La această dată a încetat, de fapt, şi starea de necesitate a 
Bisericii Române Unite.  

Erorile canonice au avut un impact nu doar istoriografic, ci şi eclesial (deruta 
credincioşilor), constituind o sursă de dificultăţi suplimentare în relaţiile intra-
catolice, inter-eclesiastice sau cu Statul.  

 
 

Note la Anexa II 
 
(a) Salachas Dimitri: Istituzioni di diritto canonico delle Chiese cattoliche 

orientali, Bologna, Ed. Dehoniane Bologna, 1993, p. 45-54. 
Codice di Diritto Canonico, Barcelona, Roma, Ed. Logos, 1995. 
Conciliile provinciale din 1872 şi 1882 au fost reeditate la Blaj (ed. II, 1886; 

ed. III, 1927), iar cel din 1900 la Blaj, în 1906, toate în Tipografia Seminarului 
Greco-Catolic.  

(b) La Tradition „excommunieé”, Publications du Courrier de Rome, 
Versailles, 1989, p. 53. Sunt citate opiniile canoniştilor E. Eichmann şi Klaus 
Morsdorf, din 1962, deci dinaintea Conciliului Vatican II, mult mai permisiv.  

(c) Ibidem, p. 49-50, 52, 54.  
(d) Márton Jozsef, Jakabffy Tamás: Az erdelyi katolicizmus századai, s. l., 

Ed. Gloria, 1999, p. 117-119. 
(e) Pentru viaţa pe scurt a ierarhilor clandestini, cu multe erori canonice, a se 

vedea Prunduş Silvestru Augustin; Plăianu Clemente: Cei 12 Episcopi Martiri ai 
Bisericii Române Unite cu Roma, Cluj-Napoca, Ed. Viaţa Creştină, 1998.  

Pentru opiniile lui Ioan Ploscariu, vezi:  
Ploscaru Ioan: Lanţuri şi teroare, Timişoara, Ed. Signata, 1993. 
Pentru activităţile lui Coriolan Tămâian a se vedea şi:  
Enache George: Ortodoxie şi putere politică în România contemporană, 

Bucureşti, Ed. Nemira, 2005, p. 191-203. 
Petcu Adrian Nicolae: „Securitatea şi cultele în 1949", în Partidul, 

Securitatea şi cultele. Volum coordonat de Adrian Nicolae Petcu, Bucureşti, Ed. 
Nemira, 2005, p. 124-222.  

Pentru Simion Crişanu, vezi: 
Băcanu, Petre Mihai: „Cum erau turnaţi «nereveniţii»?”, în „România 

Liberă“, Bucureşti, 13.07.2001, p. 8-9.  
Sunt publicate: nota 10030/1965 către Departamentul Cultelor, semnată de 

Visarion Ploieşteanul, vicar patriarhal (Vasile Aştileanu); un raport al 
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Departamentului Cultelor Cl/CA/ în 2 exemplare, din 31.10.1988; o notă către 
Departamentul Cultelor semnată de Emilian Birdaş, episcop de Alba, s. d. (1988).  

(f) Prunduş Silvestru Augustin; Plăianu Clemente: Cardinalul dr. Alexandru 
Todea la 80 de ani (1912-1992), Cluj-Napoca, Ed. Unitas, 1992, p. 38.  

(g) Ibidem, p. 49-50. 
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„Adevărul“, Cluj-Napoca, an 1, nr.3, 25.12.1989, p. 3.  

 
 

„Viaţa Creştină“, Cluj-Napoca, an 1, nr. 1, februarie 1990, p. 1. 

 
 

„Viaţa Creştină“, Cluj-Napoca, an 1, nr. 18, octombrie 1990, p. 1. 
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ANEXA III.  

