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Structura organizatorică la Departamentul Cultelor la 2.03.1978385 
 

I. DirecŃia relaŃii-culte 
 

Director – Eugen Munteanu 
Director adjunct – Sorin Iulian 
- are 15 oameni în direcŃie şi 40 în judeŃe (inspectori) 
- sunt trei surse informative, respectiv: 
1. Cîrstoiu George – inspector şi protocol, 
2. Marsutovici Gelcu – inspector general în Departamentul Cultelor 
3. –  

II.  DirecŃia relaŃii externe şi secretariat 
 

Director – Popescu 
Director adjunct – Lungeanu 
- are 30 de oameni 
- sunt 3 surse informative, respectiv: 
1. Cimpoeru Valeriu Ştefan – documente secrete 
2. Gross Rainer 
3. Opreana Ion-Olimpiu 

                                                 
385 ACNSAS, D 148/1, f. 32. 
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III.  Serviciul independent – plan financiar, contabilitate, revizie 
 

Şef – Crăciunescu 
- serviciul este subordonat preşedintelui 
- surse informative – 1 
1. Badea Constantin – revizor contabil 
 
Lista inspectorilor şi directorilor care se ocupau de culte la data 26.09.1975386 
 

1. Andronic Dumitru – Iaşi 
2. Balcău Ioan – Olt 
3. Barbu Ion – IalomiŃa 
4. Bogoş Ştefan – Harghita 
5. Bulac Gheorghe – Alba  [a funcŃionat şi Barbu Ionel dar a fost schimbat] 
6. Buriceanu Gheorghe – Ilfov 
7. Călăraşu Gheorghe – NeamŃ 
8. Căprăroiu Mihai – Tulcea 
9. Cârstoiu George – inspector principal 
10. David Gheorghe – BistriŃa 
11. Dănescu Mihai – Prahova 
12. Diaconescu Ion – DîmboviŃa 
13. Diaconescu Iulian – Dolj 
14. Dinu Constantin – Argeş 
15. Dragomir Teodor – MehedinŃi 
16. Dragoş Mircea – Satu Mare 
17. Duldner Eugen – Braşov 
18. Frîncu Constantin – Sibiu 
19. Galan Valerian – Suceava 
20. Gănciulescu Eugen – Vîlcea 
21. Hoinărescu łepeş - Cluj 
22. Hojbotă Vasile – Botoşani 
23. Ionescu Mircea – inspector principal protocol 
24. Lepădat Ion – Teleorman 
25. Maksutovici Gelcu – inspector general 
26. Marinescu Cristian – Brăila 
27. Melencu Nicolae – Bihor 
28. Mocanu Aurel – ConstanŃa 
29. Munteanu Eugen – director 
30. Muscă Mihai – Maramureş 
31. Nedelcu Costică – Vrancea 
32. NegoiŃă Aurel – îndrumător principal 
33. NiŃă Pascu – inspector principal Bucureşti 
34. OpriŃoiu Petre – Gorj 
35. Perianu Ion – Arad 
36. Popa Ioan – Vaslui 
37. Pruteanu Alexandru – Buzău 
38. Puiu Ion – director adjunct 
39. Răducu Ion – inspector principal 
40. Roman Ioan – Sălaj 

                                                 
386 ACNSAS, D 148/2, f. 1-4. 
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41. Savin Ioan – Bacău 
42. Sorin Iulian – director adjunct 
43. Szekely Ladislau – Covasna 
44. Tanko Arpad – Mureş 
45. Hogman Cornel – Hunedoara [TomiŃă Ioan? – Petrişor Ciorobea] 
46. łeperdel Mihai – Timiş 
47. Vîlcu Dumitru – GalaŃi 
 
48. Popescu Ion 
49. Iorga Ion – director relaŃii externe 
50. I. Rodeanu – Directorul împuterniciŃilor şi de personal 
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ANEXA 
STATUT  C.C.B.R. 1946 

 
(publicat în Monitorul Oficial partea I., nr. 68 din 21 Martie 1946) 
MINSTERUL CULTELOR 
DECIZIUNE Nr. 13.097 
 
