STATUTUL
CULTULUI CREªTIN PENTICOSTAL
- BISERICA LUI DUMNEZEU
APOSTOLICÃ DIN ROMÂNIA
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CAPITOLUL I

Dispoziþii generale
SECÞIUNEA 1
Principiile fundamentale
Art. 1. - În desfãºurarea activitãþii sale, Cultul Creºtin
Penticostal are la bazã urmãtoarele principii:
a) principiul garantãrii dreptului la libertatea de gândire,
de conºtiinþã ºi religie al oricãrei persoane de pe teritoriul
României, potrivit Constituþiei ºi tratatelor religioase la care
România este parte, reprezintã un principiu fundamental în
activitatea Cultului Creºtin Penticostal;
b) principiul nondiscriminãrii. Nicio persoanã nu poate
fi pusã în situaþie de inferioritate pentru credinþa sau apartenenþa
sa la o grupare, asociaþie religioasã sau cult ori pentru
exercitarea libertãþii religioase. Dobândirea ºi exercitarea
drepturilor religioase se realizeazã fãrã constrângere, în baza
legii ºi a prezentului statut;
c) principiul autonomiei. În raporturile sale cu statul
român, Cultul Creºtin Penticostal este autonom. Exercitarea
credinþei penticostale se face în baza normelor stabilite de
statutul de organizare ºi funcþionare;
d) principiul egalitãþii. Cultele legal recunoscute sunt
egale în faþa legii ºi a autoritãþilor statale de orice rang.
Raporturile Cultului Creºtin Penticostal cu alte culte sau
organizaþii se realizeazã pe baza respectului reciproc;
e) principiul conformitãþii cu normele moral-creºtine.
Art. 2. - Libertatea religioasã reprezintã dreptul oricãrei
persoane de a-ºi manifesta credinþa religioasã în mod individual sau în public în cadrul Cultului, fãrã constrângeri sau
restricþii. Norma de bazã în exercitarea credinþei penticostale
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este reprezentatã de Sfânta Scripturã ºi de Statutul Cultului
Creºtin Penticostal, însoþit de Mãrturisirea de credinþã.
Art. 3. - Pãrinþii, tutorii sau alþi reprezentanþi legali au
dreptul exclusiv de a opta pentru educaþia religioasã a copiilor
minori, conform propriilor convingeri.

SECÞIUNEA a 2-a
Consideraþii generale privind
Cultul Creºtin Penticostal
Art. 4. - Cultul Creºtin Penticostal - Biserica lui
Dumnezeu Apostolicã din România se fundamenteazã pe
învãþãturile Sfintelor Scripturi. În toate actele ºi publicaþiile
oficiale denumirea este: Cultul Creºtin Penticostal - Biserica
lui Dumnezeu Apostolicã din România (C.C.P. - B.D.A.R.).
Art. 5. - Cultul Creºtin Penticostal - Biserica lui
Dumnezeu Apostolicã din România este format din toate
bisericile locale din þarã ºi din strãinãtate, care în mod liber au
adoptat Mãrturisirea de credinþã penticostalã, se organizeazã
ºi funcþioneazã dupã prezentul statut.
Art. 6. - Sediul Cultului Creºtin Penticostal - Biserica
lui Dumnezeu Apostolicã din România este în municipiul
Bucureºti, str. Dr. Carol Davila nr. 81, sectorul 5, cu
posibilitatea de a se schimba atunci când situaþia o cere.
Art. 7. - Cultul Creºtin Penticostal - Biserica lui
Dumnezeu Apostolicã din România este autonom faþã de stat.
Principiile de credinþã ale Cultului Creºtin Penticostal - Biserica
lui Dumnezeu Apostolicã din România sunt cele cuprinse în
Mãrturisirea de credinþã.
Art. 8. - Cultul Creºtin Penticostal - Biserica lui
Dumnezeu Apostolicã din România respectã Constituþia ºi
legile þãrii, potrivit principiului conformitãþii legilor faþã de
normele ºi valorile moral-spirituale promovate de Sfânta
Scripturã.
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CAPITOLUL II

Organizarea Cultului Creºtin Penticostal
Art. 9. - (1) Cultul Creºtin Penticostal - Biserica lui
Dumnezeu Apostolicã din România are urmãtoarele pãrþi
componente:
a) Biserica localã, constituitã dintr-un numãr de cel puþin
20 de membri. De biserica localã aparþin bisericile filiale, care
se pot constitui ºi cu mai puþin de 20 de membri;
b) Comunitatea Regionalã din România, constituitã în
baza unei hotãrâri a Consiliului bisericesc, formatã dintr-un
numãr de biserici locale aparþinând unei anumite zone geografice
din þarã;
c) Comunitatea Etnicã din România, constituitã în baza
unei hotãrâri a Consiliului bisericesc, formatã dintr-un numãr
de biserici locale aparþinând unei anumite etnii;
d) Comunitatea Teritorialã din diaspora, constituitã în baza
unei hotãrâri a Consiliului bisericesc, formatã dintr-un numãr
de biserici locale din una sau mai multe þãri;
e) Institutul Teologic Penticostal ºi alte unitãþi de
învãþãmânt de alt rang, organizate potrivit dispoziþiilor Legii
învãþãmântului nr. 84/1995, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, precum ºi altor norme în domeniu;
f) Casa de Pensii ºi Ajutoare a Cultului Creºtin Penticostal
Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din România, organizatã
potrivit normelor legale în vigoare referitoare la sistemul de
pensii ºi asigurãri sociale ale cultelor, denumitã în continuare
Casa de Pensii ºi Ajutoare.
(2) Pãrþile componente ale Cultului Creºtin Penticostal
sunt persoane juridice. Ele dobândesc personalitate juridicã în
condiþiile îndeplinirii cerinþelor prezentului statut.
Art. 10. - Structura de conducere a Cultului Creºtin
Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din România
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este formatã din:
a) Adunarea generalã;
b) Consiliul bisericesc;
c) Comitetul executiv.
Art. 11. - Cultul Creºtin Penticostal - Biserica lui
Dumnezeu Apostolicã din România, Bisericile penticostale locale, Comunitãþile Regionale,Comunitãþile Etnice, Comunitãþile
Teritoriale, Institutul Teologic Penticostal ºi Casa de Pensii ºi
Ajutoare sunt persoane juridice ºi se organizeazã ºi funcþioneazã
potrivit prezentului statut.
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CAPITOLUL III

Biserica localã
SECÞIUNEA 1
Scopurile bisericii locale
Art. 12. - Biserica penticostalã localã este gruparea de
credincioºi care, prin îndemnul ºi cãlãuzirea Duhului Sfânt,
într-un mod liber consimþit, acceptã ºi respectã Mãrturisirea
de credinþã ºi Statutul Cultului Creºtin Penticostal - Biserica
lui Dumnezeu Apostolicã din România.
Art. 13. - Biserica penticostalã localã are autonomie
funcþionalã în condiþiile prezentului statut ºi are ca normã de
credinþã ºi practicã creºtinã Sfânta Scripturã, oglinditã în
Mãrturisirea de credinþã.
Art. 14. - Scopurile esenþiale ale bisericii penticostale
locale sunt:
a) glorificarea lui Dumnezeu;
b) pãstrarea nealteratã ºi propovãduirea învãþãturii
Sfintelor Scripturi;
c) ucenicizarea, creºterea spiritualã ºi educarea
credincioºilor;
d) rãspândirea Evangheliei pentru mântuirea celor
pierduþi;
e) practicarea actelor de cult ºi a pãrtãºiei frãþeºti;
f) ajutorarea celor în nevoi, ca manifestare a dragostei
creºtine.

SECÞIUNEA a 2-a
Constituire ºi organizare
Art. 15. - (1) Biserica penticostalã localã se constituie
prin hotãrârea Adunãrii generale de constituire a Bisericii ºi
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funcþioneazã în cadrul Cultului Creºtin Penticostal - Biserica
lui Dumnezeu Apostolicã din România, pe baza autorizaþiei
eliberate de Comitetul executiv, la cererea Comunitãþii
Regionale, Teritoriale sau Etnice, ºi se înscrie în Registrul unic
al persoanelor juridice de la sediul cultului.
(2) În prealabil, Comunitatea Regionalã, Teritorialã sau
Etnicã se va convinge cã credincioºii care solicitã autorizarea
cunosc, acceptã ºi respectã prezentul statut ºi cã dispun de
spaþiul necesar funcþionãrii ca bisericã.
(3) În aceleaºi condiþii va fi autorizatã ºi biserica filialã,
care însã, din punct de vedere spiritual ºi administrativ, depinde
de biserica localã.
Art. 16. - În situaþia în care biserica localã constatã cã
sunt îndeplinite condiþiile necesare, iar situaþia o cere, poate
solicita Comunitãþii Regionale, Teritoriale sau Etnice schimbarea
autorizãrii bisericii filiale în bisericã localã.
Art. 17. - Nicio bisericã localã nu poate aparþine Cultului
Creºtin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din
România dacã nu aparþine unei Comunitãþi Regionale,
Teritoriale sau Etnice.
Art. 18. - Desprinderea dintr-o bisericã penticostalã a
unui grup de credincioºi, în vederea înfiinþãrii, în aceeaºi
localitate, a unei noi biserici, se face cu aprobarea Comunitãþii
Regionale, Teritoriale sau Etnice ºi numai atunci când aceastã
acþiune contribuie la progresul lucrãrii lui Dumnezeu.
Art. 19. - Autorizarea în cadrul Cultului Creºtin
Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din România a
unei biserici dintr-o altã confesiune religioasã, care acceptã ºi
practicã învãþãtura penticostalã, se va face cu aprobarea
Consiliului bisericesc, la solicitarea ºi cu avizul Comunitãþii
Regionale, Teritoriale sau Etnice ºi în urma unei monitorizãri
de minimum un an. Din momentul autorizãrii, biserica devine
unitate de cult creºtin penticostal.
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Art. 20. - Biserica penticostalã localã este legal angajatã
faþã de terþi, prin semnãtura pastorului ºi cea a secretarului
sau a unui delegat al acestora.
Art. 21. - (1) ªtampila bisericii este rotundã, cu diametrul
de 35 mm. Circumferinþa ei este delimitatã de douã cercuri
concentrice la distanþã de 1 mm unul faþã de celãlalt, cercul
exterior fiind trasat cu o linie mai groasã. Pe circumferinþa
interioarã a cercului mai mic se scrie în formã rotundã „Cultul
Creºtin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din
România”, iar pe un al doilea rând, interior, sub formã de cerc,
se scrie biserica, dupã care urmeazã judeþul.
(2) În centrul ºtampilei se aflã imaginea unui porumbel
în zbor, care coboarã, de la care pornesc raze în toate direcþiile,
pânã la circumferinþa unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm.
(3) ªtampila poate cuprinde de asemenea denumirea
specificã a bisericii, de exemplu: Betel, Betania, Filadelfia ºi
altele asemenea.
(4) Modelul ºtampilei este unic ºi se aflã la sediul central
al Cultului Creºtin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu
Apostolicã din România.
Art. 22. - Biserica localã înceteazã sã mai existe atunci
când scopurile pentru care s-a constituit nu mai pot fi îndeplinite sau când comunitatea regionalã constatã cã biserica nu
mai respectã prezentul statut ºi dupã ce s-au epuizat toate
demersurile în soluþionarea crizei.

