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            Abstract:  This paper is analyzing the canonical and sacramental procedure of the 
reception of the Greek-Catholic (Uniate) clergy and faithful in 1948, in Transylvania. It can be 
proved that the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church was not respecting the canon law
and the sacramental discipline, which stated that an un-Orthodox believer must be received in 
the Orthodox Church after a previous catechization, after denouncing the un-orthodox errors, 
after confessing the Orthodox faith in a solemn way, assisted by testimonies and a priest with 
episcopal mandate, and according with a certain practice, even receiving the Holy Chrism (as 
was previously done in the Transylvanian Romanian Orthodox Church). The Synod was 
submitted to an unusual political pressure, the Communists desiring the Greek-Catholic Church 
to be out-lawed, the Catholic faith, despite its rites, being incompatible with the communist 
doctrines. Therefore, stating even in our days that the “union” between Orthodox and Greek-
Catholics in 1948 was a free one, implies a heavy charge for losing the canonicity of the Holy 
Synod of the Romanian Patriarchate. The Free Romanian Orthodox Church from Exile never 
accepted the  canonicity of the 1948 events.

    Cuvinte cheie: 1948,  legislaţie, drept canonic, Biserica Greco-Catolică din România, Biserica
Ortodoxă Română.

                 Aşa-zisa reîntregire a Bisericii Greco-catolice din România cu Biserica Ortodoxă 
Română a constituit subiectul a deja numeroase studii, care au subliniat caracterul silnic al 
acestui eveniment eclesiastic1. Momentul respectiv a avut parte şi de o analiză juridică şi 
1*Institutul de Istorie « George Bariţ » al  Academiei Române, filiala Cluj, Ordinul Bizantin al Sf. Mormânt, 
Prioratul Român. Adresa de e-mail : remusmirceabirtz »yahoo.com .
 A se vedea câteva lucrări fundamentale din noianul celor apărute. În Exil au fost editate printre altele  Biserica 
Română Unită. Două sute cinci zeci de ani de istorie. Cu 40 de ilustraţii în afară de text, Madrid, 1952, Tip. 
Rivadeneyra (sigla BRU 250), Gherman Pierre – L’ame roumaine écartelée. Faits et documents, Paris, 1955, Ed. Du
Cèdre (sigla Gherman 1955), Raţiu Alexandru – Persecuţia Bisericii Române Unite, in Bună-Vestire, Roma, 1974, 
XIII, nr. 3-4, p.1-116 (sigla Raţiu 1974). În Ţară de referinţă vor fi lucrările lui Prunduş, Silvestru Augustin, Plăianu,
Clemente – Catolicism şi Ortodoxie românească. Scurt istoric al Bisericii Române Unite, Cluj-Napoca, 1994, Ed. 
Viaţa Creştină (sigla Prunduş Plăianu 1994) dar mai ales lucrările P. Dr. Anton Moisin dedicate revenirii din 1948 : 
Moisin, Anton – Istoria marii prigoane contra Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-catolice, între anii 1948-
1998. I., Făgăraş, 1998, Parohia Gr. Cat. Făgăraş, 120 p. (sigla Moisin 1998 a), Idem – Minciuna „trecerii” la 
Ortodoxie a românilor uniţi, greco-catolici în anul 1948. Partea I, Făgăraş, 1998, Parohia Gr. Cat. Făgăraş, 48 p. 
(sigla Moisin 1998 b), Băinţan, Vasile – Martiri şi mărturisitori ai Bisericii Române Unite din Eparhia Greco-
Catolică a Maramureşului (1948-1989), Baia-Mare, 1999, Ed. Gutinul ; Bota, Ioan ; Ioniţoiu, Cicerone – Martiri şi 
mărturisitori ai Bisericii din România. Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică). Biserica Romano-
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canonică, reflectând, dacă mai era cazul, arbitrariul şi necanonicitatea acestuia, analiză redactată 
de regretatul canonic mitropolitan P. Dr. Octavian Moisin (1914-2013).2 Studiul respectiv 
demonstrează nu doar o cercetare acribică a legislaţiei cultelor din 1948, ci şi una canonică, din 
perspectiva dreptului canonic răsăritean, fiind analizate normele canonice ale primelor şapte 
sinoadelor ecumenice sau ale celor provinciale acceptate şi de Biserica Ortodoxă.3 Octavian 
Moisin subliniază corect încălcarea legislaţiei comuniste ( faimosul decret-lege nr. 177 / 
3.VIII.1948, cunoscut ca „Legea Cultelor din R.P.R.”, art. 38, 39), prin care trecerea de la un cult
la altul se făcea din punctul de vedere legal prin : 1) notificarea cultului de origine (deservenţilor 
legali) de părăsire a acestuia, 2) notificarea autorităţii comunale de schimbare a cultului, care, la 
rândul ei, trebuia să comunice acest fapt cultului de origine, 3) eliberarea unei autentificări din 
partea autorităţii comunale, de părăsire a cultului, ce permitea afilierea la un cult nou.4  

             Demonstraţia canonică realizată de canonicul Octavian Moisin5, prin care primirea unui 
cleric pedepsit   de ierarhul propriu într-o altă dieceză, fără carte canonică, duce la caterisirea 
ierarhului primitor, este corectă, dar aplicabilă cu următoarele amendamente:

1. Dreptul canonic bizantin (aplicat actual în Bisericile Ortodoxe) nu cunoaşte 
excomunicarea latae sententiae ( excomunicare în act, în urma comiterii unei culpe), ci 
doar cea ferendae sententiae ( excomunicare promulgată în urma unei sentinţe canonice).

2. Caterisirea este echivalentul depunerii din treapta canonică (reducerea la stadiul laical), 
ea nefiind sinonimă cu excomunicarea (anathema). Caterisitul rămâne membru al 
Bisericii; dacă însă ar continua exercitarea atribuţiilor clericale în mod abuziv, i s-ar 
aplica excomunicarea (desigur ferendae sententiae).

3. Prevederile canonice invocate se aplică Bisericilor care au comuniune dogmatică şi 
sacramentală reciprocă, ceea ce nu este realizată în cazul Bisericii Greco-Catolice (Unite)
şi a celei Ortodoxe (Neunite). Aceste prevederi ar putea funcţiona doar în cazul 
(exemplificativ) al Bisericii Ortodoxe Române şi a celei Ruse, între Patriarhiile 

catolică, Cluj-Napoca, Ed.III, 2001, Ed. Viaţa Creştină; Soica, Sergiu – Martiri şi mărturisitori sub regimul 
comunist. Eparhia greco-catolică de Lugoj, Tg. Lăpuş, 2013, Ed. Galaxia Gutenberg, Idem – Biserica Greco-
catolică din Banat în primele două decenii ale regimului comunist, Cluj-Napoca, 2014, ed. Mega; Idem –Clerici ai 
Eparhiei Greco-Catolice de Oradea în detenţie sub regimul comunist, Cluj-Napoca, 2014, Ed. Mega ; Idem – 
Eparhia Greco-Catolică de Oradea şi securitatea în anul 1948, Cluj-Napoca, 2014, Ed. Mega; etc.
2 Despre activitatea P. Dr. Octavian Moisin a se vedea Moisin, Anton – Lupta Părintelui Octavian Moisin pentru 
drepturile Bisericii Române Unite cu Roma în prigoana comunistă, Sibiu, 2004, ed. Imago, Idem – Istoricul celui 
mai important memoriu pentru restabilirea în drepturi a Bisericii Române Unite din perioada persecuţiei ateo-
comuniste, elaborat şi trimis autoritîţilor de Pr. Prof. Dr. Octavian Moisin. Partea I, Sibiu, 2009, Ed. Imago (sigla 
Moisin 2009).
3 Studiul a fost publicat initial în revista Unirea, serie nouă, Blaj, 1991, II, nr. 3, mai, p.8 şi în Unirea, 1991, II, nr. 
4, iunie, p.4, editat în broşură în Moisin, Octavian – Cadrul juridic şi canonic al problematicii Bisericii Române 
Unite cu Roma (Cultul Greco-Catolic), Sibiu, 2003, Ed. Imago, 16 p., apoi în Moisin 2009, 38-55, urmat de un 
studiu privind Canonicitatea revenirii Bisericii Greco-catolice în Biserica Ortodoxă , Moisin 2009, 56-65. De 
menţionat că ele au fost redactate încă din clandestinitate, în 1973 şi 1975.
4 Moisin, Octavian – Cadrul juridic..., p. 6.
5 Ibidem, p.12-13.

