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În perioada 3-8 iulie 2013 a avut loc la Budapesta a XIV-a Adunare Generală 
a Conferinţei Bisericilor Europene (CEC) la care a participat din partea Bisericii 
Ortodoxe Române o delegaţie formată din ÎPS Iosif, Mitropolitul ortodox 
român al Europei Occidentale şi Meridionale, Preasfinţitul Emilian Lovişteanul, 
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, Părintele Viorel Ioniţă, secretar 
general al CEC, protos. David Pop (stareţul aşezământului monahal „Sf. Ioan 
Botezătorul”), diac. Dr. Cătălin Vatamanu (Iaşi), dr. Paul Siladi (Cluj-Napoca) 
şi subsemnatul.

Titlul generic sub care s-au desfăşurat dezbaterile acestei întâlniri a fost 
„Ce mai aştepţi acum? – Conferinţa Bisericilor Europene şi misiunea ei într-o 
Europă în schimbare”, dezbateri care s-au ţinut în clădirea RaM Coliseum.

Lucrările acestei întâlniri au fost deschise miercuri seară (3 iulie) de 
Înaltpreasfinţitul Emmanuel, Mitropolitul grec orotdox al Franţei, preşedintele 
CEC, precum şi de Eminenţa Sa Peter Erdo, Cardinal-Arhiepiscop de Budapesta, 
preşedintele CCEE. În cadrul sesiunii plenare au mai luat cuvântul primarul 
Budapestei, domnul Istvan Tarlos şi pastorul Olav Tveit, secretar general la 
Consiliului Mondial al Bisericilor.

Ulterior, s-au constituit grupurile confesionale (grupul ortodox, protestant 
şi anglican), care la sfârşitul zilei au luat parte la o rugăciune comună desfă-
şurată la hotelul Danubius Helia.

A doua zi au avut loc alegerile pentru comitetele tematice ale Adunării 
Generale din care fac parte atât ÎPS Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale şi 
Meridionale, cât şi PS Emilian Lovişteanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei 
Râmnicului. 

Astfel, odată cu aprobarea noii Constituţii a CEC din 7 iulie s-a stabilit ca 
din board-ul CEC-ului să facă parte ÎPS Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale 
şi Meridionale. De asemenea, PS Emilian Lovişteanul, Episcop-Vicar al 
Arhiepiscopiei Râmnicului a fost ales ca membru în Comitetul de finanţe al 
CEC-ului.



Ample discuţii s-au purtat în zilele următoare pe marginea mai multor 
articole ale Constituţiei adoptate la Lyon, o serie dintre acestea fiind revizuite 
şi adnotate cu precizări suplimentare. Astfel, s-au adus modificări substanţiale 
la articolele 6 (referitor la organizarea CEC-ului), art. 7 (membrii CEC-ului 
se vor întâlni anual, Adunarea Generală reprezintă cea mai înaltă autoritate a 
CEC-ului, Adunarea Generală va fi compusă din delegaţii şi membrii CEC-
ului s.a), art. 8 (membrii board-ului vor promova valorile, credinţa şi misiunea 
CEC-ului, vor asigura stabilitatea financiară a CEC-ului s.a), art. 9 (reglemen-
tări cu privire la statutul Preşedintelui, respectiv a Vice-Preşedinţilor), art. 10 
(precizări cu privire la managementul şi adiministraţia CEC-ului), şi, în fine, 
articolul art. 11 (precizări cu privire la Secretarul General al CEC-ului).

Discuţiile acestei întâlniri extrem de fructuoase pentru participanţii 
Bisericilor Ortodoxă, Protestantă şi Anglicană s-au desfăşurat sub auspiciile 
„De la speranţă spre încredere – ce mai aştepţi acum?”.

Această Adunare Generală a CEC-ului de la Budapesta poate fi sintetizată 
pe trei paliere majore: de la Lyon la Uppsala: de unde am pornit? (valori: 
încredere şi angajare, dialog şi accentuare a relaţiilor, coerenţă şi vizibilitate, 
mărturie şi responsabilitate); Budapesta: unde suntem acum? (cultura imple-
mentării, cultura colaborării, un punct de plecare); Budapesta: în ce direcţie 
mergem? (redobândirea încrederii, întărirea comunităţii CEC prin dialog şi 
învăţare, deschiderea spre problemele din afara CEC-ului – criza globală şi 
impactul ei în Europa, nevoia unei noi spiritualităţi şi viziunea cu privire la 
un mod de viaţă creştin responsabil etc).

Această întâlnire constituie un reper important pentru dezvoltarea relaţiilor 
şi apropierea Bisericilor implicate în CE, însă înainte de toate, aşa cum a 
remarcat Înaltpreasfinţitul Emmanuel, Mitropolitul grec ortodox al Franţei, 
„rolul nostru nu este acela de a rezolva problemele Europei”, însă în măsura 
în care „ne schimbăm pe noi înşine putem avea un rol asupra instituţiilor din 
jurul nostru şi putem schimba mediul în care trăim“.