SECÞIUNEA a 3-a
Calitatea de membru al bisericii locale
A. Dobândirea calitãþii de membru
Art. 23. - Calitatea de membru al bisericii locale se
dobândeºte de cãtre persoana care:
a) s-a întors la Dumnezeu cu pocãinþã ºi credinþã, fãcând
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dovada naºterii din nou;
b) l-a mãrturisit pe Isus Hristos în apa botezului ca Domn
ºi Mântuitor, conform Sfintelor Scripturi;
c) acceptã prezentul Statut al Cultului Creºtin Penticostal
- Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din România;
d) se înscrie ca membru în evidenþele bisericii.
Art. 24. - Acceptul pentru botezul în apã al persoanelor
nou-convertite se face, la cererea acestora, de cãtre pastorul
bisericii, împreunã cu comitetul acesteia. Aceste persoane vor
urma în prealabil un curs de pregãtire biblicã în vederea însuºirii
adevãrurilor de bazã ale vieþii de credinþã. Vor fi acceptate la
botez numai acele persoane care fac dovada unei întoarceri
autentice la Dumnezeu.
Art. 25. - Calitatea de membru este personalã ºi
netransmisibilã. Un credincios poate fi membru în acelaºi timp
numai într-o singurã bisericã.
Art. 26. - (1) Credincioºii penticostali se pot transfera,
la cerere scrisã, într-o altã bisericã.
(2) Se acceptã transferul de membri în bisericile
penticostale ºi al credincioºilor din alte biserici evanghelice,
care acceptã Mãrturisirea de credinþã ºi practica Cultului
Creºtin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din
România.
(3) Analiza ºi decizia cu privire la cerea de transfer se
fac de cãtre pastorul bisericii împreunã cu comitetul bisericii.
(4) Membrii care pleacã din localitate sau din þarã pentru
o perioadã mai mare de 3 luni, indiferent de motivul plecãrii,
trebuie sã cearã transferul de la biserica localã, iar la întoarcere
vor aduce transferul de la biserica pe care au frecventat-o în
perioada absenþei din biserica localã.
Art. 27. - Calitatea de membru al bisericii înceteazã prin
retragere, transfer, excludere sau deces. Retragerea ca membru
trebuie sã fie comunicatã conducerii bisericii în scris.
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Persoanele care pierd calitatea de membru nu au niciun drept
asupra bunurilor ºi valorilor aduse sub orice titlu în patrimoniul
bisericii ºi nici urmaºii lor.
B. Drepturile membrilor
Art. 28. - Drepturile membrilor bisericii locale sunt:
a) sã participe la slujbele bisericii;
b) sã participe la adunãrile generale ale bisericii, cu drept
de vot;
c) sã fie aleºi în diferite slujbe spirituale sau administrative, potrivit chemãrii lui Dumnezeu ºi în funcþie de calitãþile
spirituale ºi capacitãþile intelectuale;
d) sã li se oficieze actele de cult de care au nevoie;
e) sã beneficieze de asistenþã spiritualã din partea bisericii;
f) sã se poatã transfera într-o altã bisericã, la cerere.
C. Obligaþiile membrilor
Art. 29. - Îndatoririle membrilor bisericii locale sunt:
a) sã trãiascã în spiritul învãþãturilor Sfintelor Scripturi
ºi sã respecte prezentul statut;
b) sã frecventeze cu regularitate serviciile divine ºi sã îºi
aducã contribuþia la împlinirea menirii bisericii;
c) sã îi respecte pe ceilalþi membri, pe slujitorii bisericii,
sã respecte rânduiala bisericii locale ºi sã se supunã hotãrârilor
conducerii acesteia;
d) sã contribuie cu regularitate la susþinerea financiarã
a bisericii prin zeciuieli ºi donaþii, potrivit învãþãturii Sfintelor
Scripturi ºi nevoilor lucrãrii lui Dumnezeu.
D. Disciplina membrilor. Reguli ºi proceduri
Art. 30. - (1) Fiecare membru al bisericii este supus
disciplinei acesteia.
(2) Disciplina bisericeascã se exercitã de conducerea
bisericii, sub îndrumarea pastorului, cu urmãtoarele scopuri:
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a) pentru a pãstra sãnãtatea moralã ºi spiritualã a bisericii;
b) pentru a pãstra unitatea ºi armonia în cadrul bisericii;
c) pentru a îndemna la pocãinþã ºi a-l recupera pe cel cãzut;
d) pentru a pãstra neºtirbitã mãrturia bisericii în faþa lumii.
(3) Formele de disciplinare care se aplicã în bisericã sunt:
a) mustrare personalã de cãtre pastor sau conducãtorul
bisericii;
b) mustrare în faþa comitetului bisericii;
c) retragerea unor drepturi, dreptul de a sluji în bisericã,
dreptul de a participa la Cina Domnului, pe o perioadã
determinatã;
d) retragerea tuturor drepturilor de membru pe o
perioadã nedeterminatã;
e) excluderea; excluderea, dupã caz, poate fi însoþitã de
interdicþia accesului persoanei excluse în locaºul de cult al
bisericii care a decis excluderea.
(4) În desfãºurarea activitãþii sale, biserica poate decide,
în cazuri riguros determinate, interzicerea accesului unor
persoane care tulburã serviciile divine.
(5) Sancþiunile prevãzute la alin. (3) lit. c)-e) din prezentul
articol se trec într-un proces-verbal semnat de conducerea
bisericii, se aduc la cunoºtinþã celui în cauzã ºi se comunicã
Adunãrii generale.
(6) Persoana faþã de care s-a aplicat o formã de
disciplinare are dreptul de a se adresa în scris, prin contestaþie,
Comunitãþii Regionale, Teritoriale sau Etnice, ca organ ierarhic
superior, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancþiunii.
(7) Aplicarea formei extreme de disciplinare, excluderea,
se face cu confirmarea Comunitãþii Regionale, Teritoriale sau
Etnice, pentru urmãtoarele abateri:
a) cãderea în pãcate grave ºi trãirea în pãcat;
b) trãirea nedemnã din punct de vedere moral, trãire care
aduce prejudicii grave bisericii ºi lucrãrii lui Dumnezeu;
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c) rãspândirea de învãþãturi ºi practici contrare adevãrului
biblic;
d) subminarea cu premeditare a unitãþii ºi autoritãþii
bisericii prin producerea de dezbinãri sau prin rãspândirea de
zvonuri care pot duce la aceasta;
e) absenþa îndelungatã ºi voitã de la serviciile divine ºi
de la activitãþile desfãºurate în cadrul bisericii.
(8) Repunerea în drepturi, respectiv reprimirea celui pus
sub disciplinã, conform alin. (3) lit. c)-e) din prezentul articol,
se face de cãtre pastor împreunã cu comitetul bisericii, atunci
când acesta:
a) se cãieºte din toatã inima de abaterile sale;
b) face dovada cã viaþa lui s-a îndreptat ºi cã a fost iertat
de Domnul pentru faptele sale;
c) se supune rânduielilor bisericii;
d) cere în scris sã fie reprimit.
(9) În cazul reprimirii celui exclus, aceasta se comunicã
Comunitãþii Regionale, Teritoriale sau Etnice. Excluderea,
precum ºi reprimirea vor fi consemnate într-un proces-verbal
ºi operate în evidenþele de membri ale bisericii.
E. Alte categorii de persoane
Art. 31. - (1) Sunt consideraþi aparþinãtori ai bisericii
urmãtorii:
a) minorii nebotezaþi din familiile credincioºilor
penticostali, care frecventeazã serviciile divine ale bisericii;
b) persoanele care frecventeazã în mod constant serviciile
religioase ºi încã nu au fost botezate, dar care ºi-au exprimat
opþiunea scrisã în acest sens.
(2) Aparþinãtorii beneficiazã de urmãtoarele drepturi:
a) sã participe la slujbele bisericii;
b) sã beneficieze de îndrumare spiritualã din partea bisericii.
(3) Aparþinãtorii au obligaþia de a se încadra în disciplina
ºi în rânduiala bisericii locale.
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SECÞIUNEA a 4-a
Slujitorii bisericii
A. Categoriile de slujitori
Art. 32. - Potrivit principiului Noului Testament cu
privire la preoþia tuturor credincioºilor, fiecare credincios este
chemat sã slujeascã în bisericã, potrivit darului încredinþat lui
de Dumnezeu ºi recunoscut de bisericã.
Art. 33. - Biserica penticostalã recunoaºte slujbele
spirituale din bisericã, potrivit Epistolei cãtre Efeseni 4: 11-13;
apostoli, proroci, evangheliºti, pastori ºi învãþãtori, precum ºi
potrivit Epistolei 1Tim. 3: 1-13: prezbiteri ºi diaconi.
Art. 34. - Credincioºii care dovedesc maturitate spiritualã
ºi calitãþi de slujire menite sã contribuie la desãvârºirea
spiritualã a celorlalþi membri ai bisericii pot sluji ca:
a) pastori - slujitorii ordinaþi care rãspund de toate
problemele spirituale ºi administrative ale bisericii ºi oficiazã
toate actele de cult. Ei pot fi pastori coordonatori, pastori
asistenþi, pastori de sector sau pastori coordonatori de zonã;
b) prezbiteri - slujitorii ordinaþi care oficiazã toate actele
de cult ce le sunt repartizate de pastor;
c) diaconi - slujitorii ordinaþi care oficiazã numai Cina
Domnului, binecuvântãrile de copii ºi înmormântãrile, sub
îndrumarea pastorului, ºi care se ocupã de problema ajutorãrilor
în bisericã;
d) apostoli, misionari - slujitorii trimiºi de bisericã în þarã
sau în strãinãtate pentru a înfiinþa biserici noi într-o altã culturã,
prin rãspândirea Evangheliei, pentru a întãri bisericile mai mici
sau/ºi pentru a desfãºura activitãþi cu caracter social-umanitar;
e) evangheliºti - slujitorii recunoscuþi ºi trimiºi de bisericã
sã rãspândeascã Evanghelia pentru mântuirea celor pierduþi,
prin evanghelizãri publice sau de la om la om;
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f) învãþãtori - slujitorii recunoscuþi de bisericã, ce se ocupã
de educaþia biblicã a membrilor bisericii, a nou-convertiþilor,
a tinerilor ºi copiilor. Ei trebuie sã fie capabili sã predea corect
ºi eficient învãþãturile Sfintelor Scripturi;
g) proroci - slujitorii recunoscuþi de bisericã, ce comunicã
mesaje din partea lui Dumnezeu prin manifestarea slujbei
profetice.
B. Ordinarea slujitorilor. Condiþii ºi proceduri
Art. 35. - Pastorii împreunã cu comitetele de conducere
ale bisericilor au sarcina de a o recunoaºte ºi de a identifica
chemarea specificã a fiecãrui slujitor din partea lui Dumnezeu,
procedând la învestirea în lucrarea divinã, dupã caz, prin
recunoaºtere sau prin actul ordinãrii, cu rugãciune ºi punerea
mâinilor. Actul ordinãrii nu se aplicã femeilor.
Art. 36. - Aprobarea slujitorilor în vederea ordinãrii se
face de cãtre Adunarea generalã a bisericii, la propunerea
conducerii bisericii, prin votul a cel puþin douã treimi din
numãrul membrilor prezenþi.
Art. 37. - (1) Slujitorii propuºi pentru a fi ordinaþi trebuie
sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
a) sã fie botezaþi cu Duhul Sfânt ºi plini de Duhul Sfânt;
b) sã fie cãsãtoriþi ºi sã aibã o bunã mãrturie în familie;
c) sã nu fi fost sancþionaþi disciplinar pe linie bisericeascã,
conform art. 30 alin. (3) lit. c)-e);
d) sã nu aibã antecedente incompatibile cu calitatea de
slujitor ordinat;
e) sã îndeplineascã criteriile prevãzute de Scripturã în
epistolele 1 Tim. 3:1-13 ºi Tit 1: 6-9:
- în viaþa lui personalã trebuie sã fie: cumpãtat, înþelept,
blând, sã nu fie beþiv, sã nu fie bãtãuº, sã nu fie gâlcevitor, sã
nu fie încãpãþânat, liber de dragostea de bani, drept, iubitor de
bine, înfrânat;
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- în viaþa familiei sale trebuie sã fie: bãrbatul unei singure
neveste, un bun conducãtor al propriei sale case;
- în viaþa lui spiritualã trebuie sã fie sfânt, sã se þinã de
Cuvântul adevãrat, sã nu fie nou-convertit;
- în relaþiile sale interpersonale trebuie sã aibã o bunã
reputaþie în afara bisericii, sã fie vrednic de cinste;
- în slujirea lui trebuie sã fie ospitalier, capabil sã înveþe pe alþii.
(2) În vederea ordinãrii sau recunoaºterii, slujitorii propuºi
vor fi examinaþi din punct de vedere doctrinar, dupã cum
urmeazã:
a) pastorii - de cãtre Comitetul executiv;
b) prezbiterii ºi diaconii - de cãtre conducerea Comunitãþii
Regionale, Teritoriale sau Etnice;
c) apostolii, misionarii ºi evangheliºtii - de cãtre
conducerea Comunitãþii Regionale, Teritoriale sau Etnice.
(3) Comisia de ordinare a slujitorilor va fi formatã din
cel puþin 3 pastori, în cazul ordinãrii pastorilor ºi prezbiterilor,
ºi de cel puþin 2 pastori în cazul ordinãrii diaconilor.
Art. 38. - Fiecare slujitor ordinat va semna un angajament
solemn de fidelitate faþã de Cultul Creºtin Penticostal - Biserica
lui Dumnezeu Apostolicã din România ºi va primi o legitimaþie
care îi atestã dreptul de a-ºi exercita slujba pentru care a fost
învestit.
C. Pierderea calitãþii de slujitor. Condiþii ºi proceduri
Art. 39. - (1) Calitatea de slujitor poate fi suspendatã
din urmãtoarele motive:
a) încãlcarea condiþiilor biblice care au stat la baza
ordinãrii;
b) încãlcarea angajamentului solemn de slujitor al bisericii;
c) abateri de la prevederile prezentului statut;
d) abateri grave sau repetate de la conduita spiritualã
personalã;
e) nerespectarea sistematicã a atribuþiilor de slujire.
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(2) În situaþia în care se impune suspendarea prevãzutã
alin. (1), comitetul bisericii anunþã Comunitatea Regionalã,
Etnicã sau Teritorialã asupra necesitãþii de declanºare a
procedurii de suspendare. Finalizarea cercetãrii se va face în
baza unei rezoluþii. Dacã rezoluþia este aceea de suspendare, ea
va fi înaintatã Comitetului executiv, care va delibera asupra
situaþiei, verificând condiþiile de legalitate ºi legitimitate ale
cauzei. Consiliul bisericesc decide, prin hotãrâre definitivã,
modalitatea de soluþionare a rezoluþiei. Pe toatã durata procesului
de suspendare pãrþile implicate în cauzã au dreptul la contestaþie,
potrivit procedurii de contencios.
Art. 40. - (1) Calitatea de slujitor poate fi revocatã în
situaþiile prevãzute în art. 39, dacã gravitatea situaþiei o impune.
Revocarea opereazã de asemenea dacã în intervalul suspendãrii
persoana în cauzã nu îºi revizuieºte comportamentul sau
atitudinea care a dus la aplicarea suspendãrii.
(2) Procedura revocãrii se realizeazã potrivit art. 39 alin. (2).
(3) Atât pe perioada suspendãrii, cât ºi în cazul revocãrii
se retrage legitimaþia de slujitor.
Art. 41. - Slujitorii bisericii sunt datori sã pãstreze
secretul mãrturisirii personale. În relaþia cu autoritãþile de stat,
slujitorul poate invoca secretul mãrturisirii, dupã caz, potrivit
libertãþii de conºtiinþã.
D. Angajarea slujitorilor
Art. 42. - (1) Biserica hotãrãºte angajarea slujitorilor
prevãzuþi la art. 37, în funcþie de nevoi ºi de posibilitãþi. În afarã
de aceºtia, biserica mai poate angaja personal administrativ ºi
de specialitate.
(2) Angajarea personalului se face de cãtre Comunitatea
Regionalã, Teritorialã sau Etnicã, la cererea comitetului bisericii,
conform statului de funcþii, aprobat de Adunarea generalã a
bisericii, atunci când biserica localã nu are posibilitatea sã facã
acest lucru.
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SECÞIUNEA a 5-a
Conducerea bisericii locale
A. Pastorul bisericii
Art. 43. - (1) Biserica penticostalã localã este condusã de
pastorul ales de Adunarea generalã a bisericii ºi confirmat de
Comunitatea Regionalã, Teritorialã sau Etnicã ºi de Comitetul
executiv al Cultului Creºtin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu
Apostolicã din România.
(2) Pastorul este ajutat în activitatea sa de comitetul
bisericii, ales de asemenea de Adunarea generalã.
Art. 44. - Pastorul bisericii are urmãtoarele atribuþii:
a) predicarea ºi învãþarea Sfintelor Scripturi;
b) pregãtirea ºi îndrumarea celorlalþi slujitori ai bisericii;
c) organizarea ºi îndrumarea activitãþilor spirituale ºi administrative ale bisericii;
d) pãstorirea membrilor bisericii;
e) coordonarea serviciilor divine la care este prezent;
f) prezidarea ºedinþelor comitetului bisericii ºi, în lipsa sa,
delegarea acestei responsabilitãþi unui alt slujitor din comitetul
bisericii;
g) coordonarea activitãþii membrilor comitetului bisericii,
precum ºi a tuturor compartimentelor bisericii;
h) oficierea actelor de cult, ocazii în care poate solicita
ajutorul celorlalþi slujitori ordinaþi.
Art. 45. - Bisericile cu peste 300 de membri pot avea pe
lângã pastorul coordonator ºi unul sau mai mulþi pastori asistenþi, în raport cu numãrul de membri ai bisericii. Aceºtia ajutã
nemijlocit la îndeplinirea atribuþiilor pastorale ºi preiau
responsabilitãþile ce le sunt delegate de cãtre pastorul
coordonator.
Art. 46. - Nimeni nu poate fi promovat direct pastor, fãrã
a fi îndeplinit o stagiaturã în slujba de diacon, apoi ca prezbiter.
18