2



Constantinopolului şi a Bucureştilor, etc. Dacă însă considerăm că între Biserica Greco-
Catolică din România şi cea Ortodoxă nu sunt divergenţe dogmatice, atunci demonstaţia 
canonică a Pr. Dr. Octavian Moisin îşi păstrează întreaga greutate.

             Excomunicarea preoţilor care au participat la pseudo-sinodul din 1.X.1948 ţinut la Cluj a
fost anunţată printr-o circulară de Episcopul rezidenţial de Cluj-Gherla Iuliu Hossu în 
30.IX.19486 (ea fiind de tipul ferendae sententiae!) şi promulgată printr-un decret din 1.X.19487,
fiind ulterior confirmată de ceilalţi ierarhi greco- sau romano-catolici: astfel Episcopul Ioan 
Suciu, Administrator al Arhidiecezei de Alba-Iulia şi Făgăraş ( a Blajului) a promulgat o 
excomunicare împotriva participanţilor proveniţi din arhidieceză în 12.X.1948, nr.3843/19488, 
Episcopul Ioan Bălan a promulgat un act analog în 2.X.19489, Episcopul Valeriu Traian Frenţiu 
asemenea printr-o circulară din 10.X.1948 ce reitera Decretul lui Iuliu Hossu10. Ierarhii romano-
catolici au secondat demersul episcopilor greco-catolici (fapt firesc, ei fiind în deplină 
comuniune liturgică şi dogmatică), astfel Episcopul rezidenţial de Alba-Iulia Aron Márton a 
publicat un Decret nr. 2231/1948 din 20.X.1948 şi o Pastorală 2270/1948 din 11.X.1948, prin 
care excomunicarea clericilor greco-catolici defectaţi era adusă la cunoştinţa propriilor preoţi şi 
credincioşi, care erau îndemnaţi să ofere tot concursul şi spaţiile liturgice preoţilor uniţi 
rezistenţi11, iar Episcopul rezidenţial al Iaşilor, Anton Durcovici, emitea şi el o excomunicare 
celor ce ar fi cutezat să urmeze exemplul clericilor defectori de la Cluj.12 

             Este evident că cei 38 de preoţi plănuiţi a fi adunaţi la Cluj în 1.X.1948, ajunşi în timpul 
pseudo-sinodului la 36, în urma simulării unei crize epileptice din partea Pr. Ioan Pop din 

6 BRU 250, p.311-312.
7 BRU 250, p. 318. Iuliu Hossu a procedat conform celei mai autentice discipline bizantine: întâi a definit culpa şi a 
prevăzut sancţiunea, apoi a aplicat-o celor ce au comis-o.
8 Birtz, M., Kierein, M., Făgăraş, S. – Fărâme din prescura prigoanei (1948-1989), Claudiopolis Cluj-Napoca, 
2008, ed. Napoca-Star, p. 43-44.
9 Soica, Sergiu – Biserica Greco-Catolică din Banat…, p. 277.
10 Reprodusă în serialul Documente inedite, realizat de P. Langa Cristian şi Cosmovici Emanuel, în episodul dedicat 
lui Valeriu Traian Frenţiu, in Viaţa creştină, Cluj-Napoca, 2016, XXVII, nr. 11(453), p.13. Din nefericire serialul 
oferă documente esenţiale citate incomplet, trunchiat, iar încadrarea bibliografică a acestora lasă de dorit. Crdem că 
memoria martirilor ar merita ceva mai mult şi mai de calitate.
11 Léstyán Ferenc – Erdélyi Szibéria, Gyulafehérvár / Alba-Iulia, 2003, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice, p. 56 
(Decretul) şi p. 52-55 (Pastorala).
12 Lupu, Ştefan (coord.) – Episcopul Martir Anton Durcovici de la leagăn până la mormânt, Iaşi, 2014, ed. 
Sapientia, p. 282.
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Lupeni13 şi a fugii protopopului Simu din Braşov14 nu reprezentau decât propriile persoane, 
nicidecum clerul sau ierarhia Bisericii Greco-Catolice din România.

             Problema pe care încercăm să o aprofundăm este alta: au fost aceşti clerici şi cei care 
ulterior au acceptat calea lor îmbisericiţi în Biserica Ortodoxă sau nu? Cu alte cuvinte, primirea 
clericilor ieşiţi din sânul Bisericii Greco-Catolice s-a făcut conform rânduielilor canonice şi 
sacramentale ale Bisericii Ortodoxe sau nu? Pentru investigarea acestui aspect vom analiza 
documentele eclesiastice fundamentale ale „revenirii”, pentru a constata respectarea sau 
ignorarea practicii canonice din Biserica Ortodoxă.

            Mitropolitul Andrei baron de Şaguna a fost nu doar restauratorul Mitropoliei Ortodoxe a 
Transilvaniei (împreună cu Împăratul Francisc Iosif) ci şi unul din cei mai mari canonişti ai 
Bisericii Ortodoxe Române. În tratatul său de drept canonic, reeditat în mai multe ediţii, el va 
afirma răspicat, legat de taina Sf. Mir : acesta se administrează 1) celor botezaţi, 2) celor căzuţi 
din „credinţa noastră” (ortodoxă) la altă credinţă creştină şi reîntorşi, 3) celor ce trec de la 
o altă credinţă creştinească la Biserica Noastră.15 Deci conform prevederilor canonice 
tradiţionale din Biserica Ortodoxă Română din Ardeal şi Ungaria, clericii şi credincioşii greco-
catolici doritori a se integra în Biserica Ortodoxă ar fi trebuit miruiţi, după o prealabilă 
catehizare şi depunere solemnă a profesiunii de credinţă ortodoxă. Acest fapt nu s-a petrecut.

              Un alt canonist ortodox de marcă, cu o influenţă deosebită în Vechiul Imperiu Austro-
Ungar şi nu numai a fost Episcopul Nicodim Milaş ( 1845 Šibenik – 1915, Dubrovnik), episcop 
al Dalmaţiei (cu reşedinţa în Zara) între 1890-1912 (sufragan al Mitropoliei Bukovinei!)16. 
Tratatele lui de drept canonic au fost traduse şi în limba română. În ediţia românească a tratatului
său de drept oriental 17, episcopul va preciza modalităţile de primire a heterodocşilor în Biserica 
Ortodoxă. Astfel, pentru protestanţi şi catolicii care nu au primit în precedenţă taina Sf. Mir 