CAZUL OARECUM SIMILAR 

AL UNOR EPISCOPI INTERBELICI 
  
La 8.12.1920 murea în Senatul României, în urma atentatului cu bombe 

realizat de teroristul bolşevic Max Goldstein, episcopul Orăzii Mari, dr. Demetriu 
Radu. (a)  

Se deschidea o sedesvacanţă episcopală în dieceza orădeană, sedesvacanţă ce 
va lua sfârşit în 1922, prin transferul episcopului Valeriu Traian Frenţiu al 
Lugojului la Oradea şi numirea ca episcop lugojan a canonicului şi profesorului 
blăjean, dr. Alexandru Nicolescu.  

Principalele cauze ale acestei întârzieri pot fi stabilite în:  
– prioritatea politicii externe (semnarea tratatelor de pace);  
– frecventele schimbări şi remanieri guvernamentale; 
– faptul că Regele României nu se bucura de privilegiul regilor apostolici, 

nici de dreptul de patronat eclesiastic catolic;  
– lipsa unei rutine în a trata problemele episcopatului greco-catolic din partea 

guvernului de la Bucureşti; 
– poate nu în ultimul rând, prioritatea acordată de guvern în reorganizarea şi 

fortificarea structurilor eclesiastice ortodoxe din Transilvania; 
- atentele demersuri diplomatice în cadrul negocierilor pentru un Concordat 

cu Sf. Scaun.  
Au existat şi motive mai puţin evidente, dar eficiente, mai ales pe plan local, 

eclesiastic: selectarea şi concurenţa diferiţilor candidaţi.  
Periodicul săptămânal „Unirea”, ce apărea la Blaj, oferă posibilitatea de a 

descifra anumite momente din aceasta competiţie.  
Imediat după moartea episcopului Radu, conducerea diecezei de Oradea 

Mare a fost preluată de vicarul capitular, can. dr. Florian Stan, fost rector al 
Seminariului Diecezan Leopoldin din Oradea. Acesta atât în calitate de profesor, de 
vechi luptător naţionalist, mai ales în favoarea şcolilor confesionale unite 
româneşti, de vicar general Episcopal, se bucura de un mare credit atât în rândurile 
clerului, cât şi al intelectualităţii româneşti laice. Avea deci susţinători constanţi în 
clerul diecezan, fiind, de altfel, propus drept candidat episcopal în precedenţă.  

„Unirea” nr. 53/1921 relevă punctul redacţional de vedere (articolul: „Nu 
putem crede”) prin care mişcarea de susţinere a unui candidat local (nedenumit) ar 
fi anticanonică. În nr. 3/1922 (21.01.1922), conducătorul acestui grup, „George 
Maior, protopopul Murăşului, rezident în Şeitin (j. Arad)”, răspunde argumentat 
acestor insinuări:  

„Persoana la care face aluzie Onor. Redacţie şi pe care o «cunoaştem cu 
toţii» a fost în combinaţie şi cu prilejul altor vacanţe de tronuri arhiereşti ale 
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bisericii noastre, şi astfel nu găsesc nimic condamnabil în a fi crezut că ar fi potrivit 
să ocupe scaunul vacant al eparhiei noastre” („O întâmpinare”, nr.cit., p. 2).  

Se poate recunoaşte cu uşurinţă figura dr. Florian Stan.  
Născut în 17.03.1857 în com. Iegheriştea Veche (judeţul Satu-Mare), face 

studii de teologie la Oradea, devenind dr. în drept canonic. Hirotonit preot în 
10.04.1887, administrator parohial la Chereluş, definitivat profesor la Liceul din 
Beiuş, în 1892. În 14.12.1906 numit canonic, în 9.01.1915 prepozit, rector al 
Seminariului Leopoldin între 1907-1916, vicar general diecezan din 1912, 
protonotar apostolic din 5.08.1916, dr. Florian Stan a avut şi o activitate 
naţionalistă, luând apărarea elevilor, studenţilor şi seminariştilor români care 
fuseseră sancţionaţi pentru atitudinea lor naţionalistă la Oradea. (b)  

„Unirea” nr. 4/1922 (28.01.1922, p. 3) anunţă că, în urma agrementului dat 
de guvernul Take Ionescu, Sf. Scaun a decis ca Valeriu Traian Frenţiu să fie mutat 
la Oradea, iar la Lugoj să fie numit canonicul dr. Alexandru Nicolescu, 
finalizându-se astfel hotărârile preconizate încă în decembrie 1921.  

