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Abstract: As for matters of internal discipline, our Church has applied, in time, 
canonical provisions from modern Romania imbedded with norms foreseen in 
Disciplinary Court and Trial Regulations in 1926 and 1949. They have been issued 
by the church authority in compliance with Laws of Cults and Church Statuses in 
1925 and 1948-1949. The 1949 Regulation was updated several times and was 
still enforced until 2015. 

A number of 17 sense and shape provisions present in this article have been 
acknowledged from amendments brought by the Timişoara Archbishopric. 

Keywords: regulation, disciplinary, court, trial, status.
 
În chestiuni de disciplină internă, în Biserica noastră s-au aplicat în timp 

prevederile canonice coroborate în România modernă cu normele cuprinse în 
Regulamentele instanțelor disciplinare și de judecată din anii 1926 și 1949. 
Acestea au fost emise de autoritatea bisericească în conformitate cu Legile 
cultelor și cu Statutele bisericești din anii 1925 și 1948-49. Regulamentului 
din 1949 i s-au adus o seamă de modificări, rămânând în uz până în 2015. 
După intrarea în vigoare a Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și 
regimul general al cultelor, în anul 2008 a fost emis noul Statut pentru orga-
nizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române (Statutul B. O. R.), 
simțindu-se nevoia elaborării unui nou Regulament de procedură care să răs-
pundă noilor cerințe legislative. În acest scop a fost întocmit de către Subcomisia 
pentru Statut și regulamente și definitivat de către Cancelaria Sfântului Sinod 
proiectul intitulat Regulamentul instanțelor disciplinare și de judecată ale 
Bisericii Ortodoxe Române (R. I. D. J.). În cursul anului 2014 fiecare Mitropolie 
- prin Eparhiile sufragane - a avut obligația de a-i aduce amendamente. Aceste 
propuneri au fost discutate și aprobate în fiecare Sinod Mitropolitan și înaintate 
apoi Sfântului Sinod, concretizându-se prin aprobare în Noul Regulament al 
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autorităților canonice disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii 
Ortodoxe Române (R. A. C. D. I. J.), intrat în vigoare în urma ședinței sinodale 
din 5-6 februarie 2015.
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Din amendamentele aduse de Arhiepiscopia Timișoarei au fost reținute un 
număr de 17 propuneri de fond și de formă. Ele au fost considerate benefice 
în mod diferit: în unele cazuri adăugirile și precizările au fost introduse în text 
așa cum au fost formulate; în alte situații s-a păstrat principiul de drept invocat, 
iar în alte împrejurări textul inițial propus a fost eliminat datorită explicațiilor 
justificative. Toate acestea le redăm mai jos, în formă de tabel, indicând arti-
colele atât în forma inițială, cât și în cea finală. 

Așadar, prin toate aceste îmbunătățiri legislative Arhiepiscopia Timișoarei 
și-a adus o contribuție mică, dar însemnată în elaborarea noului și importantului 
act normativ.