13 Moisin 1998 b, p. 34-35
14 Ibidem, p. 35. În publicaţiile oficiale ale timpului (la care vom reveni) s-a menţionat că cei 38 / 36 de preoţi ar fi 
reprezentat 430 de clerici greco-catolici din întreaga provincie mitropolitană, care i-ar fi mandatat pentru a aprticipa 
la acel sinod. Semnăturile celor 430 au fost obţinute prin inducere în eroare ( faptul că sinodul va fi prezidat de Iuliu 
Hossu, de canonicul Nicolae Brînzeu din Dieceza Lugojului sau de canonicul Emil de Iuga din Cluj), prin atribuirea 
altor semnificaţii iniţiale ( lupta pentru pace, fidelitate faţă de republica populară), prin şantaj , ameninţare sau 
tortură ( vezi cazuri pe larg la Moisin 1998 a, sau Moisin 1998 b, p. 7-8) deci consistenţa lor reprezentatică era nulă. 
Paradoxal, ideea unei reunificări paşnice dintre Biserica ortodoxă şi cea Greco-Catolică a fost intens cultivată la 
Cluj, mărturii fiind aduse de numerele oficiosului diecezan greco-catolic Curierul Creştin, începând cu nr. 1/1945 şi 
cu publicaţia Vieaţa Creştină, apărută tot la Cluj, până în 1947, editată de preotul unit Vasile Chindriş, viitor 
mărturisitor al credinţei, la care colaborau viitorul preot martir Florea Mureşanu (protopopul ortodox al Clujului), 
canonicul Ioan Agârbiceanu, P. dr. Siviu Augustin Prunduş, etc. Iniţial ideea unui sinod unionist prezidat de 
Episcopul Iuliu Hossu nu părea stranie, semnalul de alarmă fiind dat de neconfirmarea acestei iniţiative pe linia 
oficială a Bisericii Greco-Catolice.
15 Şaguna, Andreiu baron de – Compendiu de drept canonic al Unei, Sântei, Soborniceşti şi Apostoleşti Biserici, 
Sibiiu, 1913, Tip. Arhidiecezana, p. 48, art. 58.
16 A se vedea o bio-biblografie la https://orthodoxwiki.org/Nikodim_(Milas)_of_Dalmatia
17 Milaş, Nicodem – Dreptul Bisericesc Oriental. Traducere făcută cu învoirea autorului după ediţia II germană de 
Dim. I. Cornilescu şi Vasile S. Radu, revăzută de I. Mihălcescu, profesor la Facultatea de Teologie, Bucureşti , 
1915, Tip. Gutenberg, Joseph Göbl., sigla Milaş 1915. Observăm că traducătorii au devenit ulterior doi biblişti 
renumiţi, iar Ioan Irineu Mihălcescu va fi viitorul Mitropolit al  Moldovei.
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(Confirmaţia) se prevede miruirea, după catehizare, depunerea profesiunii de credinţă şi 
osândirea erorilor credinţelor anterioare. Un caz aparte îl constituie Biserica Ortodoxă Greacă, 
care insistând pe forma corectă a botezului (prin triplă imersiune), repetă botezul celor ce 
anterior au fost botezaţi prin stropire (conform Tomosului Patriarhului ecumenic Chiril al V-lea, 
din 1756). Nicodim Milaş însă acceptă botezul prin stropire, care n-a fost niciodată reprobat de 
Biserică, ba mai mult, trebuie administrat în condiţii de necesitate. În Biserica Ortodoxă Rusă 
rebotezarea celor botezaţi anterior prin stropire s-a făcut între 1620-1667, Sinodul moscovit din 
acel an precizând că latinii vor fi primiţi prin miruire (dacă n-au primit-o anterior) sau nu, iar 
protestanţii prin miruire (sinodul din 1718; anterior protestanţii erau rebotezaţi). În cazul 
romano-catolicilor, Biserica Ortodoxă Rusă prevedea obligatoriu  pocăinţa, osândirea erorilor 
anterioare şi profesiunea de credinţă ortodoxă.18 Cu alte cuvinte, pentru un romano-catolic miruit 
era necesară  pocăinţa, osândirea erorilor latine şi depunerea profesiunii de credinţă şi, în caz că 
nu a fost miruit în confesiunea iniţială, miruirea acestuia în Biserica Ortodoxă.

          În lucrarea sa fundamentală Canoanele Bisericii Ortodoxe19episcopul Nicodim Milaş va 
trata adesea cazul schismaticilor. Comentând canonul 8 al Sinodului I Ecumenic (Niceea, 325 
d.Hr.), tratând despre primirea novaţienilor (schismatici rigorişti care nu acceptau pocăinţa celor 
căzuţi în vreme de persecuţie), episcopul va concuziona că primirea acestora se face prin 
pocăinţă şi osândirea erorilor anterioare20, ei menţinându-şi treptele eclesiastice avute anterior. 
Ce se înţelege prin pocăinţă? Se înţelege (în acest context) punerea mâinii preotului pe capul 
penitentului şi dezlegarea de păcat. În cazul nostru, păcatul schismei. De remarcat că şi 
echivalentele de rit latin ale euhologhiilor (molitfelnicelor) conţineau prevederi similare (desigur 
cele dinainte de 1965).

              Molitfelnicul din 1937 editat de Patriarhia Română a fost unul din ultimele tipărite în 
secolul XX care include Rânduiala cum se cuvine să primim pe schismatici, adică pre papistaşii 
care vin la ortodoxie21. Ritul prevede confirmarea voinţei libere a neofitului, lepădarea neofitului
de toate rătăcirile şi greşala adunării papistăşeşti şi blestemarea acestora, impunerea mâinii 
preotului delegat în acest scop, care va recita asupra neo-convertitutului două rugăciuni, una de 
iluminare iar cealaltă de dezlegare a păcatelor, mai ales a păcatului schismei, urmând în final 
pregătirea pentru primirea Sf. Mir. Notele tipiconale prevăd ca preotul care primeşte un neofit 
din Biserica Catolică să aibă voe şi binecuvântare de la arhiereu22iar mai apoi că Biserica 
Ortodoxă nu a legiferat în mod lămurit pentru administrarea Sf. Mir catolicilor23. Ritul este 

18 Milaş 1915, p.457-458, şi nota 11 ce continuă la p. 459.
19 Milaş, Nicodim – Canoanele Bisericii Ortodoxe însoţite de comentarii. Traducere făcută de Uroş Kovincici şi dr. 
Nicolae Popovici, Arad, vol. I / partea I 1930, vol. I/ partea 2 1931, vol.II / partea I  1934, vol.II / partea II 1936, 
Tip. Diecezană.
20 Milaş I / partea II, p. 49. Comentariul istoric şi canonic al acelui canon în  op.cit., p. 48-51. Încă de pe atunci se 
cerea profesiunea scrisă, impunerea mâinii şi citirea rugăciunii de reconciliere.
21 Molitfelnic, Bucureşti, 1937, Tip. Cărţilor bisericeşti, p.562-568. Molitfelnicul a fost întocmit de Pr. Acad. 
Niculae Popescu, sub îndrumarea Sf. Sinod. 
22 Ibidem, p.562.
23 Ibidem, p.568.
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împlinit prin redactarea scrisă a unei mărturisiri de credinţă, la Simbolul credinţei fiind adăugate 
lepădarea de Filioque, şi afirmarea doctrinei că Sf. Duh purcede numai de la Tatăl, mărturisirea 
că Forul suprem de conducere în Biserică este Sinodul Ecumenic, care singur are privilegiul 
infalibilităţii, recunoaşterea eficienţei rugăciunilor pentru cei adormiţi pentru a dobândi iertarea 
acelora, dar osândirea doctrinei despre purgatoriu şi mărturisirea de a crede toate câte le crede şi 
le mărturiseşte Biserica Ortodoxă, urmând adeverirea cu propria semnătură.24 Molitfelnicul nu îi 
uită  nici pe greco-catolici, el stipulând că : uniaţii se primesc la ortodoxie cu rânduiala pentru 
papişti.25 Din cele precizate până aici se vede că elementele obligatorii sunt mărturisirea credinţei
ortodoxe, osândirea rătăcirilor apusene, dezlegarea preotului însărcinat de episcop şi mărturisirea
scrisă de credinţă (în cazul analfabeţilor, de martori) din partea neofitului, preotul trimiţând-o 
episcopului eparhiot, iar acesta  fiind obligat să-i dea noului credincios o adeverinţă asupra noii 
apartenenţe confesionale, în care să fie precizate data primirii, numele preotului celebrant şi 
biserica unde a avut loc ceremonia respectivă26.

              Credincioşii şi clericii greco-catolici folosind ritul bizantin, comun cu cel al Bisericii 
Ortodoxe, formele Sfintelor Taine sunt (sau mai bine-zis erau la 1948) aceleaşi. Credinţa era 
diferită, de aceea se impunea îmbisericirea prin ritul de resort aplicat schismaticilor. Dacă 
miruirea copiilor botezaţi se făcea imediat după botez în ambele Biserici, readministrarea 
mirungerii la cei întorşi la Ortodoxie devenea facultativă. Obligatorie rămânea osândirea 
punctelor divergente,  profesiunea solemnă rituală şi apoi scrisă, dezlegarea de schismă (cu 
impunerea mâinii) şi cenzurile eclesiastice şi emiterea unei adeverinţe de la autoritatea 
eclesiastică superioară.