 Noi, Ministru Secretar de Stat ad-interim la Departamentul Cultelor, având în vedere adresa Nr. 
107/1945 a uniunii ComunităŃilor Creştine Baptiste din România, prin care cere aprobarea Statutului de 
organizare modificat, înreg. sub. Nr. 58951/1945, având în vedere avizul Consiliului de Inspectori pentru 
Culte, dat în legătură cu acest statut la tem. Nr. 58951/1945, cum şi avizul Contenciosului dat la tem. Nr. 
13036/946, având în vedere art. 53 din legea pentru regimul general al cultelor din 1928, având în vedere 
dispoziŃiunile legii 553/1944 pentru reglementarea cultului creştin baptist din România, având în vedere 
art. 1 din legea Nr. 384/1945 pentru organizarea Ministerului Cultelor, 
DECIDEM: 
ART. 1. – Statutul de organizare al cultului creştin baptist din România, votat de congresul general al 
cultului creştin baptist din România, în zilele de 27 şi 28 Octomvrie 1945, şi prezentat Ministerului cu 
cererile Uniunii ComunităŃilor Creştine baptiste din România cu Nr. 107/1945 şi Nr. 66/946, înregistrate 
la Ministerul Cultelor sub Nr. 58951/1945 şi 13036/1946, se aprobă. 
ART. 2. – Directorul General al Cultelor şi Directorul Contenciosului din Minister sunt însărcinaŃi cu 
aducerea la îndeplinire a prezentei deciziuni. 
 Dat azi 15 Martie 1946. 
    Ministrul Cultelor Ad-Interim, 
    MIHAIL RALEA 
 

 
S T A T U T U L 

DE ORGANIZARE AL CULTULUI CRE ŞTIN BAPTIST DIN ROMÂNIA 
Modificat şi pus de acord cu legea Nr. 553/1944, publicată în Monitorul Oficial Nr. 253 din 1 

Noembrie şi alte complectări necesare, votat de Congresul General al Cultului Creştin Baptist din 
România, Ńinut la Arad în zilele de 27 şi 28 Oct. 1945 

 
CAPITOLUL I. 
GENERALIT ĂłI 
 
ART. 1. – Creştinii baptişti din România, de orice naŃionalitate sau origină etnică, aparŃin cultului creştin 
baptist. 
ART. 2. – Baptiştii sunt credincioşi Nou-Testamentali şi sunt organizaŃi în biserici, comunităŃi bisericeşti 
şi Uniunea ComunităŃilor Creştine Baptiste din România. 
 OrganizaŃiile bisericeşti baptiste din România sunt independente de orice alte organizaŃii creştine 
baptiste din străinătate, cu care păstrează numai legături de ordin doctrinar. 
ART. 3. – Limba oficială în raport cu autorităŃile este cea română, iar pentru exercitarea cultului şi pentru 
serviciul intern, cea a credincioşilor respectivi. 
 
CAPITOLUL II. 
PRINCIPIILE CREDIN łEI CREŞTINE BAPTISTE  
 
ART. 4. – a)  Creştinii baptişti cred în Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, în întruparea Domnului Isus 
Hristos, în moartea Sa ispăşitoare, în învierea Sa glorioasă, în a doua Sa venire, precum şi în lucrarea 
Duhului Sfânt. 
 Cred că Scripturile Vechiului şi Noului Testament cuprind descoperirea lui Dumnezeu şi a voinŃei 
Sale. 

b) Creştinii baptişti cred că o biserică Nou-Testamentală este compusă din persoane născute din 
nou şi credincioase lui Dumnezeu şi că primirea în biserică se face prin pocăinŃă şi 
mărturisire personală a credinŃei, urmată de botez. 
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c) Cred că autorităŃile sunt rânduite de Dumnezeu, pentru apărarea intereselor şi ordinii 
societăŃii omeneşti.  După îndemnurile Sfintei Scripturi, trebuie să ne rugăm Domnului pentru 
toate autorităŃile de Stat şi să-i onorăm conştiincios; să fim supuşi acestora în toate în mod 
neprefăcut, afară de lucrurile ce se opun voinŃei Domnului Isus Hristos, care este singurul 
Stăpân al conştiinŃei. 

d) Jurământul de credinŃă sau ca martor, fiind o rânduială divină, poate fi depus de credincioşii 
baptişti.  Credinciosul ridică mâna dreaptă în sus şi declară: „Jur înaintea lui Dumnezeu 
Atotputernicul şi Atotştiitorul, că voi spune adevărul”. 

e) Activitatea bisericii creştine baptiste în exercitarea cultului cuprinde: 
1. Închinarea către Dumnezeu şi îndeplinirea simboalelor. 
2. Edificarea sufletească a credincioşilor. 
3. Predicarea Sfintei Evanghelii în întreaga lume (lucrarea misionară în Ńară şi străinătate). 
Închinarea constă din: rugăciuni, cântări vocale şi instrumentale, cetirea, tălmăcirea şi 

predicarea Sfintei Scripturi, precum şi oferirea darurilor în mod voluntar pentru cauza Evangheliei. 
Simboalele Noului Testament sunt două: 
a) Botezul, care se face prin cufundarea odată în apă a credinciosului (a aceluia care a făcut mai 

înainte mărturisirea personală a pocăinŃei şi credinŃei sale) „în numele Tatălui, al Fiului şi al 
Duhului Sfânt”.  Botezul se face sub cerul liber, în apă curgătoare sau stătătoare şi în 
baptisterii, construite fie în afară fie în casa de rugăciune. 

b) Cina Domnului care constă din împărtăşirea credincioşilor cu pâine şi vin. 
Edificarea sufletească a credincioşilor constă în pregătirea vieŃii creştine, cultivarea credinŃei, cultivarea 
îndatoririlor cetăŃeneşti şi patriotice. 
Predicarea Sfintei Evanghelii se face prin viu grai şi prin scris.  Predicarea Sfintei Evanghelii prin viu grai 
se face în case de rugăciune, în familii şi în are liber. 
 