„Unirea” nr. 15/1922 (15.04.1922, p. 6) anunţă sosirea bulelor de numire 
pentru Frenţiu şi Nicolescu. „Unirea” nr. 17/1922 (29.04.1922, p. 23), anunţă, 
odată cu încetarea mandatului lui Valeriu Traian Frenţiu la Lugoj, începerea 
activităţii vicarului capitular, mons. Ioan Boroş. Acesta se bucură de prestigiu în 
dieceza Lugojului, fiind un constant colaborator ştiinţific al revistei „Unirea”. 
Instalarea lui Valeriu Traian Frenţiu la Oradea s-a făcut în zilele de 3 şi 4.05.1922, 
vicarul capitular dr. Florian Stan „predându-i cheile” (jurisdicţia) noului episcop. 
(„Unirea”, 19/1922, 13.05.1922, p. 2). La Lugoj, în vara lui 1922, a fost întronizat 
noul episcop diecezan, dr. Alexandru Nicolescu („Unirea” nr. 24-26/1922), ulterior 
ajuns mitropolit al Blajului (1936-1941).   

Iată că „Unirea” nr. 33/1922 (19.08.1922, p. 8) anunţă ştirea că, la cererea lui 
Valeriu Traian Frenţiu, Sf. Scaun l-a numit pe prepozitul dr. Florian Stan drept 
episcop titular şi auxiliar, „primul în Biserica noastră”. În 29.08.1922 acesta a 
depus la Nunţiatură, înaintea Nunţiului Fr. Marmaggi, asistat de can. Titus Mălai şi 
pr. George Dănilă, jurământul în calitate de episcop titular de Axiopolis („Unirea” 
nr. 35/1922, 2.09.1922, p. 2). În 25.11.1922, acelaşi săptămânal anunţă cititorilor 
că vicarul episcopal al diecezei Lugojului, Ioan Boroş, a fost, de asemenea, numit 
episcop titular („Unirea” nr. 46 (de fapt, 47)/1922, p. 3), „numirea aceasta, foarte 
bine meritată, a făcut în cercurile noastre bisericeşti cea mai bună impresie”.  

Hirotonirea episcopală a lui Florian Stan s-a săvârşit la Oradea, pe 
19.12.1922 (6.12.1922, stil vechi), cei trei episcopi consacratori fiind Iuliu Hossu, 
Valeriu Traian Frenţiu şi Alexandru Nicolescu. Au participat şi prepozitul lugojan 
Ioan Boroş, şi delegatul capitlului mitropolitan blăjean, can. dr. Victor Macaveiu 
(„Unirea” nr. 51/1922, 23.12.1922, p. 2). Florian Stan, episcop titular de Axiopolis, 
şi-a menţinut funcţia de vicar general diecezan, decedând în 15.05.1924. (c)  

Ioan Boroş s-a născut în 20.10.1850 la Carei, absolvă liceul din Beiuş, 
studiază teologia la Universitatea de la Viena, unde îşi ia licenţa în 1673; datorită 
sănătăţii, nu şi-a putut continua studiile. Cancelist episcopal, hirotonit preot în 
1877, paroh la Zăbrani între 1880-1897, secretar al episcopului Demetriu Radu 
între 1897 şi 1911, ajungând în acelaşi an canonic prebendat şi mai apoi canonic 
prepozit. Prelat papal din 1903, inspector şcolar diecezan şi vicar general al 
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diecezei de Lugoj, vicar capitular în două rânduri, Ioan Boroş va avea şi o 
contribuţie istoriografică importantă, redactând Şematismul jubiliar al diecezei 
lugojene (1903), studii despre istoria bisericească transilvană, periodicele „Unirea” 
şi „Cultura Creştină” avându-l drept colaborator permanent. Va mai publica şi 
anumite monografii importante, ca de exemplu: Unirea Românilor din Lugoj. 
Istoricul parohiei între anii 1836-1860 (Lugoj, 1926, Sionul Românesc, tip. 
Husveth & Hoffer) sau Constituţia. Societate secretă română în Lugoj, 1830-
1834, Lugoj, 1928, Tip. Minerva, Gh. Ţăran. La cererea lui Alexandru Nicolescu, 
Papa îl numeşte episcop titular de Tesbia, nefiind consacrat niciodată, după cum 
afirma episcopul dr. Ioan Bălan. A ctitorit bisericuţa-capelă din cimitirul lugojean 
şi a lăsat (asemeni lui Florian Stan) câteva fundaţii de caritate şi una literară. Un 
cancer galopant l-a trecut la cele veşnice în 29.01.1937, fiind îngropat la Lugoj. (d)  