              În vara anului 1948 a avut loc un eveniment important în viaţa Bisericii Ortodoxe, 
anume Conferinţa Interortodoxă de la Moscova ( 9.VII. – 18.VII.1948), delegaţia românească 
fiind condusă de Patriarhul Justinian Marina, printre membrii delegaţiei fiind inclus şi episcopul 
Nicolae Colan al Clujului, românii participând la acest eveniment în cadrul unei vizite mai ample
făcute în U.R.S.S ( 5. VII.- 3.VIII.). Această conferinţă s-a remarcat printr-o vehementă atitudine
anticatolică27, dar şi prin reanalizarea posibilităţii recunoaşterii hirotonirilor anglicane. 
Conferinţa a decis desigur nerecunoaşterea acestora (deşi ele fuseseră recunoscute anterior de 
patriarhiile Constantinopolului, Ierusalimului şi Bucureştilor) dar detaliul important era altul: 

24 Ibidem, p. 568-569.
25 Ibidem, p.572.
26 Ibidem, p. 572.
27  Relatarea vizitei a fost făcută de secretarul delegaţiei, Dr. Ovidiu Marina, fiul Patriarhului, în lucrarea Marina, 
Ovidiu -30 de zile în U.R.S.S., Bucureşti, 1949, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune a BOR, discursul anticatolic al 
Patriarhului Alexei Şimanski fiind reprodus la p.157-167,  referatele legate de problema Sf. Scaun la p. 168-171, 
măsurile propuse pentru contracararea prozelitismului catholic (N.Colan) la p. 184-186, iar rezoluţia finală 
Vaticanul şi Biserica Ortodoxă la p.189-195. Sf. Scaun era acuzat de atitudine anticreştină, Papa fiind considerat 
agentul imperialismului şi aţâţător la război, infalibilitatea Papei şi supremaţia acestuia fiind considerate erezii. 
Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a ratificat actele Conferinţei de la Moscova în 18.X.1948 (Ibidem, p.385-387). 
Actele Conferinţei au fost publicate şi în revista Patriarhiei Române, Ortodoxia, Bucureşti, 1949, I, nr. 1, ianuarie-
martie, referatul delegaţiei române Atitudinea Vaticanului faţă de Ortodoxie în ultimii 30 de ani fiind reprodus la p. 
30-90, iar rezoluţia anti-catolică la p. 125-126.
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reiterarea principiului prin care un cleric schismatic, în urma eventualei recunoaşteri a hirotonirii 
sale, era primit prin abjurarea erorilor, mărturisirea de credinţă, impunerea mâinii (ca la spovadă)
şi citirea rugăciunii de reconciliere. Acesta era şi punctul de vedere al delegaţiei române.28 Acest 
procedeu devenea obligatoriu în cazul primirii credincioşilor şi clericilor proveniţi din Biserica 
Greco-Catolică.

             Cronica oficială a „reîntregirii” a fost publicată în broşura („redactată de un colectiv”) 
Reîntregirea Bisericii Româneşti din Ardeal, Bucureşti, 1949, ed. Ministerului Cultelor, 131 p. 
(sigla Reîntregirea). Lucrarea prezintă şi documentele programatice ale acestui eveniment. Astfel
pseudo-sinodul din 1.X.1948 de la Cluj( care poate fi calificat drept pseudo-sinod sau 
conciliabul, întrunirea celor 37 de preoţi fiind făcută prin intermediul poliţiei, deliberările şi 
discuţiile libere fiind prohibite) a emis un Proces Verbal (Reîntregirea, p. 14), o Proclamaţie 
(Reîntregirea, p. 18-20) şi un Apel (p. 31-33). Cuvântările Pr. Traian Belaşcu (Reîntregirea, p. 6-
8), a Pr. Sabin Truţia ( Reîntregirea, p.9-10), a Pr. Nicolae Geangalău ( Reîntregirea, p.10-11) , a
Pr. Virgil Moldoveanu (Reîntregirea, p. 11-12) şi a Pr. George Zagrai ( Reîntregirea, p. 12-13) 
sunt toate calchiate pe acelaşi schelet ideatic: dezbinarea din sânul Bisericii Ortodoxe din Ardeal 
a fost făcută la instigaţia Habsburgilor, prin înşelăciune, Papa s-a purtat incorect cu românii iar 
acum aţâţă la război, noile condiţii din R.P.R. şi apelurile făcute de patriarhul Justinian şi de 
mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului fac posibilă renunţarea la tutela Vaticanului ( Pr. Virgil 
Moldoveanu) şi ruperea peceţilor de acum 250 de ani. Nimic despre deosebirile dogmatice ale 
celor două Biserici. Proclamaţia emisă cu această ocazie afirmă că motivele care au stat la baza 
Unirii de la 1700 nu mai există, datoria refacerii unităţii bisericeşti pentru un viitor mai bun, 
progres şi lupta pentru pace i-a determinat pe semnatari să ceară întoarcerea în sânul Bisericii 
Ortodoxe şi dorinţa aceloraşi semnatari de a lămuri conştiinţele credincioşilor,  de a deveni una 
cu fraţii ortodocşi, semnatarii dorind ruperea legăturilor cu Sf. Scaun şi decizând să asculte doar 
de conducătorii orânduiţi de Biserica Ortodoxă. Legăturile cu Papa erau deja rupte în urma 
excomunicării. Nimic despre osândirea „erorilor” papale, nimic despre condiţia de a accepta 
mărturisirea de credinţă ortodoxă. Apelul  menţiona decizia semnatarilor de ase fi întors la 
Biserica Ortodoxă (fără acceptul autorităţii Ortodoxe? n.n.) şi-i îndemna pe restul credincioşilor 
greco-catolici de a le urma exemplul. Proclamaţia a fost prezentată la Bucureşti Patriarhului 
Justinian şi Sinodului Permanent al Bisericii Ortodoxe Române, în Sala Sinodală, în data de 
3.X.1948. Cuvântul Patriarhului a fost unul entuziast, de mulţumire (Reîntregirea, p.20-23), 
acesta proclamând solemn „ în numele Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vă declar că iau 
act cu mare bucurie sufletească de Proclamaţia şi hotărârea voastră şi vă primim cu braţe 
părinteşti şi cu inima caldă în staulul Sfânt şi la păşunea noastră duhovnicească”.29 Cuvântarea 
mitropolitului Nicolae Bălan, mai bine pregătit teologic decât Patriarhul, pe lângă o incursiune 
istorică, se referă şi la punctele doctrinare divergente aşa cum erau cerute la 1700 (cuminecarea 
cu ostia, Filioque, primatul papal, purgatoriul) pe care le escamotează sub pretextul că acestea 

28  A se vedea referatul Biserica Ortodoxă şi hirotoniile anglicane, în  Ortodoxia, 1949, I, nr. 1, p. 91-112, mai ales 
p.111 şi notele 44 şi 45.
29 Reîntregirea, p. 23.
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niciodată nu au putu pătrunde în conştiinţa poporului, deci nu există piedici dogmatice pentru 
întoarcerea la Ortodoxie.30 Ţinându-se seama că în Biserica Greco-Catolică (ca de altfel şi în cea 
Ortodoxă) cateheza se făcea şi în ciclul primar ( până în toamna lui 1948 când Decretul Lege al 
Învăţământului nr. 176 / 3.VIII.1948 a exclus posibilitatea orelor de religie din şcoli, 
învăţământul devenind laic şi bazat pe materialismul dialectic), iar în gimnaziu şi licee mai 
aprofundat, credincioşii cu o minimă educaţie religioasă erau conştienţi de deosebirile 
dogmatice. Cu atât mai mult clericii, care le studiau sistematic în pregătirea lor specifică. Partea 
oficială s-a încheiat cu celebrarea unui Te Deum, la Biserica Sf. Spiridon cel Nou, din Bucureşti, 
unde greco-catolicii „reveniţi” au concelebrat cu sinodalii prezenţi în acel moment la Bucureşti, 
totul culminând cu proclamarea unui Act Sinodal31. Acest Act sinodal constată „revenirea” la 
sânul Bisericii Ortodoxe a fiilor răzleţiţi acum 250 de ani, care au primit „cele patru puncte”  în 
nădejdea dobândirii unor privilegii, îşi asumă Proclamaţia pseudo-sinodului de la Cluj din 1.X., 
iar cei ce doresc să fie primiţi în Biserica Ortodoxă  să fie primiţi fără oprelişti. Clericii greco-
catolici excomunicaţi nu au depus nici profesiunea de credinţă ortodoxă, nici nu li s-a citit 
rugăciunea de reconciliere prevăzută de Molitfelnic, nici impunerea mâinii nu a avut loc. Cu atât 
mai puţin o profesiune scrisă a credinţei, sau de osândire a celor patru puncte.