CAPITOLUL III. 
DESPRE MEMBRI  
 
ART. 5. – Membru al cultului creştin baptist devine numai persoana care a îndeplinit formalităŃile cerute 
de art. 44, 45, 46 şi 47 din legea pentru regimul general al cultelor din 1928 şi, din convingere şi libera sa 
voe, a primit credinŃa, după mărturisirea credinŃei creştine baptiste, în conformitate cu art. 4 punctul b. al 
acestui statut. 
 Calitatea de membru al cultului creştin baptist, cu toate drepturile ce decurg din aceasta, este 
personală, netransmisibilă, şi va fi dovedită valabil în faŃa oricărei autorităŃi administrative şi 
judecătoreşti, cu o legitimaŃie eliberată de biserica sau comunitatea bisericească baptistă respectivă. 
ART. 6. – Biserica are dreptul şi obligaŃia, după cuvântul Domnului, să excludă pe acei membri cari prin 
purtarea lor contravin principiilor Sfintei Scripturi şi normelor de organizare ale bisericii.  Cei excluşi vor 
putea fi reprimiŃi de biserică numai după ce vor da dovezi sincere de îndreptare. 
ART. 7. – Calitatea de membru se pierde prin excludere şi prin retragere. 

Retragerea unui membru din biserică se face prin cerere scrisă sau verbală adresată comitetului 
bisericii respective. 
 Cel exclus sau retras n-are nici un drept asupra bunurilor aduse sub orice formă în patrimoniul 
bisericii, comunităŃii sau uniunii. 
 Când un credincios baptist pleacă dintr-o localitate pentru a se stabili temporar sau definitiv în 
altă localitate, va fi înscris ca membru în biserica din localitatea unde a venit, pe baza cărŃii de membru 
eliberată recent de biserica de unde a plecat. 
 Un membru poate aparŃine numai unei singure biserici. 
ART. 8. – Fiecare membru este dator faŃă de Dumnezeu şi împărăŃia Sa să contribuie la sarcinile şi 
obligaŃiile bisericii, comunităŃii şi uniunii. 
 Orice bunuri, în bani sau natură, donate sau testate bisericii, comunităŃii sau uniunii, devin 
irevocabil proprietatea acestora şi constitue un drept inatacabil de terŃi. 
 
CAPITOLUL IV. 
ORGANIZA łIILE BISERICE ŞTI BAPTISTE 
Biserici, ComunităŃi Bisericeşti şi Uniunea 
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ART. 9. – Biserica creştină baptistă este unirea voluntară a unui grup de credincioşi cari îndeplinesc 
condiŃiile prevăzute de art. 4 din prezentul statut.  Ea este de sine stătătoare şi are ca singură autoritate în 
materie de credinŃă, practică şi viaŃă creştină, învăŃăturile Sfintei Scripturi. 
ART. 10. – Biserica creştină baptistă este persoană juridică de drept public, în conformitate cu art. 4 din 
Decretul Lege Nr. 553, publicat în Monitorul Oficial partea I-a Nr.253 din 1 Noemvrie 1944. 
ART. 11. – Toate bisericile creştine baptiste dintr-unul sau mai multe judeŃe formează o comunitate 
bisericească, având personalitate juridică de drept public. 
ART. 12. – Toate comunităŃile bisericeşti baptiste din Ńară, formează „Uniunea ComunităŃilor Creştine 
Baptiste din România”, având personalitate juridică de drept public. 
 

