
   Arondologia Diecezei Greco-Catolice de Gherla, ulterior de Cluj-Gherla  

 

                                                         (P. Mircea Remus Birtz) 

 

Precizări lexicale 
Arhondologia: istoria familiilor nobiliare şi a conducătorilor unor state, provincii. În cazul nostru 
ea investighează lista şi datele anagrafice ale conducătorilor unei episcopii, anume ordinarii 
diecezani. 
Ordinariul diecezan reprezintă conducătorul legitim al unei dieceze. El poate fi un episcop 
rezidenţial (diecezan) sau un vicar capitular, ales de capitlul eparhiei respective, pentru a 
guverna dieceza în timpul interregnului episcopal. Vicarul capitular nu trebuie confundat cu 
prepozitul, conducătorul capitlului, şi nici cu vicarul general diecezan, care-l substituie pe 
conducătorul eparhial în afacerile administrative prin delegaţie. 
În Imperiul Austriac şi cel Austro-Ungar, până în 1918, împăratul, în calitate de Rege apostolic al 
Ungariei avea dreptul să fondeze dieceze şi să numească episcopi. Numirea episcopilor din 
Imperiu se făcea deci de împărat. Ratificarea acestora de către Papă se numea preconizare. 
Consacrarea episcopală conferea recipiendarului abilitatea sacramentală corespunzătoare (de a 
sfinţi alţi preoţi, de a consacra Sf. Mir, etc) dar puterea de jurisdicţie o primea prin preconizare. 
Episcopul auxiliar (titular: titlul său era dat unei dieceze antice sau in partibus infidelium) este 
un episcop destinat unei dieceze în vederea facilitării muncii apostolice, neavând obligatoriu 
însărcinări administrative; în cazul în care episcopul auxiliar avea dreptul să-I succeadă 
episcopului rezidenţial, acesta era un episcop coadjutor. 
Administratorul apostolic diecezan este conducătorul eparhial numit de o autoritate canonică 
superioară (în cazul nostru Sf. Scaun) în condiţiile de criză  (război, persecuţie, schimbarea 
frontierelor, etc.) ale diecezei respective. El poate fi un episcop sau un preot, care va guverna 
dieceza respectivă în numele Papei. Episcopul diecezan va guverna întotdeauna în nume 
propriu. 
Ordinariul substitut este un conducător legitim , care guvernează prin delegaţie/numire 
(conferită de autoritatea canonică superioară legitimă)  o unitate canonică (în cazul nostru 
dieceza) atunci când ordinariul legitim este împiedicat să o facă (detenţie, boală). 
Trebuie făcută deasemeni distincţia între calendarul gregorian (folosit în Biserica Latină şi 
oficial) sau stilul nou şi calendarul iulian, folosit de Bisericile româneşti până în 1923; aşa se 
explică neconcordanţa unor date întâlnită la diferiţii istorici. 
 

În 12.XII.1850 împãratul Francisc Iosif, în calitatea sa de Rege Apostolic, a decretat 

reactivarea Mitropoliei de Alba-Iulia Fãgãraş şi crearea altor două dieceze, de Gherla şi de 

Lugoj, ce urmau, împreună cu cea a Orăzii Mari, să devină sufraganele noii mitropolii. 

Fericitul Papă Pius IX în 26.XI.1853 a preconizat atât noua structură eclesiastică, cât şi noile 

episcopii.Bula de preconizare a diecezei de Gherla, semnată tot în 26.XI.1853 se intitula Ad 

Apostolicam Sedem. 

Capitlul diecezan a fost completat în 24.I.1857, Împăratul numind cinci canonici, iar 

prepozitul fiind numit de Papă în 11.XII.1857. 

Episcop diecezan: 



 
Ioan Alexi : 26.XI.1854-29.VI.1863 

n. Mălădia-Şimleu (SJ), 24.VI.1801 

studii:Carei, Oradea 

preot: 1825, consacrat de PS Samuel Vulcan 

canonic al diecezei de Oradea-Mare:  onorar din 1837, actual din 19.X.1843 

numit episcop de Gherla: 17.III.1854 

preconizat: 26.XI.1854 

consacrat episcop: în 28.X.1855, la Blaj, de IPS Mitropolitul Alexandru Şterca-Şuluţiu 

d. 29.VI.1863, Gherla 

 

Vicar capitular: 