Art. 47. - (1) În vederea bunei desfãºurãri a activitãþii, în
cadrul Comunitãþii Regionale, Etnice sau Teritoriale pot
funcþiona pastori de sector sau pastori coordonatori de zonã.
(2) Pastorii de sector au atribuþiile pastorilor care
deservesc bisericile locale, dar le exercitã în mai multe biserici
care alcãtuiesc un sector de slujire.
(3) Pastorii coordonatori de zonã au urmãtoarele
atribuþii:
a) supravegheazã ºi îndrumã activitatea spiritualã ºi
administrativã a bisericilor de pe teritoriul cel puþin al unui judeþ;
b) primesc sesizãrile pastorilor de sector sau ale bisericilor
din teritoriu cu privire la diferite nevoi spirituale sau abateri de
la rânduiala duhovniceascã ºi se implicã în rezolvarea lor,
þinând cont de responsabilitãþile celorlalþi slujitori ºi conlucrând
armonios cu aceºtia;
c) sesizeazã preºedintele Comunitãþii Regionale cu privire
la abaterile slujitorilor de la morala sau doctrina sãnãtoasã ori
de la rânduiala duhovniceascã a Bisericii Penticostale ºi
propune analizarea acestora de Comitetul Comunitãþii Regionale
sau de Comisia de disciplinã.
B. Comitetul bisericii
Art. 48. - (1) Comitetul bisericii locale se compune din
pastor, conducãtor, acolo unde nu este un pastor localnic,
secretar, casier, 2 cenzori ºi mai mulþi membri, dupã cum decide Adunarea generalã.
(2) Pastorul coordoneazã activitatea comitetului bisericii,
iar conducãtorul conduce serviciile divine în lipsa pastorului,
potrivit competenþelor ce îi sunt delegate de cãtre acesta.
(3) Secretarul þine evidenþa membrilor bisericii, efectueazã
corespondenþa, întocmeºte procesele-verbale ale ºedinþelor de
comitet ºi ale Adunãrii generale ºi þine la zi evidenþa
patrimoniului acesteia.
19

(4) Casierul rãspunde de gestiunea casieriei, pãstreazã
banii ºi alte valori, þine registrele de casã ºi de bancã la zi ºi
efectueazã plãþi în baza hotãrârilor comitetului bisericii, respectiv
a dispoziþiilor de platã semnate de cei în drept.
(5) Cu avizul Comunitãþii Regionale, Teritoriale sau
Etnice, în caz de excepþie, casierul poate fi ºi din afara
comitetului bisericii.
(6) Cenzorii controleazã din proprie iniþiativã operaþiunile
financiar-contabile ale bisericii, semestrial, ºi consemneazã
constatãrile fãcute într-un proces-verbal.
(7) Ceilalþi membri ai comitetului bisericii vor avea
atribuþiile stabilite în cadrul comitetului bisericii.
Art. 49. - Atribuþiile comitetului bisericii sunt:
a) conduce operativ activitatea bisericii sub coordonarea
pastorului, pe tot timpul mandatului încredinþat;
b) stabileºte direcþiile ºi obiectivele de dezvoltare ale
bisericii;
c) urmãreºte respectarea bunei rânduieli în bisericã;
d) împreunã cu pastorul hotãrãsc ºi aplicã mãsurile de
disciplinare a membrilor, în caz de abateri;
e) îngrijeºte de sãraci, vãduve ºi orfani;
f) întocmeºte bugetul bisericii ºi îl supune spre aprobare
Adunãrii generale;
g) rezolvã orice alte sarcini încredinþate de Adunarea
generalã.
Art. 50. - (1) Alegerile de comitet se fac o datã la 4 ani.
Adunarea generalã a bisericii poate acorda cel mult un nou
mandat comitetului în exerciþiu.
(2) Propunerile candidaþilor pentru a fi aleºi în noul comitet
al bisericii vor fi fãcute de pastorul bisericii sau de pastor în
colaborare cu o comisie de propuneri, formatã din oameni cu o
experienþã deosebitã în lucrare.
(3) Candidaþii propuºi pentru a fi aleºi în comitetul bisericii
trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
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a) sã aibã un caracter ales ºi o înaltã þinutã moralã ºi
spiritualã;
b) sã aibã o mãrturie demnã în ceea ce priveºte familia lor;
c) sã aibã capacitatea ºi disponibilitatea de a îndeplini
sarcinile încredinþate;
d) sã aibã o vechime de cel puþin 5 ani în cadrul Cultului
Creºtin Penticostal ºi 2 ani în biserica respectivã; fac excepþie
bisericile nou-înfiinþate;
e) sã nu fi fost sancþionat disciplinar pe linie bisericeascã
pentru abateri grave, conform art. 30 alin. (7) lit. c)-e).
C. Adunarea generalã a bisericii
Art. 51. - (1) Adunarea generalã a bisericii este alcãtuitã
din toþi membrii care se bucurã de drepturi depline ºi care se
aflã în þarã.
(2) Adunarea generalã a bisericii se întruneºte o datã pe
an în ºedinþã ordinarã, ºi ori de câte ori este nevoie, în ºedinþe
extraordinare.
(3) Adunarea generalã a bisericii are urmãtoarele
atribuþii:
a) alege pastorul bisericii ºi îl pune în slujbã cu acordul
Comunitãþii Regionale, Teritoriale sau Etnice ºi în prezenþa
delegatului acesteia;
b) alege comitetul bisericii la expirarea mandatului sau
când situaþia o impune;
c) solicitã Comunitãþii Regionale, Teritoriale sau Etnice
recunoaºterea prezbiterilor, a diaconilor ºi a celorlalþi slujitori aleºi;
d) aprobã execuþia bugetarã ºi descãrcarea de gestiune
a comitetului bisericii, precum ºi bugetul bisericii;
e) aprobã cumpãrãrile ºi vânzãrile de bunuri mobile ºi
imobile, precum ºi alte investiþii necesare bunei desfãºurãri a
activitãþii;
f) desemneazã prin vot delegaþii bisericii pentru Adunarea
generalã a Comunitãþii Regionale, Teritoriale sau Etnice,
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Conferinþa naþionalã ºi Congresul Cultului Creºtin Penticostal Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din România.
(4) Adunarea generalã a bisericii se convoacã ºi este
prezidatã de pastor, iar în lipsa acestuia, de cãtre un alt membru
cu funcþie de rãspundere: pastor asistent, prezbiter, diacon sau
conducãtor de bisericã, delegat de pastor ori de Comunitatea
Regionalã, Teritorialã sau Etnicã.
(5) Adunarea generalã a bisericii se convoacã cu douã
sãptãmâni înainte de data fixatã pentru întrunirea ei ºi se
considerã statutarã dacã întruneºte cel puþin jumãtate plus unu
din numãrul membrilor. În cazul neîntrunirii numãrului statutar,
Adunarea generalã se va þine peste o sãptãmânã, cu numãrul
membrilor prezenþi la aceastã datã.
(6) În situaþii deosebite, ca urmare a sesizãrii scrise, motivate ºi semnate de majoritatea membrilor comitetului bisericii
sau cel puþin de o treime din numãrul membrilor bisericii,
Comunitatea Regionalã, Teritorialã sau Etnicã convoacã
Adunarea generalã a bisericii, cu anunþarea în scris, cu cel puþin
o sãptãmânã înainte.

SECÞIUNEA a 6-a
Activitãþile bisericii locale
Art. 52. - Biserica, prin slujitorii, membrii ºi aparþinãtorii
ei, îºi desfãºoarã activitatea spiritualã, culturalã, de învãþãmânt,
social-caritabilã ºi administrativ-gospodãreascã.
Art. 53. - Biserica are datoria sã depunã mãrturie creºtinã
prin cuvânt ºi faptã, pentru a rãspândi Evanghelia ºi dragostea
lui Dumnezeu în societate.
Art. 54. - Biserica acordã asistenþã spiritualã membrilor
ºi aparþinãtorilor ei, persoanelor din afara ei care i-o solicitã,
precum ºi tuturor categoriilor sociale care au nevoie de asistenþã
în orfelinate, aziluri, unitãþi de învãþãmânt, spitale, unitãþi
militare, penitenciare, alte unitãþi ºi altele asemenea.
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Art. 55. - (1) Biserica îºi desfãºoarã slujbele religioase
obiºnuite în lãcaºul propriu, închiriat sau în orice alt spaþiu
destinat acestui scop.
(2) Zilele ºi orele în care au loc serviciile divine se
stabilesc de cãtre fiecare bisericã în parte.
(3) Slujbele speciale sau ocazionale ale bisericii pot fi
organizate în aer liber, în sãli publice, în alte spaþii amenajate
special sau pe stadioane.
(4) La serviciile divine participã credincioºii penticostali.
Pot participa ºi alte persoane, cu condiþia respectãrii rânduielii
stabilite de cãtre bisericã.
Art. 56. - Biserica poate organiza studii biblice ºi grupe
de pãrtãºie în casele membrilor sau aparþinãtorilor ei. Grupele
de studiu biblic ºi cele de pãrtãºie frãþeascã nu constituie
organizaþii bisericeºti de sine stãtãtoare.
Art. 57. - Biserica poate înfiinþa, organiza ºi întreþine,
singurã sau în asociere cu alte biserici, unitãþi de învãþãmânt
religios de orice grad, societãþi misionare, tabere ºcolare ºi de
tineret, orfelinate, aziluri, case de odihnã, edituri, tipografii,
mijloace de informare în masã, unitãþi productive, cimitire
confesionale ºi alte activitãþi pe linia scopului propus, în spiritul
prezentului statut.
Art. 58. - Biserica poate trimite misionari în þarã ºi în
strãinãtate pentru rãspândirea Evangheliei ºi pentru activitãþi cu
caracter social-umanitar.