1. – Biserica  
 
ART. 13. – OrganizaŃia bisericească baptistă locală, deschisă la art. 9 din acest statut, după cuvântul 
Domnului Isus Hristos şi învăŃătura SfinŃilor Apostoli, cuprinsă în Noul Testament, poartă denumirea de 
„Biserică”. 
ART. 14. – O biserică creştină baptistă se constituie când are un număr de minimum 35 credincioşi într-o 
localitate.  Hotărârea se va lua în adunarea generală, cu un minimum de 2/3 din totalul membrilor. 
 Hotărârea se va consemna într-un proces verbal, care se va înainta în dublu exemplar Uniunii 
ComunităŃilor Creştine Baptiste din România, prin comunitatea bisericească din care face parte biserica 
respectivă.  Uniunea va înainta un exemplar din procesul verbal Onor. Minister al Cultelor spre a lua 
cunoştinŃă. 
 Grupurile locale de credincioşi baptişti, care au un număr mai mic de 35 membri, vor funcŃiona 
ca biserici filiale dependente de cea mai apropiată biserică – persoană juridică, sau comunitate constituită 
persoană juridică de drept public.  Aceste biserici filiale au dreptul şi ele la libera exercitare a cultului, 
sub supravegherea bisericii sau comunităŃii de care depind. 
ART. 15. – Activitatea bisericii creştine baptiste, în exercitarea cultului, cuprinde cele prevăzute la art. 4 
din acest statut, punctul e, cu toate aliniatele lui. 
ART. 16. – Serviciile religioase, de orice natură, se pot Ńine în case de rugăciune, în case particulare 
amenajate şi destinate în acest scop şi declarate autorităŃilor locale, precum şi în aer liber. 
ART. 17. – Petru sprijinirea activităŃii spirituale, biserica a organizat în cadrul ei: şcoala duminicală, 
cercul tineretului, cercul femeilor, etc. 
ART. 18. – Bisericile Ńin adunarea generală ordinară sau extraordinară, la care pot lua parte numai 
membrii bisericilor respective. 
 Biserica, prin adunarea generală, exercită dreptul ei de disciplină asupra membrilor şi slujitorilor 
ei, în conformitate cu învăŃăturile Sfintei Scripturi; îşi alege personalul duhovnicesc şi de conducere 
precum şi delegaŃii cari să participe la adunările generale ale comunităŃii şi la congresele cultului creştin 
baptist. 
 Adunarea generală se poate Ńine numai cu cel puŃin 2/3 din numărul total al membrilor bisericii 
respective.  Hotărârile se vor lua cu majoritatea voturilor membrilor prezenŃi.  În caz de paritate, decide 
votul preşedintelui. 
 Adunarea generală este prezidată de preşedintele comitetului, asistat de secretar, iar în cazul când 
adunarea generală cere, de un birou de zi compus din un preşedinte şi secretar de zi. 
ART. 19. – La adunarea generală a bisericii poate lua parte un delegat din comitetul de conducere al 
comunităŃii din care face parte biserica, dacă biserica respectivă cere aceasta, sau dacă comitetul 
comunităŃii găseşte că este de neaparată trebuinŃă, în anumite cazuri, participarea unui delegat al său. 
 Delegatul comunităŃii are dreptul, în adunarea generală a bisericii, numai de a da sfaturi şi a 
observa mersul lucrărilor, după care va face o dare de seamă în scris comitetului comunităŃii. 
 În cazul când biserica, în adunarea generală, a luat hotărâri contrarii doctrinei creştine baptiste, 
comitetul comunităŃii va lua măsurile prevăzute în Sfânta Scriptură şi de acest statut. 
ART. 20. – Fiecare biserică creştină baptistă trebuie să aparŃină unei comunităŃi bisericeşti baptiste – celei 
mai apropiate – şi funcŃionează pe baza unei autorizaŃii eliberată de Uniunea ComunităŃilor Creştine 
Baptiste din România, la recomandarea comunităŃii respective.  Această autorizaŃie este valabilă în faŃa 
oricărei autorităŃi. 
 Personalul duhovnicesc şi de conducere al bisericii va fi comunicat în fiecare an comunităŃii din 
care face parte.  De asemenea, bisericile vor trimite comunităŃii copii de pe procesul verbal dresat în 
adunarea generală anuală. 
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ART. 21. – Dacă o biserică baptistă încetează de a mai exista, comunitatea bisericească din care a făcut 
parte hotărăşte de soarta bunurilor în fiinŃă, cu restricŃiunea că aceste bunuri pot fi folosite numai de o altă 
biserică baptistă sau pentru ajutorarea lucrului general al comunităŃii respective.  Încetarea activităŃii unei 
biserici va fi adusă la cunoştinŃa uniunii de comunitatea respectivă. 
 

2. – Comunitatea Bisericească 
 
ART. 22. – Comunitatea bisericească baptistă este unirea mai multor biserici creştine baptiste depe 
cuprinsul unui teritoriu determinat, având următoarele scopuri: 

a) Inspirarea şi coordonarea lucrării evanghelice între biserici; 
b) Supravegherea păstrării neştirbite a principiilor creştine baptiste; 
c) SusŃinerea şi apărarea intereselor bisericilor cari fac parte din comunitate; 
d) Organizarea instituŃiilor de cultură, misiune, caritate şi construirea locaşurilor pentru exercitarea 

cultului; 
e) Organizarea strângerii fondurilor necesare pentru atingerea scopurilor de mai sus. 

ART. 23. – Constituirea comunităŃii se face în adunare constitutivă, la care pot lua parte numai membrii 
bisericilor care vor compune comunitatea, aşa cum este definită la art. 22. 