 
Macedon Pop 

n. 24.VI. s.v./ 7.VII. s.n. 1809, Sângeorz-Băi 

studii: Bistriţa, Blaj 

preot: 29.VI.1835, Blaj, de PS Ioan Lemeny 

vicar foraneu al Năsăudului din 1847 

prepozit al diecezei de Gherla din 11.XII.1857 

d. 29.VII.1873, Cluj 

vicar capitular:7.VII.1863- 28.I.1866 şi 21.X.1868- 29.I.1873 

 

Episcop diecezan: 



 
Dr. Ioan Vancea de Buteasa: 29.VI.1863=21.X.1868 

n. 18.V.1820, Văşad (BH) 

studii: Oradea, Viena 

preot: 10.VIII.1845, Văşad, de PS Vasile baron Erdelyi 

canonic al diecezei de Oradea-Mare: 3.VIII.1855 

numit episcop de Gherla: 4.VII.1865 

preconizat: 25.IX.1865 

consacrat episcop: 3.XII.1865, Oradea, de PS Iosif Papp-Szilagyi 

 

ales Mitropolit al Blajului: 11.VIII.1868 

numit Mitropolit: 21.X.1868 

preconizat: 21.XII.1868 

 

d. 31.VII.1892, Blaj 

 

Vicar capitular: 

Macedon Pop, între 21.X.1868- 29.I.1873 

 

Episcop diecezan: 

 
Mihai Pavel de Peteritea:23.XII.1872-29.I.1879 

n. 6.IX.1827, Recea, MM 

studii: Baia-Mare, Kassa / Kosice, Viena, Ungvar /Uzhgorod, Satu-Mare 

preot:  21.III.1852, Munkacs, de PS Vasile Popovici 

vicar foraneu al Maramureşului: 1861 

numit episcop de Gherla: 11.IX.1872 



preconizat: 23.XII.1872, 

consacrat episcop:  29.I.1873, la Blaj de IPS Ioan Vancea de Buteasa 

 

numit episcop de Oradea-Mare: 29.I.1879 

preconizat: 15.V.1879 

 
d. 1.VI.1902 Ocna Slatina, azi Solotvina (azi Ucraina Carpatică) 
 

Vicar capitular: 

 
Ioan Anderco Homorodanul 

n. 19.II.1811, Botiz, SM 

studii: Satu-Mare, Trnava,  

căsătorit: 1833, rămas văduv 

preot: 4.IV.1833, Eperjes / Presov, de către PS Grigorie Tarkovich 

canonic al diecezei de Gherla: 24.I.1857 

prepozit: 1874 

vicar capitular : 29.I.1879 - 18.VIII.1879 

d. 30.VII.1890, Orman-Gherla (CJ) 
 

 

Episcop diecezan: 
 

 

 
Dr. Ioan Szabo de Cristelec: 14.V.1879-1.V.1911  

n. 16.VIII.1836, Istrău /Moftinul-Mic (SM) 

studii: Oradea, Roma 
preot: 4.XI.1859, Oradea, de PS Vasile baron Erdelyi 

canonic al diecezei de Oreadea-Mare: 15.V.1867 



numit episcop de Gherla: 18.II.1879 

preconizat: 14.V.1879 

consacrat episcop: 15.V.1879, la Oradea, de PS Mihai Pavel 

d. 1.V.1911 Gherla 

 

Vicar capitular: 

 
Ioan Georgiu (din familia nobiliară Giurgiu Pataky) 

26.I.1851, Strâmbu, CJ 

studii: Năsăud, Budapesta 

preot: 1877, de PS Mihai Pavel 

canonic al diecezei de Gherla: 15.VI.1893 

prepozit: 1910 

prelat papal: 1914 

vicar capitular: 2.V.1911 - 8.VIII.1812 şi 14.I.1916- 16.XII.1917 

d. 16.II.1922, Gherla 

 

Episcop diecezan: 

 
Dr. Vasile I Hossu :16.XI.1911-13.I.1916 
n. 30.I. / 11.II. 1866 Târgul-Mureş 
studii: Reghin, Târgul-Mureş, Roma 
preot: 27.VIII.1888, Blaj, de IPS Ioan Vancea 
canonic al arhidiecezei de Alba-Iulia şi Făgăraş: 9.X.1898 
numit episcop de Lugoj: 16.V.1903 
preconizat: 25.VI.1903 
consacrat episcop: 21.IX.1903, la Blaj, de IPS ioan Mihalyi de Apşa 
numit episcop de Gherla: 15.XI.1911 
preconizat: 16.XI.1911 



d. 13.I.1916, Budapesta 
 
Vicar capitular: 

