
Propunere pentru înfiinţarea 
Mitropoliei Ortodoxe Române din America de Nord 

 
Din anul 1993 Arhiepiscopia Ortodoxă Română din cele două Americi şi Episcopia Ortodoxă Română 
din America au dialogat căutând o cale spre vindecarea separării pe care am îndurat-o timp de peste 60 
de ani. La prima întâlnire s-au luat măsuri pentru normalizarea relaţiilor dintre diocezele noastre, ceea 
ce s-a aprobat de către ierarhii noştri precum şi de către forurile competente. De-a lungul anilor au fost 
încurajate şi nutrite relaţii mai apropiate. Membrii Comisiei Mixte de Dialog au ajuns acum la o 
viziune comuna în ceea ce priveşte problemele care au divizat pe Românii Ortodocşi din America de 
Nord şi propun cele ce urmează ca metodă de restabilire a unităţii pe care am avut-o odată sub 
Episcopul Policarp.  
 
PROPUNEM ca, împreună, să cerem Bisericii Ortodoxe Române să recunoască Mitropolia Ortodoxă 
Română din cele două Americi cu autonomie maximală, formată prin unificarea actualei Episcopii 
Ortodoxe Române din America şi a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi, cu 
următoarele caracteristici: 
 
I. Biserica Ortodoxă Română, ca Biserica Mamă, încredinţează în mod irevocabil Mitropoliei 
Ortodoxe Române din cele două Americi toată grija faţă de credincioşii Români Ortodocşi din cele 
două Americi. Biserica Ortodoxă Română nu va modifica sau aboli această încredinţare, nici nu va 
încuraja, promova sau înfiinţa nici o altă jurisdicţie pe teritoriul Mitropoliei.  

 
II. Teritoriul Mitropoliei va cuprinde America de Nord şi de Sud.  
 
Scopuri 
III. Mitropolia va păstra, apăra şi promulga credinţa creştină Ortodoxă în cele două Americi, 
dând expresie specială tradiţiilor moştenirii sale spirituale Ortodoxe Române.  
 
IV. Mitropolia va folosi toate mijloacele potrivite pentru a contribui, în cooperare cu alte 
jurisdicţii, la realizarea unei jurisdicţii Ortodoxe unite în America de Nord, înţelegând unirea 
credincioşilor Ortodocşi Români din America ca fiind un pas interimar necesar spre ţinta unităţii 
administrative a Ortodoxiei din America de Nord în mod special. Ca singura jurisdicţie Ortodoxă 
Română canonică în cele două Americi, Mitropolia va participa la discreţia ei în comisii, foruri, 
consilii şi instituţii Ortodoxe.  
 
Guvernare 
V. Mitropolia va fi de sine stătătoare în mod total în conducerea ei, conform propriei Constituţii, 
propriului Statut, obiceiurilor şi tradiţiilor.  
 
VI. Mitropolia va avea Sinodul ei propriu de ierarhi. În toate problemele, Mitropolitul şi Sinodul 
Mitropolitan vor menţine autonomia maximală specială a Mitropoliei.  
 
VII. Sinodul Mitropolitan va fi cea mai înaltă autoritate spirituală şi juridică în toate problemele 
legate de Mitropolie, instituţiile ei, cler şi credincioşi, exercitându-şi puterea în conformitate cu 
Constituţia şi Statutul Mitropoliei. Biserica Ortodoxă Română nu va impune nici un privilegiu de 
supraveghere sau adjudecare în nici o problemă privind Mitropolia, instituţiile ei, clerul şi credincioşii.  
 
VIII. Alegerea, hirotonirea şi întronizarea ierarhilor rămân în mod exclusiv în competenţa 
Mitropoliei. Ierarhii Mitropoliei, inclusiv Mitropolitul Primat, vor fi aleşi de către Congresul 
Mitropolitan dintre candidaţii cercetaţi canonic şi aprobaţi de către Sinodul Mitropolitan.  
 
IX. Ierarhii aleşi vor fi confirmaţi de către Sinodul Mitropolitan înainte de hirotonire.  
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X. Înainte de hirotonirea şi/sau de întronizarea sa, Mitropolitul ales va fi recunoscut la timp de 
către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Ca semn al comuniunii cu Biserica Mamă, 
Patriarhul va prezenta Gramata la invitaţia Sinodului Mitropolitan.  
 
XI. Plângeri împotriva oricărui ierarh al Mitropoliei vor fi adresate Sinodului Mitropolitan 
pentru adjudecare.  
 
XII.  Congresul Mitropolitan va fi singurul organ legislativ al Mitropoliei, având dreptul să aprobe 
Constituţia şi Statutul Mitropoliei precum şi să facă amendamente la acestea.  
 
XIII. Congresul Mitropolitan este supus numai autorităţii canonice a Sinodului Mitropolitan. 
Mitropolia şi Congresul ei trebuie să se conformeze legilor civile ale statului sau provinciei şi ţării în 
care este încorporată şi în care funcţionează. Hotărârile Congresului Mitropolitan nu sunt supuse 
aprobării sau ratificării Bisericii Ortodoxe Române sau guvernului României.  
 
XIV.  Cu toate cele spuse mai sus în articolele I până la XIII, în cazul vreunei probleme canonice pe 
care Sinodul Mitropolitan nu o poate rezolva, acesta, după epuizarea tuturor metodelor locale posibile, 
poate invita Biserica Ortodoxă Română să ajute la soluţionarea problemei respective. O atare invitaţie 
nu va fi concepută ca o limitare a autonomiei Mitropoliei.  
 
Relaţii cu Biserica Ortodoxă Română 
XV. Mitropolia va primi Sfântul şi Marele Mir de la Biserica Ortodoxă Română.  
 
XVI. Numai Mitropolitul va pomeni pe Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Ceilalţi ierarhi ai 
Mitropoliei vor pomeni numai pe Mitropolit.   
 
XVII. Recunoscând autonomia maximală a Mitropoliei, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 
extinde Mitropolitului sau delegatului său o invitaţie deschisă de a merge şi a participa, la discreţia lui, 
la şedinţele Sfântului Sinod ca mărturie a legăturii canonice cu Biserica Ortodoxă Română.  
 
XVIII. Biserica Ortodoxă Română nu va susţine, direct sau indirect, nici o pretenţie asupra vreunui 
drept, titlu sau interes asupra proprietăţilor Mitropoliei, parohiilor sau instituţiilor afiliate ei. 
 
Autonomie financiară  
XIX. Cheltuielile normale de funcţionare ale Mitropliei vor fi suportate financiar de către 
credincioşii, parohiile, instituţiile şi organizaţiile ei auxiliare. Nici un cleric, funcţionar sau angajat 
precum şi nici un oficiu, parohie, dioceză sau altă instituţie sau structură ale Mitropoliei nu vor primi 
ajutoare, suport, salar sau altă formă de suport financiar de la nici un guvern sau instituţie din afara 
graniţelor jurisdicţiei ei, inclusiv Biserica Ortodoxă Română. Primirea de astfel de bani de către orice 
persoană va constitui o cauză suficientă pentru înlăturarea imediată din funcţia pe care o are, în 
conformitate cu Constituţia şi Statutul Mitropoliei.  
 
XX. Totuşi, cu toate cele specificate în prevederea de mai sus, subvenţii sau alte forme de alocaţii 
financiare pot fi primite pentru proiecte specifice, schimburi sau alte activităţi ce pot fi aprobate din 
când în când de către Consiliul Mitropolitan. Toate aceste sume vor fi raportate anual Congresului 
Mitropolitan prin paragrafe specifice în raportul financiar al Mitropoliei.    
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