Actul de constituire (procesul verbal) va fi înaintat, în dublu exemplar, Uniunii ComunităŃilor 
Creştine Baptiste din România care, la rândul său, va înainta un exemplar Onor. Minister al Cultelor, 
pentru verificare şi înscrierea în controale. 
ART. 24. – Teritoriul comunităŃii bisericeşti se poate întinde pe teritoriul administrativ al unui singur 
judeŃ sau a mai multor judeŃe, acolo unde necesităŃile o reclamă.  Sediul comunităŃii este cel ales de 
adunarea generală. 
ART. 25. – ComunităŃile bisericeşti baptiste sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică 
deplină, în conformitate cu legea pentru regimul general al cultelor din 1928 şi legea Nr. 553, publicată în 
Monitorul Oficial Nr. 253 din 1 Noemvrie 1944. 
 Comunitatea bisericească baptistă, ca persoană juridică de drept public, este proprietarea 
bunurilor mobile şi imobile destinate scopurilor religioase, culturale, şi filantropice (case de rugăciune, 
locuinŃe pentru personalul duhovnicesc, şcoli, azile, orfelinate, cimitire, etc.) 
ART. 26. – Comunitatea bisericească va avea adunarea generală compusă din delegaŃii bisericilor care o 
compun, fiecare având dreptul a trimite un delegat la 25 membri. 
 În cazul când o biserică are mai puŃin de 25 membri, pentru a putea fi reprezentată în adunarea 
generală, are dreptul să trimită un delegat, indiferent de numărul de membri care îl are. 
ART. 27. – Biserica şi comunitatea bisericească baptistă au dreptul, după Sfintele Scripturi, să aleagă şi să 
autorizeze slujitorii lor: Predicatori (păstori), presbiteri (bătrâni), misionari, evanghelişti, învăŃători, 
diaconi, diaconese şi alŃi slujitori, după cum va găsi potrivit şi necesar.  Slujitorii bisericii şi ai comunităŃii 
se pot alege şi dintre membrii în drept din alte biserici sau comunităŃi bisericeşti baptiste. 
 Comunitatea va elibera, bisericilor care o compun şi slujitorilor ei, certificate şi orice alte acte de 
cari au trebuinŃă pentru exercitarea cultului. 
ART. 28. – De asemenea, bisericile şi comunităŃile bisericeşti au dreptul şi sunt datoare să îngrijească de 
catehizarea  copiilor baptişti în şcoli, de educaŃia sufletească a membrilor aflaŃi sub drapel, precum şi să 
formeze organizaŃii pentru educaŃia religioasă a tineretului şi a copiilor (şcoli duminicale ş.a.), pentru 
ajutorarea săracilor şi pentru alte scopuri religioase.  Comunitatea poate înfiinŃa, administra şi controla 
instituŃiuni culturale, fundaŃionale şi filantropice, după cum va găsi potrivit şi necesar, în marginile şi în 
conformitate cu dispoziŃiunile legilor privitoare la acest fel de instituŃiuni. 
ART. 29. – Pe teritoriul comunităŃilor existente se poate constitui o nouă comunitate bisericească, dacă 
necesităŃile impun.  Constituirea noii comunităŃi se face cu hotărârea adunării generale a comunităŃii 
existente şi cu respectarea prevederilor dela art. 23 din acest statut. 
ART. 30. – DesfiinŃarea comunităŃii bisericeşti baptiste se poate decide numai de către o adunare 
generală, convocată în acest scop cu 30 de zile înainte şi anunŃată atât verbal cât şi în scris, prin afişare 
publică la intrarea tuturor caselor de rugăciune aparŃinătoare comunităŃii.  
 La această adunare generală vor lua parte delegaŃii bisericilor aparŃinătoare comunităŃii.  Votarea 
se va face în mod secret.  DesfiinŃarea comunităŃilor se poate hotărî numai cu majoritatea absolută a 
voturilor celor prezenŃi. 
 Tot această adunare generală va decide de soarta averii comunităŃii de orice natură şi sub orice 
nume ar exista, cu restricŃiunea însă că de această avere nu poate beneficia decât tot numai o altă 
comunitate baptistă sau uniunea. 
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3. – Uniunea  
 