Ioan Georgiu, între 14.I.1916- 16.XII.1917 

 

Episcop diecezan: 

 
Dr. Iuliu Hossu :21.IV.1917-28.V.1970 

n. 30.I.1885, Milaşul Mare (BN) 
studii: Reghin, Blaj, Roma 
preot: 27.III.1910, la Roma, de PS Vasile Hossu 
numit episcop de Gherla: 3.III.1917 
preconizat: 21.IV.1917 
consacrat episcop: 4.XII.1917, la Blaj, de IPS Victor Mihalyi de Apşa 
 
Din 1919, ne mai exercitându-se privilegiile Regelui Apostolic, episcopul diecezan va fi numit 
de Sf. Scaun, după o prealabilă consultare şi a Guvernului regal Român. Din 1.I.1919 numirea 
va fi înţeleasă ca săvârşită de Sf. Scaun 
 Dieceza de Gherla prin Scrisoarea Apostolică Sollemni Conventione (5.VI.1930) va suferi 
rearondări împreună cu celelalte dieceze din Mitropolia de Alba-Iulia şi Făgăraş. Prin Decretul 
Nunţiaturii Apostolice din 16.VII.1930 sediul episcopiei va fi transferat la Cluj, dieceza 
numindu-se oficial de Cluj-Gherla. 
Administrator apostolic al diecezei de Maramureş: 19.VII.1930 – 2.II.1931 
Administrator apostolic al diecezei de Oradea Mare, în partea cedată Ungariei: 29.VIII.1941 – 
III.1946 
 
Observaţii:  

În anul 1948 intensificându-se persecuţia împotriva Bisericii Greco-Catolice din România, 

culminând cu interzicerea acesteia de către autorităţile comuniste în 1.XII.1948, Biserica a 

intrat în stare de necesitate canonică, normele canonice de conducere fiind precizate în 

decretul De nominatione substitutorum (29.VI.1948) şi anexa  Facultates specialissimae 

(29.VII.1948). 



 Împiedicat in guvernarea diecezei: arestat pentru credinţă: 28.X.1948, deţinut până în ianuarie 

1955, 

Cardinal in pectore:28.IV.1969, publicat în 1973 

d. 28.V.1970, Bucureşti; Mărturisitor al credinţei. 

Observaţii: În urma arestării episcopului Iuliu Hossu s-a instituit starea de necesitate 

canonică în dieceză, puterea de jurisdicţie trecând în mâna ordinarilor substituţi. După 

decesul ordinarilor diecezani, ordinarii substituţi deveneau automat ordinari diecezani, 

care îşi puteau transmite mai departe jurisdicţia. Odată cu trimiterea PS Iuliu Hossu în 

domiciliu obligatoriu (1955 – 1968), acesta a putut comunica, discret, este drept, cu 

dieceza sa (prin vizitele făcute de credincioşi, preoţi, rude, sau prin scrisori trimise celor 

apropiaţi şi de încredere). Din 1968 comunicările au devenit frecvente, PS Iuliu celebrând 

şi hirotoniri când necesităţile au impus-o. 

ordinariu substitut: 

 
Nicolae Pura 

n. 14.IX.1913, Căşei, CJ 

studii: Dej, Cluj, Roma 

preot: 19.III.1938, Roma, de PS Alexandru Evreinoff 

canonic al diecezei de Cluj-Gherla: 14.III.1947 

ordinariu substitut: 28.X.1948 - 3.III.1953 

în detenţie pentru credinţă: 3.III.1953 - 6.X.1955 

ordinariu diecezan (vicar capitular) : 19.XI.1976 - 9.II.1981 

d. 10.VIII.1981 Bacău, îngropat la Mărgineni, BC . Mărturisitor al credinţei. 

 

ordinariu substitut: 

 



Dr. Gheorghe Vidican 

n. 9.V.1886, Căianul Mic 

studii: Năsăud, Budapesta 

preot: 17.IX.1914, de PS Vasile Hossu 

canonic al diecezei de Cluj-Gherla: 2.V.1924 

prepozit: 26.III.1940 

prelat papal: 26.V.1941 

vicar general episcopal: din 24.IV.1947 - 1953, din 1955 - 1969 

ordinariu diecezan substitut: 3.III.1953 - vara 1955 

d. 6.VIII.1971, Cluj. 