                 În acest timp continua campania de strângere a semnăturilor, prin intermediul 
Comitetelor de reîntregire , constituite din deputatul teritorial al Marii Adunări Naţionale, 
preotul „ revenit” accesibil, notarul comunal, primarul comunei sau pretorul (şeful plasei) 
precum şi şeful postului local de jandarmi (cu reale şi deosebite competenţe misionare).Un 
formular de adeziune preciza următoarele elemente: grupul de săteni respectiv, liberi, nesiliţi, 
fără nici o constrângere, luând cunoştinţă de Apelul de la Cluj din 1.X., a decis părăsirea cultului 
greco-catolic (!) şi unirea cu Biserica Ortodoxă, denunţând legăturile cu organele oficiale de cult 
greco-catolice, urmând a asculta de dispoziţiile noilor conducători, problema patrimonială 
parohială urmând a fi soluţionată conform Decretului-Lege nr. 177 / 1948 privind regimul 
general al cultelor.32 Documentul respectiv este unul juridic, rostul său fiind acela de a simula 
respectarea prevederilor Decretului-Lege al Cultelor. Nimic despre deosebirile dogmatice, nimic 
despre o nouă profesiune de credinţă, necum de impunerea mâinii şi dezlegarea păcatului 
schismei.

             În 21.X.1948 a avut loc o plănuită solemnitate la Alba-Iulia, dorindu-se încheierea cât 
mai precoce a procesului de „reunificare”. Solemnităţile de la Alba-Iulia au avut loc în doi timpi:

30 Reîntregirea, p. 23-28 (cuvântarea mitropolitului Nicolae Bălan)  dar mai ales p. 24-25  (escamotarea 
divergenţelor dogmatice). Escamotarea va fi soluţia folosită în apropae toate studiile care au comemorat 
evenimentele din 1948. A se vedea volumul colectiv Cînd fraţii sînt împreună, Sibiu, 1956, Tip. Reîntregirea sau  
Nicolae (Mladin), Mitropolitul Ardealului – Biserica Ortodoxă Română, Una şi aceeaşi în toate timpurile, Sibiu, 
1968, Tip. Arhidiecezană. Aceste volume aduc ca noutate cazuri de intercomuniune între anumiţi clerici ai celor 
două Biserici până în 1948; a-i face pe corifeii Şcolii Ardelene port-drapele anticatolice este totuşi exagerat până la 
grotesc.
31 Reîntregirea, p. 29-31. Vezi şi revista Biserica Ortodoxă Română, 1949, LXVII, nr. 7-10, p.77-79 (au semnat  în 
realitate doar 36 de preoţi uniţi, nu 38).
32 BRU 250 , p. 346, pentru respectivul formular.
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o primă etapă a constituit-o Sf. Liturghie celebrată la ora 8 dimineaţa de Episcopul Dr. Partenie 
Ciopron, fost episcop al Armatei, împreună cu preoţi ortodocşi şi greco-catolici (înainte de a 
depune mărturisirea de credinţă – n.n.), urmând apoi constituirea Prezidiului Marii Adunări 
bisericeşti ( mulţimile fiind convocate corespunzător), participând (conform raportului oficial ) 
apropae 1000 de clerici greco-catolici33, fiind ales preşedinte Pr. Traian Belaşcu, vicepreşedinţi 
fiind semnatarii actelor de la Cluj. Traian Belaşcu a ţinut o alocuţiune introductivă34, a urmat 
cuvântarea plugarului Andrei Avram din Măgina35, şi profesorul universitar Dr. Coriolan Tătaru 
(fost membru marcant al Asociaţiei Generale a Românilor Uniţi, fost rezident regal al Ţinutului 
Someş şi deci pasibil de puşcărie)36. Dacă profesorul Tătaru a făcut o incursiune despre Şcoala 
Ardeleană, fără nici o conotaţie dogmatică , plugarul Avram Andrei a avut câteva punctări 
semnificative: el declara că se rup legăturile cu Biserica Romei, urmând integrarea în Biserica 
Ortodoxă, devenind una cu membrii acesteia, urmând lupta pentru pace, pentru progres, etc. 
Preotul Nicolae Geangalău a citit Proclamaţia de la Cluj, iar preotul Gheorghe Zagrai a citit o 
Moţiune37 care statuta 1) ruperea legăturilor cu Vaticanul şi cu Roma Papală, 2) încorporarea cu 
toată fiinţa în Biserica Ortodoxă, 3) supunere deciziilor Sf. Sinod , 4) recunoştinţă ierarhiei 
ortodoxe şi oficialităţilor din R.P.R. A urmat al doilea moment, invitaţia Patriarhului şi a 
membrilor Sf. Sinod care au ajuns la Alba-Iulia la 9, 30 dimineaţa ( ce au făcut în timpul 
lucrărilor Marii Adunări Bisericeşti? Broşura nu precizează – n.n.), urmând noul discurs al P. 
Traian Belaşcu, cel al Patriarhului şi cel al mitropolitului Nicolae Bălan38. S-au proclamat două 
documente cu valoare eclesiastică: un Act Sinodal 39 şi un Legământ 40, emis în numele foştilor 
credincioşi greco-catolici. Actul Sinodal reitera Actul Sinodului Permanent din 3.X., consfinţind
primirea celor doritori a se întoarce la Ortodoxie, recunoaşte „ruperea peceţilor” de la 1700, 
credincioşii „foşti” greco-catolici fiind îndemnaţi să recunoască drept legitimă ierarhia ortodoxă, 
iar Catedrala Ortodoxă  din  Alba-Iulia (fostă a Încoronării, fost sediu al Ordinariatului Militar) a
fost denumită a Reîntregirii. Legământul , cu formula stereotipă ne legăm şi ne juruim ( în acel 
an termenul ne jurăm era deja încetăţenit; nu se vede rostul unui pseudo-arhaism) statuta: 1) 
ruperea legăturilor cu Roma papală, 2) întoarcerea la Biserica Ortodoxă, 3) ascultarea către Sf. 
Sinod şi tuturor învăţăturilor de credinţă şi canoanelor Bisericii Ortodoxe41. Totul a culminat cu,
cităm din broşură: S-a procedat la inaugurarea Catedralei (!) în care s-a oficiat sfânta slujbă, şi 
care va purta pe viitor numele de „ Catedrala reîntregirii Bisericii Ortodoxe Române din 
Ardeal”.42Catedrala era în plină activitate, din 1922, aparţinând dintru început Bisericii 
Ortodoxe. Legământul conţine ceea ce s-ar putea numi o profesiune de credinţă, dar fără 
condamnarea „erorilor papiste” şi fără rugăciunea de reconciliere. Cât despre eventuala miruire 

33 Reîntregirea, p.48.
34 Ibidem, p. 48-50. Despre Adunarea de la Alba-Iulia vezi şi BRU 250, p. 352-353.
35 Ibidem, p. 50-52.
36 Ibidem, p. 52-57.
37 Ibidem, p.58-59
38 Ibidem, p. 59-76.
39 Ibidem, p. 70-71.
40 Ibidem, p. 74-75.
41 Ibidem, p.75.
42 Ibidem, p.76.
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sau punere a mâinii, nici pomeneală. Mai mult, ziarele de epocă ofereau zilnic telegrame de 
adeziune la Biserica Ortodoxă, în numele diferitelor parohii43, uitându-se faptul că Biserica 
Ortodoxă nu este nici partid politic, nici O.N.G., nici asociaţie sindicală, club, etc. La fel, nici 
Biserica Greco-Catolică. 

           Din simpla lectură a cronologiei Adunării de la Alba-Iulia din 21.X.1948 se vede că 
documentul cu o minimă conotaţie canonico-dogmatică (Legământul) a fost adoptat în final, 
după concelebrările prezidate de Episcopul Partenie Ciopron, în loc de a fi proclamat înaintea 
acestora. Mai mult, Legământul nu a fost recitat în cor de participanţii mireni (aduşi cu forţa), 
deci achiesarea acestor credincioşi la cele petrecute era şi este problematică.