ART. 31. – Toate comunităŃile bisericeşti baptiste din România formează o singură uniune, cu denumirea: 
„Uniunea ComunităŃilor Creştine baptiste din România”.   Ea este organ spiritual, administrativ şi 
reprezentativ. 
ART. 32. – Uniunea ComunităŃilor Creştine Baptiste din România este persoană juridică de drept public, 
cu capacitate juridică deplină, în conformitate cu legea pentru regimul general al cultelor din 1928 şi 
legea Nr. 553 publicată în Monitorul Oficial Nr. 253 din 1 Noemvrie 1944. 
 Uniunea, ca persoană juridică de drept public este proprietara bunurilor mobile şi imobile afectate 
intereselor de ordin general ale cultului.  În acest scop, ea poate înfiinŃa, administra şi controla instituŃiuni 
culturale, fundaŃionale şi filantropice, după cum va găsi potrivit şi necesar, în marginile şi potrivit 
dispoziŃiunilor legilor privitoare la acest fel de instituŃiuni.  De asemenea poate înfiinŃa şi conduce 
institutele prevăzute la art. 15 din legea pentru regimul general al cultelor din 1928. 
ART. 33. – Scopul uniunii este să exprime unitatea spirituală şi doctrinară a credincioşilor baptişti din 
Ńară, să reprezinte în faŃa Statului interesele de ordin general ale cultului creştin baptist, precum şi să 
menŃină legăturile de ordin frăŃesc şi doctrinar cu credincioşii baptişti din întreaga lume. 
ART. 34. – Toate organizaŃiile baptiste de orice fel, sunt încadrate în uniune, aceasta fiind singura 
autoritate în drept să reprezinte cultul creştin baptist faŃă de înaltele foruri ale Statului Român. 
 OrganizaŃiile bisericeşti baptiste, sau personalul lor duhovnicesc şi de conducere, nu pot obŃine 
nici un act în legătură cu cultul creştin baptist, de la Onor. Minister al Cultelor sau alt Departament de 
Stat, fără avizul prealabil al acestei uniuni. 
ART. 35. – Uniunea va constitui în sânul său organizaŃii cu caracter general (pe toată Ńara) ca: organizaŃia 
tineretului creştin baptist, organizaŃia femeilor creştine baptiste, organizaŃia şcolilor duminicale, ş.a. 
 OrganizaŃiile de acest fel vor funcŃiona în cadrul uniunii, în conformitate cu regulamentele lor de 
organizare, întocmite în acord cu comitetul de conducere al uniunii. 
ART. 36. – Comitetul de conducere al uniunii va fi ales de comunităŃile bisericeşti baptiste care formează 
uniunea, în proporŃia de 1 la 1000 membri. 
 ComunităŃile care au un număr mai mic de membri pot avea un membru în comitetul uniunii, 
dacă va fi validat prin cooptare de către comitetul uniunii cu două treimi din voturi. 
 În comitetul de conducere al uniunii, organizaŃiile creştine baptiste cu caracter general, cultural, 
filantropic şi de binefacere, vor avea dreptul a trimite câte un membru. 
 De asemenea, comitetul poate coopta în sânul său şi alte persoane de cari va avea trebuinŃă pentru 
diverse servicii şi însărcinări. 
ART. 37. – Comitetul uniunii va alege din sânul său pe preşedintele uniunii, 2 vicepreşedinŃi, un secretar 
general, casier, administratori, censori şi orice laŃi slujitori pe care îi va găsi necesari. 
 Alegerile făcute de comitet trebuie să fie ratificate de congres.   
 Comitetul se va organiza în diferite secŃiuni, pentru a duce la îndeplinire lucrările sale.  El va 
prezenta rapoarte de activitate în faŃa congresului. 
 Comitetul uniunii şi conducătorii ei vor fi aleşi pe timp de trei ani. 
ART. 38. – Comitetul uniunii va pregăti bugetul său anual, cuprinzând fondurile de întreŃinere şi alte 
fonduri de interes general şi-l va supune congresului pentru aprobare.  După aprobare, va înştiinŃa 
membrii cultului creştin baptist pentru contribuŃia anuală a fiecăruia faŃă de uniune.  ContribuŃiile 
membrilor faŃă de uniune vor fi colectate de biserici şi comunităŃi şi trimise casierului uniunii. 
 Comitetul uniunii hotărăşte convocarea , locul, data şi ordinea de zi a congresului general, în 
fiecare an sau de câte ori va fi nevoie, cu scopul de a se sfătui, edifica, inspira şi lua hotărâri.  Tot 
comitetul uniunii hotărăşte şi modul de participare a delegaŃilor la congres. 
 Convocarea congresului se face prin circulări trimise tuturor comunităŃilor bisericeşti baptiste sau 
pe cale de publicitate, de către preşedintele şi secretarul general al uniunii, arătându-se data, locul, ordinea 
de zi a congresului şi modul de participare a delegaŃilor, aşa cum a fost hotărât de comitetul uniunii. 
ART. 40. – Comitetul uniunii va fi convocat de preşedintele sau locŃiitorul său, împreună cu secretarul 
general al uniunii, odată pe an şi în cazuri excepŃionale ori de câte ori va fi nevoie. 
ART. 41. – Uniunea este în drept să elibereze certificate, autorizaŃii şi alte acte de care vor avea trebuinŃă 
organizaŃiile creştine baptiste şi personalul lor duhovnicesc şi de conducere, la propunerea şi 
recomandarea bisericilor şi comunităŃilor respective. 
 Uniunea poate alege şi autoriza personalul ei necesar de care va avea nevoie pe tot cuprinsul Ńării 
pentru interesele de cult şi de ordin administrativ. 
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ART. 42. – Toate organizaŃiile baptiste din România sunt datoare să trimită uniunii rapoarte şi orice acte 
privind chestiuni de ordin local şi general ale cultului; vor trimite procesul verbal al adunării generale şi la 
cerere, vor trimite tablouri statistice şi alte situaŃii de cari va avea trebuinŃă uniunea. 
 