Obs. Fiind pensionat oficial la începutul anului 1948, prepozitul G. Vidican nu a fost arestat 

în sinistrele zile de 27/28.X.1948, asemenea celorlalţi canonici emeriţi (Ioan Agârbiceanu, 

Octavian Domide, Dionisie Vaida), fiind în schimb cu toții atent supravegheați. 

 

Episcop auxiliar (iniţial coadjutor): 

 
Dr. Ioan Chertes 

n. 10.IX.1911, Sărăţel, BN 

studii: Năsăud, Gherla, Cluj, Roma 

preot: 21.XII.1935, Roma,  de PS Giuseppe Palica 

canonic al diecezei de Cluj-Gherla: 14.III.1947 

consacrat episcop: 24/25.XII.1949, la Căldăruşani, în domiciliu forţat, de ÎPS Valeriu Traian 

Frenţiu 

episcop titular de Campania in Macedonia, coadjutor al diecezei de Cluj-Gherla. 

în detenţie pentru credinţă:  28.X.1948 - 30.VII.1955 ; 13.VIII.1956 - vara lui 1964 

la ieşirea din închisoare va renunţa la activitatea diecezană, datorită bolii (ce se va ameliora 

ulterior), devenind episcop auxiliar. 

arhiepiscop ad personam : 12. IV. 1990, titular de Cantano 

d. 31.I.1992, Cluj-Napoca. Mărturisitor al credinţei. 

 

ordinariu diecezan (prin desemnare din partea PS Iuliu Hossu): 



 
Dr. Cozma Avram 

n. 2.VI.1906 Mintiu- Nimigea de Jos, BN 

studii: Năsăud, Blaj, Roma 

preot: 6.VI.1936 

canonic al diecezei de Cluj-Gherla: 26.III.1940 

în detenţie pentru credinţă: 20.II.1953 - 20.V.1954, 1955-1961 

vicar general diecezan: 1969-1970 

ordinariu diecezan: 29.V. 1970 - 18.XI.1976 

d. 18.XI.1976, Salva, BN, îngropat la Baia-Mare 

 

ordinariu diecezan (vicar capitular): 

Nicolae Pura, între 19.XI.1976 - 9.II.1981 

 

Din  9.XI. 1978, can. Nicolae Pura va reconstitui Capitlul diezei de Cluj-Gherla. Pe 

măsură ce bătrânii canonici decedau, capitlul era completat prin cooptare de noi 

membri, din clerul diecezan. 

 

ordinariu diecezan (vicar capitular): 

 
Dr. Silvestru Silviu Augustin Prunduş, OSBM 

n. 3.V.1915, Căşei, CJ 

studii: Dej, Cluj, Roma 

preot: 11.XII.1938, Roma, de PS Iuliu Hossu 

cere intrarea în OSBM : 21.XI.1947 

în detenţie pentru credinţă: 4.I.1949 – X.1949, 4.III.1950 – 14.III.1953, 4.V.1953 – 

25.IX.1955, 25.I.1959 – 29.VII.1964 

canonic al diecezei de Cluj-Gherla : 9.XI.1978 



ordinariu diecezan: 9.II.1981 – 31.VII.1987 

d. 25.IX. 2004, Cluj-Napoca. Mărturisitor al credinţei. 

 

Episcop: 

 
Emil Riti 

n. 11.XI. 1926, Sânmartin, CJ (trecut anagrafic 12.XI.) 

studii: Zalău, Petroşani, Cluj 

preot: 13.V.1949, Bucureşti, de ÎPS Alexandru Cisar 

în detenţie pentru credinţă: 19.XI.1950 – vara lui 1964 

propus ca episcop: 18.IV.1981 

acceptat de Sf. Scaun: 26.XI. 1981 (cf. mărturiile scrise ale P. Dr. S.A. Prunduş, din 

11.VI.1988, publicate în volumul dedicat lui Emil Riti de M. R. Birty, vezi mai jos) 

consacrat episcop: 18. IV.1985, Bucureşti, de ÎPS Dr. Ioan Dragomir 

ordinariat pretins din 14.IX.1969, ca succesor al PS Iuliu Hossu, recunoscut de canonicul 

Cozma Avram, iar din 1978 şi de canonicul Nicolae Pura. 

d. 21.II.2006, Cluj-Napoca. Mărturisitor al credinţei. 

