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COMUNICAT 

Comisia Mixtă de Dialog Continuă Discuţia despre Unitate 

Comisia Mixtă de dialog a Episcopiei Ortodoxe Române din America şi a Arhiepiscopiei Ortodoxe 
Române în cele două Americi s-a întrunit Marţi 12 august, 2008, la Catedrala Sfântul Gheorghe din 
Southfield, Michigan.  Cu binecuvântarea Ierarhilor şi potrivit îndrumărilor Congreselor eparhiale 
respective, Comisia s-a întrunit să continue elaborarea Propunerii de a stabili o Mitropolie 
Ortodoxă Română în America de Nord.  S-au discutat următoarele trei subiecte importante: (1) 
deliberările şi deciziile Congreselor celor două eparhii; (2) reacţii faţă de unele afirmaţii publice 
făcute imediat după Congrese; şi (3) perfectarea textului Propunerii.  

Potrivit îndrumărilor Congreselor, Comisia a precizat câteva puncte în textul Propunerii.  Împreună 
cu concluziile unor comisii de lucru numite de Ierarhii noştri, acest document va forma baza 
continuării discuţiilor la nivelul practic al unităţii. 

Membrii Comisiei au ramarcat faptul că cele două Congrese au făcut un pas istoric prin aprobarea 
Propunerii ca bază pentru continuarea dialogului.  Comisia regretă comunicările pripite făcute de 
către diverse oficialităţi şi de către presă, imediat după Congrese.  Considerăm că acestea au 
reprezentat în mod eronat deciziile Congreselor noastre ca şi cum acestea ar fi fost hotărârile 
finale cu privire la unitate.  Ambele părţi recunosc că drumul de străbatut va fi încă greu până la 
rezolvarea aspectelor, atât din trecut cât şi din prezent, referitoare la această unitate.  Membrii 
Comisiei insistă că atât procesul dezbaterilor cât şi cel al unirii eventuale intră numai în 
competenţa celor două eparhii ale noastre.  Speculaţiile recente pe această temă, precum şi 
comentariile publice făcute de anumite persoane din afara eparhiilor noastre nu au făcut decât să 
complice lucrarea delicată a acestui dialog, ameninţându-i în ultimă instanţă succesul.  Membrii 
Comisiei îndeamnă ca în decursul acestui dialog să se demonstreze răbdare şi prudenţă. 

În cele din urmă, membrii Comisiei ar dori să sublinieze că vindecarea diviziunii comunităţii 
Româneşti despărţite de atâtea decenii trebuie înţeleasă ca făcând parte din ţelul mai mare al 
unităţii Ortodoxe din America de Nord.  La prima noastră întâlnire din 1993 Comisia a afirmat: 
“Recunoaştem faptul că reconcilierea şi normalizarea relaţiilor dintre cele două eparhii ale noastre 
fac parte din efortul mai amplu de împreunare a diferitelor jurisdicţii Ortodoxe în lucrarea 
importantă către o Biserică Ortodoxă unită administrativ pe continentul American.”  Acesta este 
contextul mai larg în care eforturile Comisiei se cer a fi înţelese.  

După discuţiile de rigoare cu fiecare dintre Ierarhii noştri, Comisia se va întâlni din nou. 
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