CAPITOLUL V. 
ORGANE DE REPREZENTARE, CONDUCERE ŞI CONTROL  
 
ART. 43. – Biserica sau comunitatea va fi reprezentată de preşedinte sau locŃiitorul său (vice preşedinte 
sau secretar), iar actele cari obligă biserica sau comunitatea vor fi semnate de preşedinte şi secretarul 
bisericii sau comunităŃii. 
ART. 44. – Organele de conducere şi control ale bisericii sau comunităŃii sunt: 

a) Adunarea generală ordinară şi extraordinară; 
b) Comitetul de conducere, compus  din cel puŃin cinci membri, sau după cum se va fixa de 

adunarea generală; 
c) Censori. 

ART. 45. – Adunarea generală este organul suprem al bisericii sau al comunităŃii respective. 
 Adunarea generală se convoacă: 

a) de preşedintele bisericii sau comunităŃii, în toate cazurile prevăzute de statut; 
b) de comitetul de conducere al bisericii sau comunităŃii, din iniŃiativa sa, şi ori de câte ori se va cere 

în scris şi motivat de cel puŃin o treime din numărul total al membrilor bisericii sau comunităŃii. 
Convocarea se face cu 15 zile înainte de Ńinerea adunării generale.  Hotărârile se iau cu majoritatea 
voturilor membrilor prezenŃi. 
 Adunarea generală are loc obligatoriu odată pe an, iar cea extraordinară oridecâteori va fi nevoie.  
Convocarea adunării generale se face în scris şi va cuprinde: indicarea locului, a datei şi ordinea de zi.  
Convocarea va fi anunŃată şi dela amvon. 
 Dacă de prima dată nu se adună 2/3 din numărul membrilor, adunarea se va Ńine peste 8 zile la 
aceeaşi oră şi loc, având aceeaşi ordine de zi, cu orice număr de membri, hotărârile acesteia fiind valabile. 
ART. 46. – Adunarea generală deliberează şi decide asupra tuturor problemelor ivite, putând autoriza 
comitetul de conducere cu rezolvarea anumitor chestiuni.  Ea este prezidată de preşedintele bisericii sau 
comunităŃii, asistat de secretar. 
 Adunarea generală ordinară şi cele extraordinare, când membrii prezenŃi cer, vor fi prezidate şi 
conduse de un birou de zi ales de adunarea generală, compus din: preşedinte, secretar şi 2 scrutători.  
AtribuŃiile acestora încetează odată cu terminarea adunării generale.  Preşedintele şi secretarul de zi 
semnează procesul verbal dresat în adunarea generală condusă de ei. 
ART. 47. – Autorizările date de adunarea generală comitetului sunt revocabile. 
 Nu pot fi de competenŃa comitetului de conducere următoarele chestiuni: 

a) Înfiin Ńarea operei de caritate şi misiune; 
b) Alegerea personalului duhovnicesc şi a membrilor comitetului de conducere; 
c) Aprobarea bugetului şi descărcarea de gestiune a organelor de conducere; 
d) DesfiinŃarea comunităŃii; 
e) Angajarea de împrumuturi, achiziŃionarea  sau înstrăinarea de bunuri ale comunităŃii sau bisericii. 

ART. 48. – Alegerea comitetului şi a personalului de conducere al comunităŃii se face pe termen de 3 ani.  
El duce la îndeplinire hotărârile comunităŃii 
 Alegerea comitetului şi a personalului de conducere al bisericii se face anual. 
 Comitetul de conducere al bisericii sau comunităŃii se compune din: preşedinte, vice preşedinŃi, 
secretar, casier, administratori şi sfetnici.   
 În locul unui membru revocat, demisionat sau decedat, se va coopta de comitet un înlocuitor 
dintre membri, urmând ca adunarea generală să ratifice alegerea sau să aleagă altă persoană. 
 În cazuri excepŃionale, adunarea generală poate revoca pe un membru al comitetului care s-a 
făcut pasibil de vreo încălcare a doctrinei baptiste sau alte abateri grave, chiar înainte de expirarea 
termenului pentru care a fost ales. 
ART. 49. – AtribuŃiunile comitetului de conducere sunt:  