Practic, noii episcopi diecezani – Frenţiu la Oradea şi Nicolescu la Lugoj – 
au luat contact cu realităţile diecezane bine conturate şi cu exponenţii de marcă ai 
clericilor diecezani, care deja aveau o experienţă respectabilă în administraţie, pe 
plan cultural, în luptele naţionale; conta şi diferenţa de vârstă, Nicolescu fiind 
născut în 1882, iar Frenţiu în 1875. (e) Cu alte cuvinte, episcopii nou numiţi, 
conducători de jure, au fost puşi în situaţia de a coopera cu conducătorii diecezani 
de facto ambii fiind în precedenţă şi candidaţi episcopali. Pentru înlăturarea unor 
eventuale reticenţe, nemulţumiri şi pentru a coaliza eficient clerul eparhial, ambii 
episcopi diecezani au recurs la aceeaşi formulă: cererea către Sf. Scaun de a ridica 
pe bătrânii prepoziţi, vicari generali sau vicari capitulari, la treapta Arhieriei. Sf. 
Scaun le-a îndeplinit prompt dorinţa: Florian Stan a devenit episcop titular de 
Axiopolis, rămânând mai departe vicar general diecezan, Ioan Boroş devenind 
arhiereu titular de Tesbia, menţinându-şi funcţiile diecezane. S-a folosit, astfel, o 
metodă elegantă, care a ridicat prestigiul nu doar vechilor conducători diecezani, ci 
şi pe cel al episcopilor nou numiţi. Din păcate, soluţia elegantă preconizată de 
Frenţiu şi de Nicolescu a rămas uitată, cazul celor doi episcopi auxiliari fiind total 
ignorat în literatura istorică ce tratează problematica Bisericii Române Unite de 
după 1990 în cazul celor trei episcopi consacraţi de Ioan Dragomir. Din păcate, 
sfârşitul secolului XX nu a fost o epocă a eleganţei.  

Note la anexa III  
(a) Despre atentatul de la Senat, activitatea şi moartea episcopului Demetriu 

Radu, vezi:  
Ciorogaru Roman R.: Zile trăite, Oradea 1926, p. 512-515. 
Radu Jacob: Istoria diecezei române-unite a Orăzii Mari, scrisă cu prilejul 

aniversarii de 150 de ani dela înfiinţarea aceleia 1777-1927, Oradea, Chiriaşii 
Tipografiei Româneşti, 1932, p. 174-192. 

Bădescu Emanuel: „Max Goldstein aplică la Bucureşti teroarea bolşevică”, 
„Dosarele Historia”, aprilie 2002, I, nr. 2, p. 20-27. 

(b) Despre viaţa şi activitatea lui Florian Stan de Axiopolis, vezi:  
Tămâian Petru: Istoria Seminarului şi a educaţiei clerului diecezei române-u-

nite de Oradea, Oradea, Tip. Românească, 1930, p. 22, 42-43, 88, 95-96, 98. 
Radu Jacob:  op. cit., p. 217. 
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Vartolomei Vasile: Mărturii culturale bihorene, Kolozsvár, Ed. Tribuna 
Ardealului, 1944, p. 40-41. 