            Foarte mulţi preoţi greco-catolici „reveniţi” au retractat imediat sau în viitorul apropiat 
acelui eveniment, înaintea preoţilor delegaţi de autorităţile greco-catolice legitime. Un asemenea 
formular de retractare, prin care preotul defectat de la credinţa catolică era dezlegat de 
excomunicare şi de cenzurile eclesiastice aferente a fost publicat recent44, el prevăzând 
condamnarea pseudo-sinodului de la Cluj, reînnoirea profesiunii de credinţă catolică, fidelitatea 
faşă de Biserica Greco-catolică, fidelitatea faţă de Papă, care era recunoscut ca păstor legitim, 
precum şi faţă de păstorii legitimi. Retractarea era în consonanţă cu doctrina Bisericii Catolice şi 
cu teologia sacramentală a acesteia.

           Deşi preoţii greco-catolici incluşi în Biserica Ortodoxă nu au fost miruiţi, nu au depus o 
profesiune scrisă de credinţă ortodoxă, nu au condamnat „rătăcirile papiste”, nu au fost dezlegaţi 
în Biserica Ortodoxă conform dispoziţiilor din Molitfelnic, ei au fost încadraţi imediat în clerul 
Bisericii Ortodoxe (dispoziţia Ministerului Cultelor 17.X.1948)45, unii fiind promovaţi ca vicari 
generali diecezani ortodocşi, consilieri mitropolitani sau eparhiali, etc.,  în mod corect, prin 
hirotesire (binecuvântare liturgică, de punere în treaptă, cu punerea mâinilor, diferită de 
hirotonirea sacramentală)46.

            Au  urmat câteva acţiuni aiuritoare: reconsacrarea catedralelor episcopale greco-catolice 
din Cluj ( de către episcopul Nicolae Colan, în 21.XI.1948), Oradea (de către episcopul Nicolae 
Popoviciu, în 31.X.1948) şi Baia-Mare (tot de episcopul Nicolae Popoviciu, în 16.XI.1948)47, în 
timp ce catedrala mitropolitană a Blajului a fost luată în posesie de mitropolitul Nicolae Bălan, 
prin bătaia triplă cu toiagul în porţile ei, asistarea oficialităţilor la un Te Deum, urmat de un 
banchet (totul organizat cu sprijinul jandarmilor în 31.X.1948)48, fără reconsacrare. La Lugoj 
catedrala greco-catolică a fost preluată de oficialităţi, protopopul ortodox Daicoviciu 

43 A se vedea BRU 250, clişeele fotografice dintre paginile 344-345, de pildă cel al ziarului Universul din 
27.XI.1948.
44 A se vedea revista Viaţa Creştină, Cluj-Napoca, 2016, XXVII, nr. 11 (463), p. 13. Vezi şi nota 10).
45 BRU 250, p. 345.
46  BRU 250, p.345-346, clişeul ziarului Universul din 27.XI.1948, anunţându-se hirotesia P. Sabin Truţia ca vicar-
general la Sibiu ( eroare: Truţia a fost vicar la Cluj, Belaşcu era la Sibiu) şi a P. I. Moldoveanu în treapta de consilier
mitropolitan.
47 BRU 250, p. 359.
48 BRU 250, p. 358-359.
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demisionând în semn de protest, iar prima Liturghie Ortodoxă în catedrală fiind celebrată de 
preotul Sintescu (vechi ortodox) la începutul lunii noiembrie 1948 49( mai precis în 6.XI.), 
Episcopul Caransebeşului Veniamin Nistor  preferând să nu se implice. Deci catedrala Lugojului 
nu a fost reconsacrată. Dar consacrarea unei biserici este un act sacramental (major), săvârşit în 
condiţii obişnuite de episcopul eparhiot sau de un preot având delegaţia episcopală. În catedralele
greco-catolice ( ca de altfel şi în celelalte biserici unite) s-a săvârşit mereu Sf. Liturghie, în rit 
bizantin, de clericii legitimi. Să înţelegem că la Cluj, Oradea, Baia-Mare, nu s-a recunoscut 
valoarea sacramentalelor greco-catolice  dar s-a recunoscut valoarea sacramentelor (tainelor – 
care se administrează doar persoanelor!) catolice?  În acest caz, la Blaj şi la Lugoj s-a procedat 
consecvent, aici recunoaşterea tainelor ducând  şi la recunoaşterea sacramentalelor. În diecezele 
ortodoxe a Orăzii Mari, a Clujului, a Maramureşului ar fi trebuit să se desfăşoare concomitent 
primirea liturgică a clericilor în Biserica Ortodoxă, ceea ce nu s-a făcut. În aceeaşi provincie 
mitropolitană ortodoxă, Mitropolia Ardealului, s-a procedat diferit în ceea ce priveşte valoarea 
actelor de cult ale „reveniţilor” sau a acelor invitaţi să „revină” la Biserica Ortodoxă. Faptele 
sunt surprinzătoare, la acea dată Biserica Ortodoxă Română având un număr impresionant de 
teologi bine pregătiţi, unii renumiţi şi în străinătate.  

                Alegerea dintre „reveniţi” a episcopului Teofil Herineanu (1909-1992) pentru dieceza 
ortodoxă a Romanului (ales în 8.VI.1949 la Bucureşti, consacrat episcop la Dragoslavele (!) în 
21.VIII.1949, primind cârja episcopală în 26.VIII.1949 şi fiind intronizat la Roman în 
28.VIII.1949) a constiuit un alt motiv al unor luări publice de poziţie anticatolică50. Atâta doar că
numele lui Teofil Herineanu nu se regăsea nici în lista celor 36, nici în a celor 430. Când , 
înaintea cui şi unde şi-a depus profesiunea de credinţă ortodoxă? Un alt detaliu  nelămurit: cine l-
a ales pe Teofil Herineanu ca Episcop al Romanului? Colegiul Naţional Bisericesc, Adunarea 
naţională Bisericească (Bucureşti) sau Adunarea Eparhială a Romanului? Preoţii „reveniţi” 
greco-catolici în nici un caz.

               Celebrarea a unui an de „reîntregire” , în 21.X.1949 la Alba-Iulia, printr-o Liturghie  
prezidată de mitropolitul Nicolae Bălan, la care au participat şi alţi ierarhi, printre care şi Nicolae
Colan şi Teofil Herineanu51 a fost o nouă ocazie de invectivare anti-catolică şi anti-papală. 
Singurul care s-a referit la „cele patru puncte”, luându-le în derâdere (!), a fost episcopul Nicolae
Colan52. N-au fost cruţaţi rezistenţii la „reîntregire”, acuzaţi de fanatism (!), vinderea conştiinţei, 
etc. Ministrul Stanciu Stoian a reconfirmat poziţia oficială: Papa - lacheul imperialismului, 

49 A se vedea descrierea martorului ocular, Episcopul Ioan Ploscaru, în Ploscaru, Ioan – Lanţuri şi teroare, 
Timişoara, Ed. I, 1993, Ed. Signata, p. 69-72.
50 Reîntregirea p. 81-115, semnificative fiind discursul lui Stanciu Stoian, ministru al Cultelor şi discursul lui Teofil 
Herineanu  la instalare (p. 102-111, respectiv p. 111-115). Vezi şi Biserica Ortodoxă Română, 1949, LXVII, nr. 7-
10 , p. 157-167. Cazul  promovării episcopului Teofil ar  merita un studiu aparte. Despre activitatea PS Teofil 
Herineanu în calitate de ierarh ortodox a se vedea Chirilă, Ioan (coord.) – Arhiepiscopul Teofil Herineanu 100 de 
ani de la naştere, Cluj-Napoca, 2009, Ed. Renaşterea şi Argatu, Mihai – Teofil Herineanu, un român adevărat şi un 
predicator desăvârşit, Fălticeni, 2010, Ed. Mila Creştină, volume cu tentă panegirică.
51 Reîntregirea , p. 116-131
52 Ibidem , p. 118-123 (discursul lui Colan) mai ales p. 121 – persiflarea celor patru puncte dogmatice.

11



Regentul Apostolic Gerald P. O’Hara, agent al acestuia şi al capitalismului, aţâţător al reacţiunii, 
rezistenţa confesională greco-catolică sau romano-catolică fiind echivalată cu reacţiunea politică
împotriva Republicii Populare şi a noii ordini (deci cu o activitate politică subversivă, ce trebuie 
nemilos combătută).