SECÞIUNEA a 7-a
Patrimoniul bisericii
Art. 59. - Biserica localã, prin Adunarea generalã,
dispune de patrimoniul ºi de fondurile ei, fãrã niciun amestec
din afarã. Gestionarea acestora se face de cãtre comitetul bisericii.
Art. 60. - Biserica poate avea în proprietate lãcaºul de
cult cu anexele ºi terenurile aferente, case pastorale ºi pentru
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personalul de serviciu, clãdiri ºi terenuri pentru unitãþile de
învãþãmânt, unitãþi sanitare, de caritate ºi de odihnã, mijloace
materiale ºi tehnice necesare desfãºurãrii activitãþii proprii,
cimitir confesional ºi alte bunuri.
Art. 61. - În vederea dobândirii sau înstrãinãrii bunurilor
mobile ºi imobile, biserica nu are nevoie de avizul sau
aprobarea unui organ ierarhic superior, cu excepþia bunurilor
imobile care au destinaþia de lãcaº de cult.
Art. 62. - Biserica se întreþine din contribuþiile ºi
zeciuielile membrilor ei, din donaþii din partea persoanelor fizice
sau juridice din þarã ºi din strãinãtate, cu respectarea
principiului biblic privind moralitatea provenienþei acestora,
ºi din alte activitãþi proprii.
Art. 63. - Donaþiile de orice naturã fãcute bisericii în
mod legal intrã în proprietatea acesteia ºi nu pot fi restituite
sub nicio formã donatorilor.
Art. 64. - Conform învãþãturii Sfintelor Scripturi ºi
potrivit nevoilor concrete ale lucrãrii lui Dumnezeu, fiecare
bisericã are datoria sã participe la susþinerea financiarã a
Comunitãþii Regionale, Teritoriale sau Etnice a Cultului Creºtin
Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din România.
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CAPITOLUL IV

Comunitatea Regionalã, Teritorialã
sau Etnicã
SECÞIUNEA 1
Constituirea Comunitãþii
Art. 65. - Bisericile penticostale locale de pe raza unuia
sau a mai multor judeþe se pot uni pentru a constitui o comunitate
penticostalã regionalã, cu scopul de a se sprijini reciproc în
lucrarea de evanghelizare ºi de zidire duhovniceascã, precum ºi
pentru a avea un mijloc de reprezentare colectivã în faþa
autoritãþilor locale ºi în relaþiile lor cu conducerea Cultului
Creºtin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din
România.
Art. 66. - (1) Bisericile locale dintr-una sau mai multe
þãri învecinate se pot uni pentru a forma o comunitate
penticostalã teritorialã din diaspora, cu scopul de a se sprijini
reciproc în lucrarea de evanghelizare ºi de zidire duhovniceascã, precum ºi pentru a avea un mijloc de reprezentare
colectivã în faþa autoritãþilor locale ºi în relaþiile lor cu conducerea Cultului Creºtin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu
Apostolicã din România.
(2) Dobândirea personalitãþii juridice se face cu respectarea dispoziþiilor legale specifice statului pe al cãrui teritoriu îºi
desfãºoarã activitatea.
Art. 67. - Bisericile penticostale locale aparþinând unei
anumite etnii se pot uni pentru a constitui o comunitate penticostalã etnicã, având acelaºi scop prevãzut la art. 53.
Art. 68. - Înfiinþarea unei Comunitãþi Regionale,
Teritoriale sau Etnice se face prin hotãrârea Adunãrii de
constituire, a delegaþilor tuturor bisericilor implicate, cu votul a
cel puþin trei pãtrimi din numãrul acestora ºi cu aprobarea
Consiliului bisericesc. Din rândul delegaþilor trebuie sã facã
parte pastorii ºi conducãtorii bisericilor.
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SECÞIUNEA a 2-a
Atribuþiile Comunitãþii Regionale, Teritoriale
sau Etnice
Art. 69. - Atribuþiile Comunitãþii Regionale, Teritoriale
sau Etnice sunt:
a) asistã bisericile locale în lucrarea de zidire spiritualã,
de vestire a Evangheliei ºi de educaþie creºtinã;
b) încurajeazã ºi ajutã la înfiinþarea de noi biserici;
c) pregãteºte slujitori duhovniceºti pentru bisericile din
cadrul comunitãþii;
d) asistã bisericile, la solicitarea acestora, ºi intervine,
când situaþia o impune, în probleme de disciplinã bisericeascã;
e) hotãrãºte asupra propunerilor fãcute de biserici cu
privire la ordinarea de noi slujitori;
f) efectueazã, la cerere, angajarea ºi plata personalului
deservent al bisericilor locale, din fondurile provenite de la
acestea, precum ºi angajarea ºi plata personalului propriu;
g) îndrumã ºi exercitã controlul de legalitate în problemele
financiare ale bisericilor;
h) îndeplineºte alte activitãþi specifice pentru realizarea
obiectivului pentru care a fost constituitã.

SECÞIUNEA a 3-a
Conducerea Comunitãþii Regionale, Teritoriale
sau Etnice
Art. 70. - Organele de conducere ale Comunitãþii
Regionale, Teritoriale sau Etnice sunt:
a) Adunarea generalã;
b) Comitetul comunitãþii;
c) Biroul permanent.
A. Adunarea generalã a Comunitãþii Regionale
Art. 71. - (1) Adunarea generalã a Comunitãþii Regionale
se compune din toþi pãstorii legitimaþi în cadrul Comunitãþii ºi
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câte un delegat la 200 de membri.
2) Adunarea generalã a Comunitãþii Teritoriale se
compune din toþi pãstorii legitimaþi în cadrul comunitãþii ºi câte
un delegat la 50 de membri.
(3) Adunarea generalã a Comunitãþii Etnice se compune
din toþi pãstorii legitimaþi în cadrul comunitãþii ºi câte un delegat
pentru fiecare bisericã.
(4) Adunarea generalã a Comunitãþii Regionale, Teritoriale
sau Etnice se convoacã de Biroul permanent al comunitãþii o
datã la 4 ani, în ºedinþã ordinarã electivã, ºi ori de câte ori
este nevoie în ºedinþã extraordinarã.
(5) ªedinþele ordinare elective ale Adunãrii generale a
Comunitãþii Regionale, Teritoriale sau Etnice vor fi prezidate
de cãtre un membru al Comitetului executiv.
(6) Atribuþiile Adunãrii generale a Comunitãþii Regionale,
Teritoriale sau Etnice sunt:
a) primeºte raportul Comitetului Comunitãþii Regionale,
Teritoriale sau Etnice ºi aprobã descãrcarea de gestiune pe baza
raportului Comisiei de cenzori;
b) alege Comitetul Comunitãþii Regionale, Teritoriale sau
Etnice, Biroul permanent ºi Comisia de cenzori formatã din 3
membri;
c) revocã Comitetul Comunitãþii Regionale, Teritoriale
sau Etnice ºi Biroul Permanent atunci când constatã cã membrii
acestora nu mai corespund condiþiilor statutare care au stat la
baza alegerii lor;
d) alege pentru urmãtorii 4 ani reprezentanþii comunitãþii
în Consiliul bisericesc;
e) ia hotãrâri privind cumpãrarea ºi vânzarea de bunuri
mobile ºi imobile ºi alte materiale necesare activitãþii proprii;
f) ia orice hotãrâri care privesc bunul mers al Comunitãþii
Regionale, Teritoriale sau Etnice.
B. Comitetul Comunitãþii Regionale, Teritoriale sau Etnice
Art. 72. - (1) Comitetul Comunitãþii Regionale, Teritoriale sau
Etnice este ales de Adunarea generalã ºi se compune din 5 pânã
la 11 pastori.
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(2) Pentru a fi aleºi în Comitetul Comunitãþii Regionale,
Teritoriale sau Etnice, pastorii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii:
a) sã aibã o vechime de cel puþin 5 ani în pastoraþie, cu excepþia
comunitãþilor nou-înfiinþate;
b) sã fie recunoscuþi pentru ataºamentul lor ferm la doctrina,
rânduiala ºi valorile morale ºi spirituale ale Cultului Penticostal;
c) sã fie recunoscuþi pentru principialitatea ºi probitatea
caracterului lor;
d) sã fi dovedit eficienþã ºi competenþã în lucrarea lor
pastoralã;
e) sã nu fi fost sancþionaþi disciplinar pentru abateri.
(3) Comitetul Comunitãþii Regionale, Teritoriale sau Etnice
se compune din preºedinte, unul sau 2 vicepreºedinþi, secretar
ºi mai mulþi membri, pânã la completarea numãrului statutar.
Dintre aceºtia se aleg pastorii coordonatori de zonã.
(4) Preºedintele Comunitãþii Regionale, Teritoriale sau
Etnice are urmãtoarele atribuþii:
a) conduce activitatea curentã a Comunitãþii Regionale,
Teritoriale sau Etnice ºi stabileºte sarcini concrete pentru
membrii Comitetului Comunitãþii Regionale, Teritoriale sau
Etnice;
b) rãspunde nemijlocit de activitatea spiritualã din cadrul
Comunitãþii Regionale, Teritoriale sau Etnice, emite decizii de
angajare a personalului ºi de modificare a drepturilor salariale
ale personalului angajat;
c) prezideazã ºedinþele Comitetului Comunitãþii
Regionale, Teritoriale sau Etnice ºi ºedinþele extraordinare ale
Adunãrii generale.
(5) Vicepreºedinþii asigurã conducerea Comunitãþii
Regionale, Teritoriale sau Etnice în lipsa preºedintelui ºi preiau
orice responsabilitate stabilitã în fiºa de post, pe principiul
delegãrii de autoritate. Delegarea de autoritate se va face în scris
atunci când intervin deplasãri de lungã duratã, incapacitate fizicã
sau de altã naturã.
(6) Secretarul efectueazã corespondenþa, întocmeºte
procesele verbale ale Adunãrii generale ºi ale Comitetului
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Comunitãþii Regionale, Teritoriale sau Etnice, þine evidenþa
cãrþilor de muncã ale personalului angajat ºi orice alte evidenþe
necesare activitãþii Comunitãþii Regionale, Teritoriale sau Etnice.
(7) Ceilalþi membri ai Comitetului Comunitãþii Regionale,
Teritoriale sau Etnice vor avea sarcinile stabilite în sedinþele
comitetului.
(8) Comitetul Comunitãþii Regionale, Teritoriale sau Etnice
are urmãtoarele atribuþii:
a) conduce activitatea Comunitãþii Regionale, Teritoriale
sau Etnice pe durata mandatului încredinþat;
b) duce la îndeplinire hotãrârile Adunãrii generale ale
Comunitãþii Regionale, Teritoriale sau Etnice;
c) pregãteºte lucrãrile Adunãrii generale ale Comunitãþii
Regionale, Teritoriale sau Etnice;
d) ia orice hotãrâri necesare pentru bunul mers al
comunitãþii;
e) cerceteazã abaterile de la morala creºtinã sau de la
doctrina penticostalã a pastorilor ºi face propuneri Comitetului
executiv în vederea sancþionãrii celor vinovaþi;
f) cerceteazã abaterile de la morala creºtinã sau de la
doctrina penticostalã a celorlalþi slujitori ºi ia mãsurile ce se
impun.
C. Biroul permanent al Comunitãþii Regionale,
Teritoriale sau Etnice
Art. 73. - Biroul permanent al Comunitãþii Regionale,
Teritoriale sau Etnice este format din preºedinte, vicepreºedinþi
ºi secretar ºi rezolvã problemele curente din cadrul Comunitãþii
Regionale, Teritoriale sau Etnice.
Art. 74. - Ceilalþi angajaþi ai Comunitãþii Regionale,
Teritoriale sau Etnice rãspund de activitatea lor conform fiºei
postului ºi contractului de muncã în baza cãruia au fost angajaþi.
Art. 75. - În cadrul Comunitãþii Regionale, Teritoriale
sau etnice pot funcþiona diferite comisii pe domenii de activitate,
care îºi vor desfãºura activitatea specificã în baza regulamentelor proprii, avizate de conducerea Comunitãþii Regionale,
Teritoriale sau Etnice.
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SECÞIUNEA a 4-a
Patrimoniul Comunitãþii Regionale, Teritoriale
sau Etnice
Art. 76. - Comunitatea Regionalã, Teritorialã sau Etnicã
poate avea imobile proprii, aziluri pentru bãtrâni, case de odihnã,
edituri, tipografii, unitãþi de învãþãmânt de toate gradele, societãþi
misionare, studio radio sau TV ºi alte unitãþi pentru realizarea
scopului propus.
Art. 77. - (1) Comunitatea Regionalã, Teritorialã sau
Etnicã se susþine financiar din contribuþia tuturor bisericilor din
cadrul ei. Ea poate primi donaþii de la orice persoanã fizicã sau
juridicã din þarã ori din strãinãtate, cu respectarea principiului
biblic privind moralitatea provenienþei acestora.
(2) Donaþiile de orice naturã fãcute în mod legal
Comunitãþii Regionale, Teritoriale sau Etnice intrã în proprietatea
acesteia ºi nu pot fi restituite.
Art. 78. - La nivelul Comunitãþii Regionale, Teritoriale
sau Etnice funcþioneazã unul sau mai multe seminarii biblice
penticostale, pentru pregãtirea de noi lucrãtori în cadrul
bisericilor din zonã ºi pentru instruirea celor deja implicaþi în
lucrare.
Art. 79. - (1) ªtampila Comunitãþii Regionale, Teritoriale
sau Etnice este rotundã, cu diametrul de 35 mm. Circumferinþa
ei este delimitatã de douã cercuri concentrice la distanþã de 1
mm unul faþã de celãlalt, cercul exterior fiind trasat cu o linie
mai groasã. Pe circumferinþa interioarã a cercului mai mic se
scrie, în formã rotundã, „Cultul Creºtin Penticostal - Biserica
lui Dumnezeu Apostolicã din România”, iar pe un al doilea
rând interior, sub formã de cerc, se scrie Comunitatea Regionalã,
Teritorialã sau Etnicã, dupã care urmeazã denumirea comunitãþii.
(2) În centrul ºtampilei se aflã imaginea unui porumbel
în zbor care coboarã, de la care pornesc raze în toate direcþiile,
pânã la circumferinþa unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm.
Art. 80. - Comunitatea Regionalã, Teritorialã sau Etnicã
se dizolvã atunci când nu mai sunt îndeplinite condiþiile care au stat
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la baza înfiinþãrii ei. În caz de dizolvare, patrimoniul Comunitãþii
Regionale, Teritoriale sau Etnice trece la Cultul Creºtin
Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din România.
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CAPITOLUL V

Conducerea Cultului Creºtin Penticostal Biserica lui Dumnezeu Apostolicã
din România
Art. 81. - (1) Cultul Creºtin Penticostal - Biserica lui
Dumnezeu Apostolicã din România este format din toate
bisericile penticostale locale, organizate în Comunitãþi
Regionale, Teritoriale sau Etnice, Institutul Teologic Penticostal
ºi Casa de Pensii ºi Ajutoare a C.C.P. - B.D.A.R.
(2) Cultul Creºtin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu
Apostolicã din România este organizaþia centralã de
reprezentare a intereselor generale ale pãrþilor ei componente.
(3) Organele de conducere ale Cultului Creºtin
Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din România
sunt:
a) Adunarea generalã;
b) Consiliul bisericesc;
c) Comitetul executiv.