(c) Radu Jacob: op. cit., p. 217. 
(d) Despre activitatea lui Ioan Boroş de Tesbia, vezi:  
 (dr. Bălan, Ioan:) „Arhiereul prepozit Ioan Boroş”, „Sionul Românesc”, 

Lugoj, XXIV, nr. 3, 12.02.1937, p. 1-2. 
Boroş Ioan: Unirea românilor din Lugoj. Istoricul parohiei între anii I836-

I860, Lugoj, 2001, ed. II, Ed. Dacia Europa Nova.  
(e) Pentru cronologia şi activitatea diecezelor, a se vedea: 
Prunduş Silvestru Augustin, Plăianu Clemente: Catolicism şi Ortodoxie 

românească. Scurt istoric al Bisericii Române Unite, Cluj-Napoca, Ed. Viaţa 
Creştină, 1994. 

 Finalizând acestă lucrare, am avut posibilitatea de a consulta memoriile 
fostului arhiepiscop latin al Bucureştilor, Raymund Netzhammer (1906-1924): 

Netzhammer, Raymund: Episcop în România într-o epocă a conflictelor 
naţionale şi religioase, 2 vol., Bucureşti, Ed. Academiei, 2005. 

Memoriile conţin informaţii fundamentale legate de culisele activităţilor 
diplomatico-religioase din România, premergătoare şi următoare primului război 
mondial. Referitor la subiectul nostru, a se vedea vol. 2, p. 968-969, 980-981, 
1049, 1053, 1114, 1149, 1230. Dr. Stan era bine văzut şi recomandat de episcopul 
orădean romano-catolic Széchényi. 
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SUMMARY 
 
This work deals with the personal story of the Greek-Catholic bishop Emil 

Riti (1926-2006) from Romania, connected with the history of the Greek-Catholic 
Eparchy of Cluj – Gherla (Transylvania) between 198l-199o. Several internal 
Church documents are illustrating that period.  

After the suppression of, the Greek-Catholic Church in Romania, in 1948, 
Emil Riti was consecrated as a Catacomb-priest, acting in Church resistance during 
the persecution, under the survey of the Nuncio’s Office in Romania. Sentenced to 
life-imprisonment in 1952, behaved heroically in the Communist jails; released 
free in 1964, started again the Church resistance option. Like other two fellows, 
was consecrated bishop secretly, by Dr. Ioan Dragomir, apostolic administrator of 
the Eparchy of Maramureş and leader of the other Greek-Catholic bishops: were 
consecrated bishop Octavian Cristian in 1983, bishop Justin Stephen Paven in 1984 
and bishop Emil Riti in 1985. Bishop Dragomir (1905-1985) had the Pontifical 
Permission granted, himself being a hero of the Greek-Catholic faith in Romania. 
Cause of a pseudo-tolerance policy toward the Catholic faith, some of the Greek-
Catholic Church leaders accepted the alternative offered by the Communist 
Regime, to create a Romanian language Roman-Catholic Church in Transylvania 
against the historical acting Roman-Catholic Church there (of Hungarian, German, 
Szekler and Slovak members). Because Dragomir’s opposition, together with the 
resistance of his 3 bishops and the Congregation of the Immaculate Heart of  B. V. 
Mary directed by Sr. Maria Ionela, the communist project had only a partial 
success, but the 3 bishops, later only 2 (Octavian Christian died in 1989) and the 
Congregation were subject of the attacks, diversion campaign and repression not 
only from the secret police, but from other Greek-Catholic Church leaders, too. 
After Ceausescu’s regime collapsed, the Roman Curia acting pragmatically, 
selected for Papal nomination those bishops which were formerly co-operating 
with the communist state, even during the suppression of the Church. The genuine 
resistance bishops were privately recognized as such by the Pope, but never 
received bishoprics or bishopal benefits. Despite this ambiguous policy, of Roman 
Curia and the local hierarchy, bishops Justin Paven (†1999) and Emil Riti (†2006) 
were faithful to the Catholic Church, recognizing the Papal nominations and 
refusing to create a schism in the Church. They were not only the victims of the 
communist repression but also of former Casarolian Ost-politik, too. 
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