                Că nu s-a realizat o „reîntregire” amplă o dovedeşte  Deciziunea nr. 92 / 14.VII.1949 a 
Comisiei speciale de  propuneri de arondare a parohiilor din Transilvania53, prin care puteau 
candida la ocuparea posturilor vacante în urma rearondărilor parohiale chiar şi absolvenţii 
Seminariiilor teologice.

                 Un caz de primire normală în Biserica Ortodoxă a unui preot greco-catolic de marcă a 
fost cel al Pr. Dr. Iuliu Raţiu (1902-1989) fost vicar al Timişoarei, care abia sosit la Penitenciarul
Sighet, alături de episcopi şi canonicii rezistenţi greco catolici şi romano-catolici (precum şi a 
foştilor demnitari), pentru a scăpa de închisoare a cerut trecerea la Ortodoxie. A fost eliberat, a 
făcut o cerere Mitropolitului Banatului, dr. Vasile Lăzărescu, de a fi primit în Biserica Ortodoxă 
(18.IX.1950) şi a semnat profesiunea de credinţă scrisă înaintea consilierilor mitropolitani54, fiind
imediat integrat în clerul ortodox. Pr. Iuliu Raţiu s-a remarcat însă prin refuzul de a concelebra 
cu vechii preoţi ortodocşi, stârnind legitimele suspiciuni ale acestora.

                Aniversările a 2 ani de la „reîntregire” ( 3.X.1950, şedinţa festivă a Sf.Sinod)55 şi a 
cinci ani de la acelaşi eveniment56 pe lângă atitudinea triumfalistă vor releva şi un fapt straniu: 
catehizarea preoţilor „reveniţi” (prin concelebrare cu confraţii vechi-ortodocşi, prin participarea 
la cursurile de îndrumări misionare ale căror rost era de a îndoctrina preoţimea şi a o acomoda la
realităţile socialiste, prin înlocuirea termenilor de origine latină folosiţi, abandonarea practicilor 
de pietate dobândite în Biserica Greco-Catolică, prin reevaluarea propriei istorii eclesiastice, dar 
şi prin eliminarea unor „idei false despre Biserica Ortodoxă” etc.)57 a avut loc după primirea 
acestora în Biserica Ortodoxă, când, în mod normal, ea ar fi trebuit să fie precedată acestui 
eveniment. Semnificative vor fi şi anumite articole cu tentă memorialistică, apărute în periodicul 
Mirtopoliei Ardelene începând cu 1956: articolele preoţilor „reveniţi” Sabin Truţia58, Nicolae 

53 Biserica Ortodoxă Română 1949, LXVII, nr. 7-10, p.183-185.
54 Dobeş, Andrea – Limitele asumării identităţii religioase: cazul părintelui Iuliu Raţiu, in Budeancă, Cosmin; 
Olteanu, Florentin (coord.) – Identităţi sociale, culturale, etnice şi religioase în comunism, Iaşi, 2015, Ed. Polirom, 
p. 435-451, mai ales p. 442-443.
55 Biserica Ortodoxă Română, 1950, LXVIII, nr. 10, p.495-519. A se vedea discursul violent anticatolic al lui 
Stanciu Stoian, ministrul Cultelor şi mai ales atacul acestuia la realul dialog ecumenic dintre ortodocşi şi greco-
catolici iniţiat în revista clujeană Viaţa Creştină, până în anul 1947 (Ibidem, p. 501-506, mai ales p. 503).
56 Biserica Ortodoxă Română, 1953, LXXI, nr. 9-10, p. 837-851, 852-857,  a se vedea şi Mladin, N. – Rolul 
preoţimii în reîntregirea  bisericească, in Ibidem – p. 858-867.
57 Este fundamental articolul lui  Mladin, N. – Rolul preoţimii în reîntregirea  bisericească, in Biserica Ortodoxă 
Română, 1953, LXXI, nr. 9-10 – p. 858-867, menţionat anterior, mai ales p.  862-865.
58 Truţia, Sabin – Unificarea bisericească a romînilor din Ardeal a lecuit o rană dureroasă. Din durerile trecutului, 
in Mitropolia Ardealului, Sibiu, 1956, I, nr.1-2, p.14-31; Idem – Unificarea bisericească a romînilor din Ardeal. 
Spovedania unui convertit, in Mitropolia Ardealului, 1956,I, nr.3-4, p.206-228, acesta din urmă extrem de 
interesant prin informaţiile furnizate printre rânduri. Aflăm despre poziţiile conciliante ale mitropolitului Vasile 
Suciu, ale Episcopilor martiri Vasile Aftenie , Valeriu Traian Frenţiu sau Iuliu Hossu, despre iniţiala implicare a 
canonicului Emil Iuga în convocarea pseudo-sinodului, despre ultima tentativă a canonicului Cosma Avram de a-l 
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Geangalău59, Traian Man60 sau Gheorghe Moraru.61 De ce din 1956? În 1955 au fost eliberaţi 
Episcopii greco-catolici supravieţuitori de la Sighet, duşi cu domiciliul forţat la Curtea de Argeş, 
dar accesibili vizitatorilor şi a iniţiat una din marile manifestaţii pentru relegalizarea Bisericii 
Greco-Catolice (numită şi Mişcarea petiţionară)62

              În anul 1958, profitându-se de aniversarea a 10 ani de „reîntregire”, a fost organizată 
primirea publică a unui grup de 16 preoţi şi clerici greco-catolici „conduşi” de Pr. Dr. Vasile 
Aştileanu (1914-1984) (viitorul episcop Visarion Aştileanu)63; după discursurile cu tentă 
triumfalistă şi autojustificativă (Nicolae Colan, ajuns mitropolit al Ardealului, Teofil Herineanu, 
ajuns episcop al Clujului) a urmat discursul Pr. Dr. Vasile Aştileanu care, în numele său şi al 
celorlalţi, a evocat argumente de ordin psihologic şi pastoral pentru acest pas. Clericii care au 
intrat în Biserica Ortodoxă au  semnat şi o Declaraţie64 (datată Cluj, 20.X.1958), prin care 
respectivii îşi afirmau opţiunea în urma unui examen de conştiinţă, apreciind valoarea şi trăinicia
actului de unificare, dorind să reactiveze  ca preoţi în pastoraţia credincioşilor, promiţând 
fidelitate ierarhiei Bisericii Ortodoxe, doreau să se integreze acesteia profitând de aniversarea în 
curs. Desigur că cererile lor au fost acceptate. Nici de această dată nu constatăm o profesiune 
clară de credinţă ortodoxă, citirea unei rugăciuni de reconciliere sau impunerea mâinii. Raţiunile 
psihologice sau pastorale nu sunt suficiente pentru a fi activ într-o anume Biserică, ci doar 
mărturisirea credinţei acelei biserici. Promovarea la episcopat a lui Vasile Aştileanu (devenit 
Visarion Ploieşteanul, vicar patriarhal, ulterior Episcop al Aradului) în 196265 a constituit prilejul
unui nou atac anti-catolic, fiind editat un număr semnificativ din periodicul Biserica Ortodoxă 