SECÞIUNEA 1
Adunarea generalã
A. Organizare ºi funcþionare
Art. 82. - (1) Adunarea generalã a Cultului Creºtin
Penticostal se compune din toþi pastorii în exerciþiu ºi din câte
un delegat la 1.500 de membri. Bisericile locale care au un
numãr mai mic de membri se vor asocia prin bunã înþelegere ºi
vor alege delegatul lor la Adunarea generalã a Cultului Creºtin
Penticostal, cu prioritate dintre prezbiteri sau diaconi.
(2) Adunarea generalã a Cultului Creºtin Penticostal se
convoacã de Comitetul executiv în ºedinþe ordinare cu caracter
electiv o datã la 4 ani, când se constituie în Congresul Cultului
Creºtin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolicã.
(3) Adunarea generalã a Cultului Creºtin Penticostal se
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convoacã anual de Comitetul executiv, în ºedinþe ordinare cu
caracter spiritual ºi organizatoric, constituindu-se în Conferinþa
naþionalã a Cultului Creºtin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu
Apostolicã, la care vor participa toþi pastorii în exerciþiu.
(4) Adunarea generalã a cultului se convoacã de Comitetul
executiv în ºedinþe extraordinare pentru modificarea actelor
normative, când se constituie în Congresul de lucru al Cultului
Creºtin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolicã.
B. Atribuþiile Adunãrii generale
Art. 83. - (1) Atribuþiile Adunãrii generale a Cultului
Creºtin Penticostal sunt:
a) primeºte raportul de activitate al Consiliului bisericesc
ºi al Comisiei de cenzori;
b) descarcã de gestiune Consiliul bisericesc;
c) alege din cadrul Consiliului bisericesc membrii
Comitetului executiv, care trebuie sã aibã o vechime în
pastoraþie de cel puþin 8 ani;
d) alege Comisia de cenzori alcãtuitã din 3 membri;
e) face modificãri în Statutul Cultului Creºtin Penticostal,
la propunerea Consiliului bisericesc;
f) aduce îmbunãtãþiri la Mãrturisirea de credinþã, la
propunerea Consiliului bisericesc;
g) voteazã moþiuni ºi rezoluþii referitoare la morala
creºtinã, libertatea religioasã, drepturile omului, mediul
înconjurãtor ºi alte probleme de interes major;
h) hotãrãºte în privinþa colaborãrii Cultului Creºtin
Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolicã cu alte
organizaþii religioase din þarã ºi din strãinãtate, în condiþiile
pãstrãrii identitãþii sale spirituale ºi administrative.
Art. 84. - (1) Lucrãrile Congresului Cultului Creºtin
Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolicã vor fi prezidate
de un birou de zi, format din 5 membri, condus de un preºedinte
ales, la propunerea Adunãrii generale.
(2) Conferinþa naþionalã a Cultului Creºtin Penticostal - Biserica
lui Dumnezeu Apostolicã va fi condusã de Comitetul executiv.
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SECÞIUNEA a 2-a
Consiliul bisericesc
A. Organizare ºi funcþionare
Art. 85. - (1) Consiliul bisericesc este forul superior de
conducere al Cultului Creºtin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu
Apostolicã din România între adunãrile generale elective.
(2) Consiliul bisericesc este format din 31 de membri,
aleºi dintre pastorii care au cel puþin 8 ani în pastoraþie.
(3) Fac parte de drept din Consiliul bisericesc preºedinþii
Comunitãþilor Penticostale Regionale ºi un reprezentant al
Comunitãþilor Etnice.
(4) Consiliul bisericesc se întruneºte de cel puþin douã
ori pe an ºi este convocat de Comitetul executiv sau de cel puþin
jumãtate din numãrul consilierilor. Hotãrârile consiliului se iau cu
majoritate simplã, în prezenþa a cel puþin douã treimi din numãrul
membrilor.
(5) Consiliul bisericesc este prezidat de preºedintele
Cultului Creºtin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolicã
din România, asistat de secretarul general.
B. Atribuþiile Consiliului bisericesc
Art. 86. - Consiliul bisericesc are urmãtoarele atribuþii:
a) îndrumã ºi controleazã activitatea Comitetului
executiv;
b) înfiinþeazã ºi organizeazã departamente de lucru ºi
aprobã regulamentele acestora;
c) duce la îndeplinire hotãrârile Congresului ºi ale
Conferinþei naþionale ale Cultului Creºtin Penticostal - Biserica
lui Dumnezeu Apostolicã din România, delegând sarcini
specifice Comitetului executiv ºi comisiilor de specialitate;
d) analizeazã situaþia generalã din cadrul Cultului Creºtin
Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din România ºi
face recomandãri bisericilor ºi celorlalte organizaþii membre
pentru buna desfãºurare a activitãþii acestora;
34

e) hotãrãºte, când situaþia o impune, excluderea din Cultul
Creºtin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din
România a unei biserici sau a altei organizaþii membre, care s-a
abãtut de la doctrina penticostalã sau de la morala creºtinã;
f) propune Conferinþei naþionale colaborarea Cultului
Creºtin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din
România cu organizaþii penticostale, evanghelice, ecumenice
sau filantropice atât din interiorul, cât ºi din exteriorul þãrii, în
condiþiile pãstrãrii identitãþii spirituale ºi administrative;
g) descarcã de gestiunea anualã Comitetul executiv, dupã
prezentarea raportului Comisiei de cenzori;
h) voteazã bugetul Cultului Creºtin Penticostal - Biserica
lui Dumnezeu Apostolicã din România;
i) îi revocã pe acei membri ai Comitetului executiv care
nu corespund sau demisioneazã, iar în caz de deces completeazã locurile rãmase libere, cu informarea Adunãrii generale;
j) aprobã cumpãrãri ºi vânzãri de bunuri imobile necesare
activitãþii centrale;
k) îi valideazã sau îi invalideazã, atunci când situaþia o
impune, pe rectorul Institutului Teologic Penticostal, pe
redactorul-ºef al publicaþiei centrale de presã ºi pe preºedintele
ºi pe directorul Casei de Pensii ºi Ajutoare a Cultului Creºtin
Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din România;
l) judecã abaterile de la conduita creºtinã sau de la
Mãrturisirea de credinþã ale slujitorilor ºi ia hotãrâri în acest
sens, ca instanþã de apel;
m) stabileºte perioadele pentru alegeri în bisericile
locale, la Comunitãþile Regionale, Teritoriale sau Etnice ºi la
nivel central.

SECÞIUNEA a 3-a
Comitetul executiv
A. Organizare ºi funcþionare
Art. 87. - (1) Comitetul executiv este însãrcinat cu
conducerea curentã a Cultului Creºtin Penticostal - Biserica lui
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Dumnezeu Apostolicã din România prin Biroul permanent ºi
se compune din: preºedinte, 2 vicepreºedinþi, secretar general,
trezorier ºi 2 membri.
(2) Preºedintele reprezintã Cultul Creºtin Penticostal Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din România în relaþiile
oficiale, coordoneazã activitatea Consiliului bisericesc ºi a
Comitetului executiv, emite decizii cu privire la personalul
angajat, ordoneazã plãþile ºi semneazã actele ºi documentele
împreunã cu secretarul general, ia orice alte hotãrâri în limita
competenþei sale.
(3) Secretarul general coordoneazã personalul angajat
al Cultului Creºtin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu
Apostolicã din România. El are rãspunderea activitãþii operative
privind personalul administrativ ºi de specialitate. În situaþii
speciale reprezintã Cultul Creºtin Penticostal - Biserica lui
Dumnezeu Apostolicã din România în relaþiile oficiale. Împreunã
cu preºedintele ordoneazã plãþile ºi semneazã actele ºi
documentele Cultului Creºtin Penticostal - Biserica lui
Dumnezeu Apostolicã din România.
(4) El are în subordine secretarul, care efectueazã
corespondenþa ºi þine la zi evidenþa necesarã activitãþii centrale.
(5) Vicepreºedinþii asigurã conducerea Comitetului
executiv în lipsa preºedintelui ºi se implicã activ în rezolvarea
sarcinilor ce le sunt încredinþate în cadrul ºedinþelor acestuia.
(6) Trezorierul rãspunde de gestiunea financiar-contabilã
a Cultului Creºtin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolicã
din România ºi îl are în subordine pe contabilul-ºef.
(7) Ceilalþi membri ai Comitetului executiv participã la
întrunirile acestuia cu drept de vot ºi se implicã activ în
rezolvarea sarcinilor ce le revin.
B. Atribuþiile Comitetului executiv
Art. 88. - (1) Atribuþiile Comitetului executiv sunt:
a) conduce activitatea curentã a Cultului Creºtin
Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din România;
b) duce la îndeplinire hotãrârile Consiliului bisericesc;
c) rezolvã, la solicitarea Comunitãþii Regionale, Teritoriale
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sau Etnice, problemele deosebite care apar în cadrul bisericilor;
d) susþine ºi apãrã interesele bisericilor ºi ale celorlalte
organizaþii penticostale, la cererea acestora;
e) aprobã angajarea personalului necesar desfãºurãrii
activitãþii centrale;
f) întocmeºte proiectul de buget al Cultului Creºtin
Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din România ºi
urmãreºte execuþia bugetarã;
g) aprobã achiziþionarea bunurilor mobile necesare
activitãþii centrale.
(2) Hotãrârile Comitetului executiv au valabilitate numai
dacã au fost votate de majoritatea simplã a membrilor sãi.
(3) Comitetul executiv se convoacã de cãtre preºedintele
Cultului Creºtin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolicã
din România ºi se întruneºte trimestrial sau ori de câte ori este
nevoie.
(4) Nu se admite cumulul de funcþii pentru funcþiile
executive (preºedinte, vicepreºedinte, secretar) la nivelul
Comitetului executiv ºi la nivelul Comunitãþilor Regionale,
Teritoriale sau Etnice.
Art. 89. - (1) În desfãºurarea activitãþii sale, Comitetul
executiv este ajutat de cãtre Biroul permanent, care este format
din: preºedintele cultului, vicepreºedinþi ºi secretar general.
(2) Biroul permanent este un instrument de lucru, ajutãtor
în susþinerea activitãþii Comitetului executiv.
(3) Biroul permanent soluþioneazã probleme cu caracter
urgent, de naturã administrativã, prezintã referate, rapoarte,
informãri din partea departamentelor de specialitate sau orice
alt tip de documente în vederea informãrii corecte ºi exacte a
Comitetului executiv.
(4) Biroul permanent analizeazã ºi investigheazã
problemele ivite ºi prezintã concluziile Comitetului executiv,
care decide asupra modului de soluþionare a acestora.
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CAPITOLUL VI

Învãþãmântul confesional
SECÞIUNEA 1
Organizare ºi funcþionare
Art. 90. - Cultul Creºtin Penticostal - Biserica lui
Dumnezeu Apostolicã din România înfiinþeazã ºi organizeazã
unitãþi de învãþãmânt pentru pregãtirea personalului de cult, a
profesorilor de religie, precum ºi a altor specialiºti necesari
desfãºurãrii activitãþii religioase.
Art. 91. - Forma, gradul, numãrul ºi planul de ºcolarizare
pentru instituþiile de învãþãmânt propriu se decid de Cultul
Creºtin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din
România în condiþii de autonomie a unitãþilor administrativteritoriale ale cultului ºi potrivit legii.
Art. 92. - Principalele forme de învãþãmânt din cadrul
Cultului Creºtin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolicã
din România sunt:
a) ºcoala duminicalã, în cadrul bisericii locale;
b) grãdiniþele pentru preºcolari; ele se organizeazã de
biserica localã potrivit metodologiei ºi normelor legale
specifice;
c) ºcolile primare;
d) ºcolile gimnaziale;
e) seminariile biblice, în cadrul comunitãþilor regionale,
teritoriale, etnice;
f) liceele cu profil teologic;
g) unitãþile de învãþãmânt superior.
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SECÞIUNEA a 2-a
Organizarea învãþãmântului în biserica localã.
ªcoala duminicalã
Art. 93. - ªcoala duminicalã reprezintã o formã specificã
învãþãmântului confesional ºi se organizeazã în baza principiului potrivit cãruia pãrinþii sau, dupã caz, reprezentantul legal
sau tutorele copilului aleg confesiunea copilului ºi, respectiv,
forma de învãþãmânt specificã confesiunii.
Art. 94. - ªcoala duminicalã se organizeazã ºi îºi
desfãºoarã activitatea potrivit programei Cultului Creºtin
Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din România.
În cadrul ºcolii duminicale îºi desfãºoarã activitatea învãþãtori
care sunt aleºi de biserica localã. Elevii primesc calificative
sau note care, la cerere, pot fi transmise ºcolilor, pe care aceºtia
le frecventeazã, pentru disciplina Religie.