 

Episcop, Administrator apostolic: 

 

Dr. Alexandru Todea: 31.VII.1987 – 13.III.1990 

n. 5.VI.1912, Teleac, MS 

studii: Reghin, Blaj, Roma 

preot: 25.III.1939, Roma, de PS Alexandru Evreinoff 



numit episcop auxiliar al Arhidiecezei de Alba-Iulia şi Făgăraş, titular de Caesaropolis: 4.VII. 
1950 

consacrat episcop: 19.XI.1950, Bucureşti, de PS Joseph Schubert 

în detenţie pentru credinţă: 30.XII.1947 – 13.VI.1948, 31.I.1951 – 4.VIII.1964 

administrator apostolic al arhidiecezei Blajului: 9.V.1963 (împiedicat până în 1964) – 13. III.1990 

proedru al Bisericii Greco-Catolice Române: 30.V.1985 

ales mitropolit: 14.III.1986, Cluj-Napoca 

numit arhiepiscop de Alba-Iulia şi Făgăraş, mitropolit al Bisericii Greco-Catolice Române: 
13.III.1990, până în 8. IX.1992 

administrator apostolic al diecezei de Cluj-Gherla: 31.VII.1987 – 13.III.1990 

cardinal: 29.VI.1991 

d. 22.V. 2002 Târgul-Mureş. Mărturisitor al credinţei. 

 

Odată ce Sf. Scaun a putut numi episcopi fără oprelişte pentru toate diecezele catolice 
din România (13 - 14.III.1990) starea de necesitate canonică a luat sfârşit. 

Episcop diecezan: 

 

George Guţiu :14.III.1990-18.VII.2002 

n. 30.III.1924, Vaidei, MS 

studii: Blaj 

preot: 8.XII.1948, la Bucureşti, de ÎPS Alexandru Cisar 

în detenţie pentru credinţă: 31.I.1951 - 4.VIII. 1964 

propus episcop : 18.IV.1981 



numit episcop de Cluj-Gherla: 14.III.1990 

consacrat episcop: 17.VI.1990, Cluj-Napoca, de ÎPS Alexandru Todea 

administrator apostolic  al arhidiecezei de Alba-Iulia şi Făgăraş: 8.IX.1992 - 20.VII.1994 

arhiepiscop ad personam: 20.VII.1994 

retras din scaun: 18.VII.2002 

d. 8.V.2011, Cluj-Napoca. Mărturisitor al credinţei. 

Episcop diecezan: 

 

Dr. Florentin Crihălmean :18.VII.2002- 

n. 7.IX.1959, Iaşi 

studii: Cluj-Napoca, Roma 

preot: 9.IX.1990, Cluj-Napoca, de PS George Guţiu 

numit episcop coadjutor al diecezei de Cluj-Gherla, cu titlul de Silli: 6.XI.1996 

consacrat episcop: 6.I.1997, Roma, de Papa Ioan Paul II 

episcop diecezan din: 18.VII.2002 

 

Observaţii: 

În lucrările dedicate diecezei de Cluj-Gherla, mai ales cele semnate de P. Dr. Augustin 
Prunduş,OSBM şi P. Clemente Plăianu, se fac referiri la „ternare diecezane”. Acestea nu 
au existat. Au existat ordinari substituţi, şi conform Decretului De nominatione 
substitutorum, fiecare din aceştia avea pregătit câte doi înlocuitori, care puteau să-i 
succeadă pe rând (deci consecutiv, nu concomitent) în caz de arestare. 

Circulările publicate de P. Dr. S. A. Prunduş în calitatea sa de ordinariu diecezan poartă şi 
menţiunea de vicar general. Ar fi trebuit să scrie vicar capitular. Vicarul general, prin 
însăşi natura funcţiei, este delegat al ordinariului diecezan. Cercetătorilor care au apelat 



la lucrările P. Prunduş, altfel extrem de importante pentru istoria anilor 1948-1989, le-a 
scăpat distincţia distincţia dintre vicarul capitular şi vicarul general. De aici confuziile 
apărute în literatura de resort. În cazul episcopilor numiți de Împărat și preconizați de 
Papă am prezentat datele începerii jurisdicției lor ca aceleași ale preconizării lor. 
Intronizarea solemnă era de fapt proclamarea înaintea credincioșilor a noului episcop, 
episcopul obținând oficiul său prin preconizare (implicit și puterea ordinară diecezană). 
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