opri pe Truţia, care a fost adus la Cluj pe nepregătite, “de doi prieteni” (de la Jandarmerie, Siguranţă?), etc. Sabin 
Truţia însă a fost un convins militant al unirii celor două Biserici şi în perioada interbelică, deci activitatea lui s-a 
înscris într-un traseu personal firesc.
59 Geangalău, Nicolae – Probleme de conştiinţă în legătură cu unificarea bisericească, in Mitropolia Ardealului, 
1956, I, nr. 3-4, p.188-192, acesta prezentând cazul unui preot rezistent şi al unui « revenit » şi retractat ulterior, fără
a indica numele localităţii respective.
60 Man, Traian – Înseninare. Zece ani de la reîntregirea Bisericii Ortodoxe Romîne, in Mitropolia Ardealului, 
1958,III, nr. 9-10, p.656-669 ; autorul arată cum s-a făcut catehizarea « reveniţilor » după integrarea acestora în 
B.O.R., fiind totodată adeptul convins al escamotării diferenţelor dogmatice dintre cele două Biserici.
61 Moraru, Ghe. – Eram una încă înainte de unificarea bisericească, in Mitropolia Ardealului, 1958, III, nr. 9-10, 
p.670-671 ; autorul prezintă cazul comunei Cuciulata (j. Braşov) în care exista o reală intercomuniune între preoţii 
ambelor Biserici, unii fiind chiar fraţi de sânge.
62 A se vedea ca introducere în subiect Raţiu 1974, p. 81-105 (vezi nota 1);  Bozgan, Ovidiu – Mişcarea petiţionară 
greco-catolică , Bucureşti, 2002,  accesibilă on-line : http://ebooks.unibuc.ro/istorie/religie/miscarea%20petitionara
%20greco.htm ; Vasile, Cristian – Între Vatican şi Kremlin. Biserica Greco-Catolică din timpul regimului 
communist, Bucureşti, 2003, Ed. Curtea Veche , pp. 248-257, 323-336 ; Idem  - Istoria Bisericii Greco-Catolice sub
regimul comunist. Documente şi mărturii, Iaşi, 2003, Ed. Polirom, p.98-111, şi excelentele volume  Bucur, Ioan 
Marius – Culpa de a fi Greco-catolic. Procesul Episcopului Alexandru Rusu (1957), Cluj-Napoca, 2015, Ed. Mega, 
ed. Argonaut ; Hossu, Gelu - Sus inimile! Acţiunea greco-catolică pentru repunerea în drepturi a Bisericii 1955-
1956, Cluj-Napoca, 2016, Ed. Viaţa Creştină. 
    Autorităţile comuniste ca şi cele ortodoxe au fost panicate, aşa explicându-se apariţia periodicului Mitropolia 
Ardealului, a volumului Când fraţii sînt împreună, (vezi nota 30), etc. Desigur că ultimul remediu plenar şi  eficient 
folosit a fost cel al represiunii dure, represiune « facilitată » şi de contextul Revoluţiei Maghiare din 1956.
63 A se vedea „Sărbătorirea împlinirii a 10 ani de la reîntregirea Bisericii Ortodoxe Române” in Mitropolia 
Ardealului, Sibiu, 1958, III, nr.11-12, p. 915-933.
64Textul Declaraţiei inclus în  „Semnificaţia recentelor reveniri la sînul Bisericii noastre”, in Mitropolia 
Ardealului, 1958, III, nr.9-10, p.776-778.
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Română. De ce în toamna lui 1962? La Roma începea Sinodul Ecumenic Vatican II, cu 
participarea şi a unor observatori ortodocşi, alt motiv de panică la Bucureşti, deşi monahismul 
ortodox fusese adânc reprimat din 1958 iar corifeii Rezistenţei Greco-Catolice erau toţi în 
puşcării.

               Din nefericire, clericii „reveniţi” asemeni clericilor vechi-ortodocşi au fost supuşi 
aceluiaşi regim restrictiv la care a fost supusă şi Biserica Ortodoxă Română, interzicându-li-se 
inclusiv catehizarea propriilor credincioşi, deşi condiţiile acesteia fuseseră stabilite de Sf. Sinod 
(temeiul nr. 22638/1950, 4-5.X.1950, prevedea catehizarea tineretului şi a credincioşilor sâmbătă
după-masa şi dumineca, după Sf. Liturghie)66. Nu mai era activ Concordatul cu Sf. Scaun 
(denunţat în 19.VII.1948), care conform ideologilor infiltraţi în Biserica Ortodoxă, discrimina 
Biserica Ortodoxă în favoarea celei Catolice, iar celelalte culte autorizate aveau un program 
riguros de cateheză a propriilor credincioşi. Biserica Greco-Catolică, activă în clandestinitate , a 
putut face acelaşi lucru cu cei ce i-au rămas fideli, organizând chiar cursuri pentru viitorii preoţi. 
Iar preoţii vechi ortodocşi din Cluj  Ioan Bunea ( 1906-1990), Dr. Liviu Galaction Munteanu 
(1898-1961, Martir) şi Florea Mureşanu (1907 – 1961, Martir), doar pentru că au alcătuit o 
programă şcolară şi un plan de cateheză conform cu dispoziţiile Sf. Sinod menţionate anterior au 
fost condamnaţi în 1959 la închisoare67, unde unii dintre ei au devenit mucenici, unindu-se astfel 
cu cei greco-catolici rezistenţi care i-au precedat pe drumul Calvarului...Şi a Învierii.

              Această abordare demonstrează că îmbisericirea clericilor greco-catolicilor în Biserica 
Ortodoxă nu s-a făcut conform rânduielilor Bisericii Ortodoxe ci printr-o intervenţie externă, a 
factorului politic. Practic „reveniţii” au fost incluşi în Biserica Ortodoxă dar nu au fost 
îmbisericiţi în ea. A susţine în continuare „revenirea” de bună-voie a greco-catolicilor în 1948 în
Biserica Ortodoxă reprezintă un act de acuzare al Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, acesta
nerspectând procedurile canonice şi sacramentale  de primire a non-ortodocşilor în propria 
Biserică. Ori acceptăm teza că Biserica Greco-Catolică şi cea Ortodoxă aveau diferenţe 
doctrinare, şi atunci obligatorie era primirea „reveniţilor” prin procedura prevăzută de canoane şi
de Molitfelnic, sau, dacă nu existau diferenţe dogmatice, atunci acceptarea încardinării şi 
coliturghisirii preoţilor excomunicaţi de episcopii lor legitimi şi uzufruirea bisericilor şi 
proprietăţilor eclesiastice confiscate de Stat prin rapt şi silnicie duc la excomunicările prevăzute 
de Sinoadele ecumenice, aşa cum a demonstrat-o canonicul Octavian Moisin. Din fericire 
Biserica Ortodoxă Română Liberă, din Exil, a condamnat categoric actele din 1948, la care s-au 
asociat toate forţele politice româneşti libere din acelaşi Exil.68

65 A se vedea Man, Iuliu – Tunderea în monahism şi hirotonia în arhiereu a Prea Sfinţitului Episcop dr. Visarion 
Ploieşteanul, Vicar Patriarhal, in Biserica Ortodoxă Română, 1962, LXXX, nr.9-10, p. 802-812, cu discursurile de
rigoare; Ploieşteanul, Visarion (Aştileanu, Vasile) – Reîntregirea Bisericii Ortodoxe Romîne, expresie a adevărului 
şi dreptăţii divine, in Ibidem, p. 853-862. Numărul continua cu studiul atribuit lui Silviu Dragomir (+ 22.X.1962 !) 
Românii din Transilvania şi Unirea cu Biserica Romei, (p. 862-937) construit pe ideea că dacă documentele  Unirii 
sunt false sau falsificate, nici sinoadele din 1697 , 1698 sau 1700 n-au mai avut loc.
66 Biserica Ortodoxă Română,1950, LXVIII, nr. 10,   p. 560-561.
67 Bunea, Ioan – Memorial, Cluj-Napoca, 2015, Ed. Limes, p. 126-sq.

14



                                                                   Summary

              This paper is analyzing the canonical and sacramental procedure of the reception of the 
Greek-Catholic (Uniate) clergy and faithful in 1948, in Transylvania. It can be proved that the 
Holy Synod of the Romanian Orthodox Church was not respecting the canon law and the 
sacramental discipline, which stated that an un-Orthodox believer must be received in the 
Orthodox Church after a previous catechization, after denouncing the un-orthodox errors, after 
confessing the Orthodox faith in a solemn way, assisted by testimonies and a priest with 
episcopal mandate, and according with a certain practice, even receiving the Holy Chrism (as 
was previously done in the Transylvanian Romanian Orthodox Church). The Synod was 
submitted to an unusual political pressure, the Communists desiring the Greek-Catholic Church 
to be out-lawed, the Catholic faith, despite its rites, being incompatible with the communist 
doctrines. Therefore, stating even in our days that the “union” between Orthodox and Greek-
Catholics in 1948 was a free one, implies a heavy charge for losing the canonicity of the Holy 
Synod of the Romanian Patriarchate. The Free Romanian Orthodox Church from Exile never 
accepted the  canonicity of the 1948 events.

68 A se vedea documentele la Gherman Pierre – L’ame roumaine écartelée. Faits et documents, Paris, 1955, Ed. Du 
Cèdre, p. 147-157.
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