SECÞIUNEA a 3-a
Organizarea învãþãmântului superior în Cultul
Creºtin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu
Apostolicã din România
Art. 95. - (1) Învãþãmântul teologic superior cuprinde
Institutul Teologic Penticostal, facultãþi de teologie, asistenþã
socialã, precum ºi orice alte forme necesare desfãºurãrii în condiþii
optime a procesului de instruire ºi formare a slujitorilor ºi
personalului de specialitate.
(2) Învãþãmântul teologic superior se organizeazã în
condiþiile legii. Senatul este principalul for de conducere. Senatul
este condus de cãtre un preºedinte, care este rectorul unitãþii
de învãþãmânt.
(3) Rectorul Institutului Teologic Penticostal este ales sau
revocat de senatul instituþiei de învãþãmânt ºi confirmat de
Consiliul bisericesc în ceea ce priveºte alegerea sau revocarea sa.
El reprezintã instituþia din punct de vedere administrativ ºi juridic.
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(4) Fiecare facultate este condusã de un consiliu profesoral
care stabileºte modul operativ de desfãºurare a activitãþilor de
învãþãmânt planificate.
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CAPITOLUL VII

Casa de Pensii ºi Ajutoare a Cultului
Creºtin Penticostal
Art. 96. - (1) Casa de Pensii ºi Ajutoare se organizeazã
potrivit regulamentului propriu de organizare ºi funcþionare ºi
conform normelor legale în vigoare referitoare la sistemul de
pensii ºi asigurãri sociale.
(2) Casa de Pensii ºi Ajutoare are personalitate juridicã
ºi patrimoniu propriu.
Art. 97. - Casa de Pensii ºi Ajutoare este condusã de
Consiliul de administraþie, din care fac parte consilieri aprobaþi
de Consiliul bisericesc. Consiliul de administraþie este condus
de cãtre un preºedinte, care devine preºedintele Casei de Pensii
ºi Ajutoare.
Art. 98. - Preºedintele Casei de Pensii ºi Ajutoare
reprezintã aceastã instituþie în raporturile sale cu Consiliul
bisericesc, precum ºi în alte domenii de interes major.
Art. 99. - Conducerea operativã a Casei de Pensii ºi
Ajutoare se realizezã de cãtre directorul Casei de Pensii ºi
Ajutoare. Acestuia îi revine sarcina gestionãrii în bune condiþii
a activitãþii curente a Casei de Pensii ºi Ajutoare.
Art. 100. - Directorul Casei de Pensii ºi Ajutoare
coordoneazã Biroul permanent al Casei de Pensii ºi Ajutoare,
care îndeplineºte sarcinile stabilite potrivit regulamentului.
Art. 101. - Principalele atribuþii ale Casei de Pensii ºi
Ajutoare sunt:
a) asigurã pensii pentru persoanele care au fost
contribuabili potrivit normelor în materie;
b) asigurã diferite indemnizaþii, sporuri ºi plãþi
caracteristice sistemului de asigurãri sociale ºi pensii;
c) acordã ajutoare ºi efectueazã plãþi cu caracter
umanitar în condiþiile stabilite de prevederile regulamentului.
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CAPITOLUL VIII

Asistenþa socialã în Cultul Creºtin
Penticostal - Biserica lui Dumnezeu
Apostolicã din România
Art. 102. - În desfãºurarea activitãþii sale, Cultul Creºtin
Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din România
poate înfiinþa unitãþi de asistenþã socialã de orice tip, precum:
centre de plasament, centre de zi, case de tip familial, centre
de urgenþã, cantine, centre de prevenire sau informare, centre
maternale, aziluri ºi altele asemenea.
Art. 103. - (1) Unitãþile de asistenþã socialã pot funcþiona
atât în cadrul unor organizaþii de tip fundaþii sau asociaþii, cât
ºi în cadrul bisericii locale, în condiþii dispuse de normele
specifice în vigoare.
(2) Asistenþa religioasã din unitãþile care funcþioneazã în
cadrul bisericii locale se va face potrivit confesiunii penticostale.
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CAPITOLUL IX

Publicaþii ºi mass-media în atenþia Cultului
Creºtin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu
Apostolicã din România
Art. 104. - Cultul Creºtin Penticostal - Biserica lui
Dumnezeu Apostolicã din România are ca principalã publicaþie
revista „Cuvântul Adevãrului”. În desfãºurarea activitãþii sale,
Cultul Creºtin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolicã
din România poate edita ºi tipãri diverse publicaþii, potrivit
principiului dreptului la liberã exprimare.
Art. 105. - Cultul Creºtin Penticostal - Biserica lui
Dumnezeu Apostolicã din România poate înfiinþa studiouri de
înregistrare audio sau video, posturi de radio ºi de televiziune
ºi poate imprima casete audio, compact-discuri, DVD-uri audio
ori video, pe linia scopului propus.
Art. 106. - Materialele muzicale, poeziile ori mesajele
din cadrul serviciilor divine de închinare pot fi folosite fãrã a
atrage responsabilitãþi financiare sau de orice altã naturã în
sarcina bisericii locale.
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CAPITOLUL X

Dispoziþii finale
Art. 107. - Cultul Creºtin Penticostal - Biserica lui
Dumnezeu Apostolicã din România se susþine din contribuþia
tuturor Comunitãþilor Regionale, Teritoriale ºi Etnice. El poate
primi donaþii din partea persoanelor fizice ºi juridice, din þarã ºi
din strãinãtate, cu respectarea principiului biblic privind
moralitatea provenienþei acestora, ºi din alte activitãþi proprii.
Art. 108. - Donaþiile de orice naturã fãcute în mod legal
Cultului Creºtin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolicã
din România intrã în proprietatea acestuia ºi nu pot fi restituite
sub nicio formã donatorilor.
Art. 109. - Cultul Creºtin Penticostal - Biserica lui
Dumnezeu Apostolicã din România poate avea imobile proprii,
aziluri pentru bãtrâni, case de odihnã, edituri, tipografii, unitãþi
de învãþãmânt de orice grad, societãþi misionare, studiouri radio
sau TV, unitãþi sanitare ºi orice alte unitãþi ºi instituþii, pe linia
îndeplinirii activitãþii propuse.
Art. 110. - În cadrul Cultului Creºtin Penticostal Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din România pot funcþiona
comisii sau departamente de lucru, precum ºi birouri de
specialitate, în baza unor regulamente proprii aprobate de
Consiliul bisericesc, care sunt subordonate acestuia.
Art. 111. - (1) ªtampila Cultului Creºtin Penticostal Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din România este rotundã,
cu diametrul de 35 mm. Circumferinþa ºtampilei este delimitatã
de douã cercuri concentrice la distanþã de 1 mm unul faþã de
celãlalt, cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groasã. Pe
circumferinþa interioarã a cercului mai mic se scrie în formã
rotundã „Cultul Creºtin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu
Apostolicã din România”.
(2) În centrul ºtampilei se aflã imaginea unui porumbel
în zbor, care coboarã, de la care pornesc raze în toate direcþiile,
pânã la circumferinþa unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm.
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Art. 112. - Prezentul statut a fost dezbãtut ºi aprobat în cadrul
Congresului de lucru al Cultului Creºtin Penticostal - Biserica
lui Dumnezeu Apostolicã din România în data de 23 noiembrie
2005, la Baia Mare.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTÃRÂRE privind recunoaºterea Statutului Cultului
Creºtin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din
România
(Publicatã în Monitorul Oficial, Partea I nr. 214 din 20 martie 2008)
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, precum
ºi al art. 49 alin. (2) ºi (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea
religioasã ºi regimul general al cultelor,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Articol unic. - Se recunoaºte Statutul Cultului Creºtin
Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din România,
prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU,
CÃLIN POPESCU-TÃRICEANU
Contrasemneazã,
Ministrul Culturii ºi Cultelor,
Adrian Iorgulescu
Bucureºti, 20 februarie 2008.
Nr. 189.

Anexã
Statutul Cultului Creºtin Penticostal - Biserica lui
Dumnezeu Apostolicã din România
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LEGEA 489/2006
PRIVIND LIBERTATEA RELIGIOASÃ ªI
REGIMUL GENERAL AL CULTELOR
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Legea nr. 489/2006
Monitorul Oficial nr. 11 din 8 ianuarie 2007

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind libertatea religioasã ºi regimul general al cultelor
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziåii generale
Art. 1. – (1) Statul român respectã æi garanteazã dreptul
fundamental la libertate de gândire, de conætiinåã æi religioasã al
oricãrei persoane de pe teritoriul României, potrivit Constituåiei
æi tratatelor internaåionale la care România este parte.
(2) Nimeni nu poate fi împiedicat sau constrâns sã adopte
o opinie ori sã adere la o credinåã religioasã contrarã convingerilor
sale æi nici nu poate fi supus vreunei discriminãri, urmãrit sau pus
într-o situaåie de inferioritate pentru credinåa, apartenenåa ori
neapartenenåa sa la o grupare, asociaåie religioasã sau un cult ori
pentru exercitarea, în condiåiile prevãzute de lege, a libertãåii
religioase.
Art. 2. – (1) Libertatea religioasã cuprinde dreptul oricãrei
persoane de a avea sau de a adopta o religie, de a æi-o manifesta în mod
individual sau colectiv, în public sau în particular, prin practicile
æi ritualurile specifice cultului, inclusiv prin educaåie religioasã,
precum æi libertatea de a-æi pãstra sau schimba credinåa religioasã.
(2) Libertatea de a-æi manifesta credinåa religioasã nu
poate face obiectul altor restrângeri decât al celor care sunt
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prevãzute de lege æi constituie mãsuri necesare într-o societate
democraticã pentru securitatea publicã, protecåia ordinii, a
sãnãtãåii sau a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor
æi libertãåilor fundamentale ale omului.
Art. 3. – (1) Pãrinåii sau tutorii au dreptul exclusiv de a
opta pentru educaåia religioasã a copiilor minori, conform
propriilor convingeri.
(2) Religia copilului care a împlinit vârsta de 14 ani nu
poate fi schimbatã fãrã consimåãmântul acestuia; copilul care a
împlinit vârsta de 16 ani are dreptul sã îæi aleagã singur religia.
Art. 4. – Orice persoanã, cult, asociaåie religioasã sau
grupare religioasã din România este liberã de a stabili æi menåine
relaåii ecumenice æi frãåeæti cu alte persoane, culte sau grupãri
religioase æi cu organizaåiile intercreætine æi interreligioase, la
nivel naåional æi internaåional.
Art. 5. – (1) Orice persoanã are dreptul sã îæi manifeste
credinåa religioasã în mod colectiv, conform propriilor
convingeri æi prevederilor prezentei legi, atât în structuri
religioase cu personalitate juridicã, cât æi în structuri fãrã
personalitate juridicã.
(2) Structurile religioase cu personalitate juridicã
reglementate de prezenta lege sunt cultele æi asociaåiile
religioase, iar structurile fãrã personalitate juridicã sunt grupãrile
religioase.
(3) Comunitãåile religioase îæi aleg în mod liber structura
asociaåionalã în care îæi manifestã credinåa religioasã: cult,
asociaåie religioasã sau grup religios, în condiåiile prezentei legi.
(4) În activitatea lor, cultele, asociaåiile religioase æi
grupãrile religioase au obligaåia sã respecte Constituåia æi legile
åãrii æi sã nu aducã atingere securitãåii publice, ordinii, sãnãtãåii
æi moralei publice, precum æi drepturilor æi libertãåilor
fundamentale ale omului.
(5) Este interzisã prelucrarea datelor cu caracter personal
legate de convingerile religioase sau de apartenenåa la culte, cu
excepåia desfãæurãrii lucrãrilor de recensãmânt naåional aprobat
prin lege sau în situaåia în care persoana vizatã æi-a dat, în mod
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expres, consimåãmântul pentru aceasta.
(6) Este interzisã obligarea persoanelor sã îæi menåioneze
religia, în orice relaåie cu autoritãåile publice sau cu persoanele
juridice de drept privat.
Art. 6. – (1) Gruparea religioasã este forma de asociere fãrã
personalitate juridicã a unor persoane fizice care, fãrã nicio
procedurã prealabilã æi în mod liber, adoptã, împãrtãæesc æi
practicã o credinåã religioasã.
(2) Asociaåia religioasã este persoana juridicã de drept
privat, constituitã în condiåiile prezentei legi, formatã din
persoane fizice care adoptã, împãrtãæesc æi practicã aceeaæi
credinåã religioasã.
(3) O asociaåie religioasã poate deveni cult în condiåiile
prezentei legi.
CAPITOLUL II
Cultele
SECÅIUNEA 1
Relaåiile dintre stat æi culte
Art. 7. – (1) Statul român recunoaæte cultelor rolul spiritual,
educaåional, social-caritabil, cultural æi de parteneriat social, precum
æi statutul lor de factori ai pãcii sociale.
(2) Statul român recunoaæte rolul important al Bisericii
Ortodoxe Române æi al celorlalte biserici æi culte recunoscute în
istoria naåionalã a României æi în viaåa societãåii româneæti.
Art. 8. – (1) Cultele recunoscute sunt persoane juridice de
utilitate publicã. Ele se organizeazã æi funcåioneazã în baza
prevederilor constituåionale æi ale prezentei legi, în mod autonom,
potrivit propriilor statute sau coduri canonice.
(2) De asemenea, sunt persoane juridice æi pãråile componente
ale cultelor, aæa cum sunt menåionate în statutele sau codurile
canonice proprii, dacã îndeplinesc cerinåele prevãzute în acestea.
(3) Cultele funcåioneazã cu respectarea prevederilor legale
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æi în conformitate cu propriile statute sau coduri canonice, ale
cãror prevederi sunt aplicabile propriilor credincioæi.
(4) Denumirea unui cult nu poate fi identicã cu cea a altui
cult recunoscut în România.
Art. 9. – (1) În România nu existã religie de stat; statul
este neutru faåã de orice credinåã religioasã sau ideologie atee.
(2) Cultele sunt egale în faåa legii æi a autoritãåilor publice.
Statul, prin autoritãåile sale, nu va promova æi nu va favoriza
acordarea de privilegii sau crearea de discriminãri faåã de vreun cult.
(3) Autoritãåile publice coopereazã cu cultele în domeniile
de interes comun æi sprijinã activitatea acestora.
(4) Statul român, prin autoritãåile publice abilitate, sprijinã
activitatea spiritual-culturalã æi socialã în strãinãtate a cultelor
recunoscute în România.
(5) Autoritãåile publice centrale pot încheia cu cultele
recunoscute atât parteneriate în domeniile de interes comun, cât
æi acorduri pentru reglementarea unor aspecte specifice tradiåiei
cultelor, care se supun aprobãrii prin lege.
Art. 10. – (1) Cheltuielile pentru întreåinerea cultelor æi
desfãæurarea activitãåilor lor se vor acoperi, în primul rând, din
veniturile proprii ale cultelor, create æi administrate în
conformitate cu statutele lor.
(2) Cultele pot stabili contribuåii din partea credincioæilor
lor pentru susåinerea activitãåilor pe care le desfãs,oarã.
(3) Statul promoveazã sprijinul acordat de cetãåeni cultelor
prin deduceri din impozitul pe venit æi încurajeazã sponsorizãrile
cãtre culte, în condiåiile legii.
(4) Statul sprijinã, la cerere, prin contribuåii, în raport cu
numãrul credincioæilor cetãåeni români æi cu nevoile reale de
subzistenåã æi activitate, salarizarea personalului clerical æi
neclerical aparåinând cultelor recunoscute. Statul sprijinã cu
contribuåii în cuantum mai mare salarizarea personalului de cult
al unitãåilor de cult cu venituri reduse, în condiåiile stabilite prin lege.
(5) Nimeni nu poate fi constrâns prin acte administrative
sau prin alte metode sã contribuie la cheltuielile unui cult religios.
(6) Cultele recunoscute pot beneficia, la cerere, de sprijin
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material din partea statului, pentru cheltuielile privind
funcåionarea unitãåilor de cult, pentru reparaåii æi construcåii noi,
în raport cu numãrul credincioæilor, conform ultimului
recensãmânt, æi cu nevoile reale.
(7) Statul sprijinã activitatea cultelor recunoscute æi în
calitate de furnizori de servicii sociale.
(8) Autoritãåile publice asigurã oricãrei persoane, la cerere,
dreptul de a fi consiliatã potrivit propriilor convingeri religioase
prin înlesnirea asistenåei religioase.
Art. 11. – Sprijinul statului constã æi în acordarea de
facilitãåi fiscale, în condiåiile legii.
Art. 12. – Utilizarea fondurilor bãneæti primite de la bugetul
de stat sau bugetele locale, precum æi respectarea destinaåiei
bunurilor primite în proprietate sau folosinåã de la autoritãåile
publice locale ori centrale se supun controlului statului.
Art. 13. – (1) Raporturile dintre culte, precum æi cele dintre
asociaåii æi grupuri religioase se desfãs,oarã pe baza înåelegerii
æi a respectului reciproc.
(2) În România sunt interzise orice forme, mijloace, acte
sau acåiuni de defãimare æi învrãjbire religioasã, precum æi ofensa
publicã adusã simbolurilor religioase.
(3) Împiedicarea sau tulburarea libertãåii de exercitare a
unei activitãåi religioase, care se desfãs,oarã potrivit legii, se
pedepseæte conform dispoziåiilor legii penale.
Art. 14. – (1) Fiecare cult trebuie sã aibã un organism
naåional de conducere sau de reprezentare.
(2) Unitãåile de cult, inclusiv filialele lor fãrã personalitate
juridicã, se înfiinåeazã æi se organizeazã de cãtre culte potrivit
propriilor statute, regulamente æi coduri canonice.
(3) Înfiinåarea unitãåii de cult trebuie sã fie comunicatã,
spre evidenåã, Ministerului Culturii æi Cultelor.
(4) Unitãåile de cult nou-înfiinåate ca persoane juridice
pot solicita æi primi sprijin financiar, în condiåiile legii.
Art. 15. – Sigiliile æi ætampilele folosite de cãtre un cult sau
de cãtre o unitate localã de cult trebuie sã conåinã æi denumirea
oficialã sub care cultul a fost recunoscut ori iniåialele acestuia.
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Art. 16. – (1) Cultele recunoscute pot folosi, în
desfãæurarea activitãåilor lor, orice limbã considerã de cuviinåã.
Evidenåa financiar-contabilã se va åine æi în limba românã.
(2) În relaåiile oficiale cu autoritãåile statului, cultele
recunoscute folosesc limba românã.
SECÅIUNEA a 2-a
Recunoaæterea calitãåii de cult
Art. 17. – (1) Calitatea de cult recunoscut de stat se
dobândeæte prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea
Ministerului Culturii æi Cultelor, de cãtre asociaåiile religioase
care, prin activitatea æi numãrul lor de membri, oferã garanåii de
durabilitate, stabilitate æi interes public.
(2) Recunoaæterea statutelor æi a codurilor canonice se acordã
în mãsura în care acestea nu aduc atingere, prin conåinutul lor,
securitãåii publice, ordinii, sãnãtãåii æi moralei publice sau
drepturilor æi libertãåilor fundamentale ale omului.
Art. 18. – Asociaåia religioasã care solicitã recunoaæterea
calitãåii de cult va formula o cerere în acest sens la Ministerul
Culturii æi Cultelor, însoåitã de urmãtoarea documentaåie:
a) dovada cã este constituitã legal æi funcåioneazã
neîntrerupt pe teritoriul României ca asociaåie religioasã de cel
puåin 12 ani;
b) listele originale cuprinzând adeziunile unui numãr de
membri cetãåeni români cu domiciliul în România cel puåin egal
cu 0,1% din populaåia României, conform ultimului
recensãmânt;
c) mãrturisirea de credinåã proprie æi statutul de organizare
æi funcåionare, care sã cuprindã: denumirea cultului, structura
sa de organizare centralã æi localã, modul de conducere,
administrare æi control, organele de reprezentare, modul de
înfiinåare æi desfiinåare a unitãåilor de cult, statutul personalului
propriu, precum æi prevederile specifice cultului respectiv.
Art. 19. – (1) În termen de 60 de zile de la data depunerii
cererii, Ministerul Culturii æi Cultelor înainteazã Guvernului
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documentaåia de recunoaætere a cultului, însoåitã de avizul sãu
consultativ, întocmit pe baza documentaåiei depuse.
(2) Dacã documentaåia este incompletã sau statutele conåin
prevederi contrare legii, acestea se restituie motivat spre
completare sau modificare, iar termenul de soluåionare se
prelungeæte corespunzãtor.
Art. 20. – (1) În termen de 60 de zile de la primirea avizului,
Guvernul se pronunåã asupra cererii, prin hotãrâre de
recunoaætere sau de respingere motivatã.
(2) Hotãrârea Guvernului se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, æi poate fi atacatã în justiåie, conform legii.
(3) În caz de respingere a cererii, asociaåia religioasã poate
solicita reluarea procedurii de recunoaætere a calitãåii de cult,
numai dacã prezintã dovezi din care sã rezulte cã au încetat
temeiurile care au dus la soluåia de respingere.
(4) Drepturile æi obligaåiile aferente calitãåii de cult
recunoscut se pot exercita de la data intrãrii în vigoare a hotãrârii
Guvernului de recunoaætere a acestuia.
Art. 21. – Guvernul, prin hotãrâre, la propunerea
Ministerului Culturii æi Cultelor, poate retrage calitatea de cult
recunoscut atunci când, prin activitatea sa, cultul aduce atingeri
grave securitãåii publice, ordinii, sãnãtãåii sau moralei publice
ori drepturilor æi libertãåilor fundamentale ale omului.
Art. 22. – (1) Modificarea æi completarea statutelor de
organizare æi funcåionare sau codurilor canonice ale cultelor se
comunicã, spre recunoaætere, Ministerului Culturii æi Cultelor.
(2) Actele administrative emise în temeiul prevederilor
prezentei secåiuni, precum æi neemiterea acestora în termenele
prevãzute pot fi atacate în justiåie, în condiåiile legii.
SECÅIUNEA a 3-a
Personalul cultelor
Art. 23. – (1) Cultele îæi aleg, numesc, angajeazã sau
revocã personalul potrivit propriilor statute, coduri canonice sau
reglementãri.
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(2) Personalul cultelor poate fi sancåionat disciplinar pentru
încãlcarea principiilor doctrinare sau morale ale cultului, potrivit
propriilor statute, coduri canonice sau reglementãri.
(3) Personalul clerical æi cel asimilat al cultelor recunoscute
nu poate fi obligat sã dezvãluie faptele încredinåate sau de care
a luat cunoætinåã în considerarea statutului lor.
(4) Exercitarea funcåiei de preot sau orice altã funcåie care
presupune exercitarea atribuåiilor de preot fãrã autorizaåia sau
acordul expres dat de structurile religioase, cu sau fãrã
personalitate juridicã, se sancåioneazã potrivit legii penale.
Art. 24. – (1) Salariaåii æi asiguraåii cultelor ale cãror case
de pensii sunt integrate în sistemul asigurãrilor sociale de stat
vor fi supuæi prevederilor legislaåiei privind asigurãrile sociale
de stat.
(2) Salariaåii æi asiguraåii cultelor care dispun de case de
pensii sau fonduri de pensii proprii se supun regulamentelor
adoptate de cãtre organele de conducere ale cultelor, în
conformitate cu statutele acestora æi în acord cu principiile
generale ale legislaåiei privind asigurãrile sociale de stat.
Art. 25. – Personalul clerical æi cel asimilat, precum æi
personalul monahal aparåinând cultelor recunoscute este scutit
de îndeplinirea serviciului militar.
Art. 26. – (1) Cultele pot avea organe proprii de judecatã
religioasã pentru problemele de disciplinã internã, conform
statutelor æi reglementãrilor proprii.
(2) Pentru problemele de disciplinã internã sunt aplicabile
în mod exclusiv prevederile statutare æi canonice.
(3) Existenåa organelor proprii de judecatã nu înlãturã
aplicarea legislaåiei cu privire la contravenåii æi infracåiuni în
sistemul jurisdicåional.
SECÅIUNEA a 4-a
Patrimoniul cultelor
Art. 27. – (1) Cultele recunoscute æi unitãåile lor de cult
pot avea æi dobândi, în proprietate sau în administrare, bunuri
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mobile æi imobile, asupra cãrora pot dispune în conformitate cu
statutele proprii.
(2) Bunurile sacre, respectiv cele afectate direct æi exclusiv
cultului, stabilite conform statutelor proprii în conformitate cu
tradiåia æi practicile fiecãrui cult, dobândite cu titlu, sunt
insesizabile æi imprescriptibile æi pot fi înstrãinate doar în
condiåiile statutare specifice fiecãrui cult.
(3) Prevederile alin. (2) nu afecteazã redobândirea
bunurilor sacre confiscate în mod abuziv de stat în perioada
1940–1989, precum æi a celor preluate fãrã titlu.
Art. 28. – (1) Unitãåile locale ale cultelor pot avea æi
întreåine, singure sau în asociere cu alte culte, cimitire
confesionale pentru credincioæii lor. Cimitirele confesionale se
administreazã potrivit regulamentelor cultului deåinãtor.
Identitatea confesionalã a cimitirelor istorice este protejatã de lege.
(2) În localitãåile în care nu existã cimitire comunale æi
unele culte nu au cimitire proprii, persoanele decedate care
aparåineau cultelor respective pot fi înhumate potrivit ritului
propriu, în cimitirele existente în funcåiune.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplicã cimitirelor aparåinând
cultelor mozaic æi musulman.
(4) Autoritãåile administraåiei publice locale au obligaåia
de a înfiinåa cimitire comunale æi orãæeneæti în fiecare localitate.
(5) Cimitirele comunale sau orãæeneæti se organizeazã astfel
încât sã aibã sectoare corespunzãtoare pentru fiecare cult
recunoscut, la cererea cultelor ce funcåioneazã în localitatea
respectivã.
Art. 29. – (1) Cultele au dreptul exclusiv de a produce æi
valorifica obiectele æi bunurile necesare activitãåii de cult, în
condiåiile legii.
(2) Utilizarea operelor muzicale în activitatea cultelor
recunoscute se face fãrã plata taxelor cãtre organele de gestiune
colectivã a drepturilor de autor.
Art. 30. – Bunurile bisericeæti sau similare din strãinãtate,
proprietate a statului român ori a cultelor din România, pot
constitui obiectul unor acorduri bilaterale semnate de statul
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român, la solicitarea celor interesaåi.
Art. 31. – (1) Bunurile care fac obiectul aporturilor de
orice fel – contribuåii, donaåii, succesiuni –, precum æi orice alte
bunuri intrate în mod legal în patrimoniul unui cult nu pot face
obiectul revendicãrii lor ulterioare.
(2) Persoanele care pãrãsesc un cult recunoscut nu pot
emite pretenåii asupra patrimoniului cultului respectiv.
(3) Disputele patrimoniale dintre cultele recunoscute se
soluåioneazã pe cale amiabilã, iar, în caz contrar, potrivit
dreptului comun.
(4) În cazul retragerii calitãåii de cult recunoscut potrivit
prevederilor prezentei legi sau al dizolvãrii, destinaåia
patrimoniului este cea stabilitã prin statutul acestuia.
SECÅIUNEA a 5-a
Învãåãmântul organizat de culte
Art. 32. – (1) În învãåãmântul de stat æi particular, predarea
religiei este asiguratã prin lege cultelor recunoscute.
(2) Personalul didactic care predã religia în æcolile de stat
se numeæte cu acordul cultului pe care îl reprezintã, în condiåiile
legii.
(3) În cazul în care un cadru didactic sãvâræeæte abateri
grave de la doctrina sau morala cultului, cultul îi poate retrage
acordul de a preda religia, fapt ce duce la desfacerea contractului
individual de muncã.
(4) La cerere, în situaåia în care conducerea æcolii nu poate
asigura profesori de religie aparåinând cultului din care fac parte
elevii, aceætia pot face dovada studierii religiei proprii cu atestat
din partea cultului cãruia îi aparåin.
Art. 33. – (1) Cultele au dreptul sã înfiinåeze æi sã
administreze unitãåi de învãåãmânt pentru pregãtirea personalului
de cult, a profesorilor de religie, precum æi a altor specialiæti
necesari activitãåii religioase a fiecãrui cult, în condiåiile prevãzute
de lege.
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(2) Fiecare cult este liber sã îæi stabileascã forma, nivelul,
numãrul æi planul de æcolarizare pentru instituåiile de învãåãmânt
proprii, în condiåiile prevãzute de lege.
Art. 34. – (1) Cultele îæi elaboreazã planurile æi programele
de învãåãmânt pentru învãåãmântul teologic preuniversitar æi
programele pentru predarea religiei. Acestea se avizeazã de cãtre
Ministerul Culturii æi Cultelor æi se aprobã de cãtre Ministerul
Educaåiei æi Cercetãrii.
(2) Pentru învãåãmântul superior, planurile æi programele
de învãåãmânt se elaboreazã de instituåiile de învãåãmânt, cu
acordul cultului respectiv, æi se aprobã de senatele universitare.
Art. 35. – (1) Personalul didactic din unitãåile de învãåãmânt
teologic integrate în învãåãmântul de stat se recunoaæte de cãtre
Ministerul Educaåiei æi Cercetãrii, în condiåiile prevãzute de lege,
cu acordul prealabil al organelor statutare ale cultelor religioase
în cauzã.
(2) Personalul didactic din unitãåile de învãåãmânt teologic
neintegrate în învãåãmântul de stat se numeæte de cãtre organele
statutare ale cultelor, în conformitate cu statutele acestora.
Personalul didactic care predã religia în æcoli trebuie sã
îndeplineascã prevederile Legii privind Statutul personalului
didactic nr. 128/1997, cu modificãrile æi completãrile ulterioare.
Art. 36. – (1) În centrele de plasament organizate de
instituåiile publice, particulare sau aparåinând cultelor, educaåia
religioasã a copiilor se face conform apartenenåei lor religioase.
(2) În centrele de plasament, indiferent de finanåator,
educaåia religioasã a copiilor cãrora nu li se cunoaæte religia se
face doar cu acordul persoanelor stabilite prin actele normative
incidente în acest domeniu.
Art. 37. – Salarizarea personalului didactic æi administrativ
din unitãåile de învãåãmânt teologic neintegrate în învãåãmântul
de stat se asigurã de cãtre culte. La cererea cultelor, statul, prin
Ministerul Culturii æi Cultelor, poate asigura o contribuåie la
salariu, proporåional, în raport de numãrul membrilor acestora.
Art. 38. – Echivalarea æi recunoaæterea diplomelor æi a
certificatelor de studii teologice obåinute în strãinãtate se fac în
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condiåiile prevãzute de lege.
Art. 39. – (1) Cultele recunoscute au dreptul de a înfiinåa
æi administra forme de învãåãmânt confesional de toate nivelurile,
profilurile æi specializãrile, în condiåiile legii.
(2) Diplomele pentru absolvenåii unitãåilor æi instituåiilor
de învãåãmânt particular, confesional, organizate de cultele
religioase se elibereazã potrivit legislaåiei în vigoare.
(3) Statul va susåine financiar învãåãmântul confesional,
în condiåiile legii.
(4) Unitãåile de învãåãmânt confesional dispun de
autonomie organizatoricã æi funcåionalã, potrivit statutelor æi
canoanelor lor, în concordanåã cu prevederile legale ale
sistemului naåional de învãåãmânt.
(5) În învãåãmântul confesional se pot înscrie elevi sau
studenåi, indiferent de religie sau confesiune, garantându-se
libertatea educaåiei religioase a acestora, corespunzãtoare propriei
religii sau confesiuni.
CAPITOLUL III
Asociaåiile religioase
Art. 40. – (1) Libertatea religioasã se poate exercita æi în
cadrul asociaåiilor religioase, care sunt persoane juridice alcãtuite
din cel puåin 300 de persoane, cetãåeni români sau rezidenåi în
România, care se asociazã în vederea manifestãrii unei credinåe
religioase.
(2) Asociaåia religioasã dobândeæte personalitate juridicã
prin înscrierea în Registrul asociaåiilor religioase, care se instituie
la grefa judecãtoriei în a cãrei circumscripåie teritorialã îæi are
sediul.
Art. 41. – (1) Oricare dintre asociaåi, pe baza împuternicirii
date de ceilalåi, poate formula o cerere de înscriere a asociaåiei
în Registrul asociaåiilor religioase.
(2) Cererea de înscriere va fi însoåitã de urmãtoarele
documente:
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a) actul constitutiv, în formã autenticã, în care se vor arãta
obligatoriu denumirea asociaåiei religioase, care nu poate fi
identicã sau asemãnãtoare cu cea a unui cult sau a altei asociaåii
religioase recunoscute, datele de identificare æi semnãturile
asociaåilor, sediul, patrimoniul iniåial, de cel puåin douã salarii
brute pe economie, alcãtuit din aportul în naturã sau în bani al
asociaåilor, precum æi primele organe de conducere;
b) mãrturisirea de credinåã proprie æi statutul asociaåiei
religioase, care trebuie sã cuprindã: structura sa de organizare
centralã æi localã, modul de conducere, administrare æi control,
modul de înfiinåare æi desfiinåare a unitãåilor locale, drepturile æi
obligaåiile membrilor, principalele activitãåi pe care asociaåia
religioasã înåelege sã le desfãs,oare în vederea atingerii scopurilor
sale spirituale, alte prevederi specifice asociaåiei religioase respective;
c) actele doveditoare ale sediului æi patrimoniului iniåial;
d) avizul consultativ al Ministerului Culturii æi Cultelor;
e) dovada privind disponibilitatea denumirii, eliberatã de
Ministerul Justiåiei.
Art. 42. – (1) În termen de 3 zile de la depunerea cererii
de înscriere æi a documentelor prevãzute la art. 41 alin. (2),
judecãtorul desemnat de preæedintele instanåei verificã legalitatea
acestora æi dispune, prin încheiere, înscrierea asociaåiei în
Registrul asociaåiilor religioase.
(2) Odatã cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a
dispus înscrierea se comunicã, din oficiu, organului financiar
local în a cãrui razã teritorialã se aflã sediul asociaåiei religioase,
pentru evidenåa fiscalã, cu menåionarea numãrului de înscriere
în Registrul asociaåiilor religioase.
Art. 43. – Asociaåiile religioase pot înfiinåa filiale cu
personalitate juridicã, în conformitate cu statutele lor, potrivit
procedurii prevãzute la art. 41 æi 42.
Art. 44. – (1) Asociaåiile religioase beneficiazã de facilitãåi
fiscale legate de activitatea lor religioasã, în conformitate cu
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile æi
completãrile ulterioare.
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(2) Asociaåiilor religioase li se aplicã în mod corespunzãtor æi
prevederile art. 10 alin. (2) æi ale art. 15, 16 æi 28.
Art. 45. – Dizolvarea asociaåiei religioase se pronunåã de instanåa
competentã atunci când, prin activitatea sa, asociaåia religioasã aduce
atingeri grave securitãåii publice, ordinii, sãnãtãåii sau moralei publice,
drepturilor æi libertãåilor fundamentale ale omului ori când asociaåia
religioasã urmãreæte alt scop decât cel pentru care s-a constituit.
Art. 46. – Prevederile prezentului capitol se completeazã cu
dispoziåiile Ordonanåei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaåii
æi fundaåii, aprobatã cu modificãri æi completãri prin Legea nr. 246/
2005.
Art. 47. – (1) Asociaåiile existente, constituite în conformitate
cu reglementãrile legale privind asociaåiile æi fundaåiile, care au ca obiect
de activitate principal exercitarea unei credinåe religioase æi care doresc
sã dobândeascã statutul de asociaåie religioasã vor depune la judecãtoria
unde sunt înregistrate o cerere de transformare a asociaåiei æi de radiere
a ei din Registrul asociaåiilor æi fundaåiilor æi de înregistrare în Registrul
asociaåiilor religioase åinut de grefa aceleiaæi judecãtorii, însoåitã de
documentaåia prevãzutã la art. 41.
(2) Cererea va fi semnatã de organele statutare de conducere ale
asociaåiei, arãtându-se expres dorinåa transformãrii asociaåiei iniåiale
în asociaåie religioasã.
(3) Judecãtorul-delegat se va pronunåa atât asupra transformãrii
asociaåiei, cât æi asupra înregistrãrii asociaåiei religioase, stabilind æi
perioada în care asociaåia a avut ca obiect de activitate exercitarea unei
credinåe religioase.
(4) Perioada stabilitã de instanåã va fi luatã în considerare æi se
va adãuga perioadei de funcåionare a asociaåiei religioase, în vederea
dobândirii calitãåii de cult recunoscut.
Art. 48. – (1) În toate cererile æi acåiunile în justiåie privitoare
la dobândirea sau pierderea calitãåii de asociaåie religioasã, judecata se
face cu prezenåa procurorului æi cu citarea reprezentantului Ministerului
Culturii æi Cultelor.
(2) Încheierile sau hotãrârile pronunåate de cãtre instanåã în
cauzele privitoare la asociaåiile religioase pot fi atacate cu recurs, în
termen de 15 zile de la pronunåare, la tribunal.
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CAPITOLUL IV
Dispoziåii tranzitorii æi finale
Art. 49. – (1) La data intrãrii în vigoare a prezentei legi, în România
funcåioneazã 18 culte recunoscute, conform anexei care face parte
integrantã din prezenta lege.
(2) În termen de 12 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei
legi, cultele din România prevãzute în anexã vor prezenta statutele æi
codurile canonice Ministerului Culturii æi Cultelor, pentru recunoaæterea lor.
(3) Recunoaæterea se realizeazã prin hotãrâre a Guvernului, la
propunerea Ministerului Culturii æi Cultelor, æi se publicã în Monitorul
Oficial al României, Partea I. Dispoziåiile art. 17 alin. (2) se aplicã în mod
corespunzãtor.
Art. 50. – (1) Orice modificare sau completare a prezentei legi se
realizeazã cu consultarea prealabilã a cultelor recunoscute æi cu respectarea
normelor legale privind transparenåa decizionalã.
(2) Reprezentanåii cultelor religioase au dreptul de a participa ca
invitaåi la dezbaterea în Parlament æi în comisiile acestuia a proiectelor de
acte normative privitoare la viaåa religioasã, la activitatea cultelor, de
educaåie æi de învãåãmânt confesional, de asistenåã socialã æi de patrimoniu
naåional privind cultele.
Art. 51. – La data intrãrii în vigoare a prezentei legi, Decretul nr.
177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, publicat în
Buletinul Oficial, Partea I, nr. 178 din 4 august 1948, cu modificãrile æi
completãrile ulterioare, precum æi orice alte dispoziåii contrare se abrogã.
Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu
respectarea prevederilor art. 75 æi ale art. 76 alin. (1) din Constituåia
României, republicatã.
PREªEDINTELE CAMEREI
DEPUTAÅILOR,

p. PREªEDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucureæti, 28 decembrie 2006.
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ANEXÃ
LISTA
cultelor recunoscute în România
Nr.
crt.

Denumirea cultului

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

BISERICA ORTODOXÃ ROMÂNÃ
EPISCOPIA ORTODOXÃ SÂRBÃ DE TIMIªOARA
BISERICA ROMANO-CATOLICÃ
BISERICA ROMÂNÃ UNITÃ CU ROMA, GRECO-CATOLICÃ
ARHIEPISCOPIA BISERICII ARMENE
BISERICA CREÆTINÃ RUSÃ DE RIT VECHI DIN ROMÂNIA
BISERICA REFORMATÃ DIN ROMÂNIA
BISERICA EVANGHELICÃ C.A. DIN ROMÂNIA
BISERICA EVANGHELICÃ LUTHERANÃ DIN ROMÂNIA
BISERICA UNITARIANÃ DIN TRANSILVANIA
UNIUNEA BISERICILOR CREÆTINE BAPTISTE DIN
ROMÂNIA
BISERICA CREÆTINÃ DUPÃ EVANGHELIE DIN ROMÂNIA –
UNIUNEA BISERICILOR CREÆTINE DUPÃ EVANGHELIE DIN
ROMÂNIA
BISERICA EVANGHELICÃ ROMÂNÃ
CULTUL CREªTIN PENTICOSTAL – BISERICA LUI
DUMNEZEU APOSTOLICÃ DIN ROMÂNIA
BISERICA CREÆTINÃ ADVENTISTÃ DE ZIUA A ªAPTEA DIN
ROMÂNIA
FEDERAÅIA COMUNITÃÅILOR EVREIEÆTI DIN ROMÂNIA
CULTUL MUSULMAN
ORGANIZAÅIA RELIGIOASÃ MARTORII LUI IEHOVA

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
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STATUTUL
CULTULUI CREªTIN PENTICOSTAL
- BISERICA LUI DUMNEZEU
APOSTOLICÃ DIN ROMÂNIA
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PRIVIND LIBERTATEA RELIGIOASÃ ªI
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