a) Convoacă adunarea generală, în cazurile prevăzute la art. 43 litera b; 
b) Discută şi pregăteşte chestiunile care urmează să fie puse adunării generale. 
Deciziunile comitetului se vor lua cu majoritatea de voturi a membrilor prezenŃi.  În caz de paritate, 
decide votul preşedintelui. 
 La şedinŃele comitetului trebuie să participe 2/3 din membri. 
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ART. 50. -  Preşedintele convoacă comitetul de conducere sau, în lipsa lui, locŃiitorul său.  
Preşedintele va prezida comitetul de conducere şi va semna actele împreună cu secretarul. 
 În cazul când preşedintele şi locŃiitorul său refuză, convocarea comitetului se face de majoritatea 
membrilor din comitet. 
ART. 51. – Secretarul Ńine corespondenŃa bisericii sau comunităŃii, întocmeşte procesele verbale ale 
adunării generale şi ale şedinŃelor comitetului de conducere, semnează alături de preşedinte toate 
actele bisericii sau comunităŃii şi Ńine registrele de membri. 
ART. 52. – Casierul păstrează banii şi alte valori ale bisericii sau comunităŃii şi Ńine registrele 
necesare.  El efectuează plăŃile numai în baza hotărârii adunării generale sau a comitetului de 
conducere.  Toate operaŃiunile casierului vor purta viza administratorului. 
ART. 53. – Administratorii vor veghea la buna stare a bunurilor comunităŃii sau bisericii, vor raporta 
comitetului asupra mişcării bunurilor şi vor face propunerile ce cred de cuviinŃă. 
ART. 54. – Censorii vor fi în număr de 1 sau 3.  Ei vor controla gestiunea comitetului şi vor raporta 
adunării generale. 
 
CAPITOLUL VI. 
PERSONALUL DUHOVNICESC  
 
ART. 55. – Personalul bisericesc al bisericii şi comunităŃii se compune din: Predicatori (păstori), 
presbiteri (bătrâni), şi diaconi. 
 Predicatorii (păstorii) şi presbiterii (bătrânii) trebuie să aibă calităŃile cerute la 1 Timotei 3, 1-7 şi 
Tit 1,5-9. 
 Diaconii şi diaconesele trebuie să aibă calităŃile cerute la 1 Timotei 3,1-11. 
 Predicatorii (păstorii) vor fi aleşi de preferinŃă dintre aceia cari, pe lângă calităŃile de mai sus, 
posedă pregătire teologică sau altă pregătire şcolară cât mai aleasă. 
ART. 56. – Osebit de personalul prevăzut la art. 55, biserica şi comunitatea au dreptul să-şi aleagă şi 
alŃi slujitori ca: misionari, evanghelişti, cateheŃi, învăŃători, etc. 
 ToŃi trebuie să îndeplinească condiŃiunile cerute de Cuvântul lui Dumnezeu.  Ei vor primi 
însărcinări speciale, după cum va fi potrivit şi necesar. 
ART. 57. – Predicatorii (păstorii) vor păstori pe membrii bisericii, vor administra botezul şi Cina 
Domnului, precum şi diferite servicii cerute de cult.  De asemenea vor catehiza copiii creştini baptişti 
în şcolile Statului şi în cele particulare autorizate, eliberându-le certificate în legătură cu învăŃământul 
religios; vor vizita bisericile şi pe membrii în familie, dându-le asistenŃă religioasă; vor îngriji de 
starea sufletească a membrilor aflaŃi sub drapel, etc., conform art. 16 din legea pentru regimul general 
al cultelor din 1928. 
 În conformitate cu legea şi regulamentul pentru Recrutarea Armatei, la cererea uniunii, 
predicatorii (păstorii) vor fi trecuŃi de autorităŃile în drept în registrul confesorilor de rezervă, dacă 
îndeplinesc condiŃiile de studii, iar în ce priveşte scutirea de serviciu militar, aceasta se va acorda 
predicatorilor cari deservesc un număr de cel puŃin 100 de credincioşi. 
 Presbiterii îngrijesc de buna desvoltare a vieŃii duhovniceşti în biserică, veghează la executarea 
hotărârilor luate de biserici şi, în lipsa predicatorului, ajutat de slujitorii bisericii, conduce serviciile 
religioase de orice natură. 
 Diaconii secondează pe predicatori (păstori) şi presbiteri în atribuŃiunile lor. 
 Un predicator poate deservi una sau mai multe biserici din cuprinsul unei comunităŃi, după cum 
va fi necesar şi posibil. 
 Calitatea de predicator (păstor) şi a celorlalte persoane cari fac parte din personalul duhovnicesc 
şi de serviciu al bisericii sau comunităŃii, este valabil dovedită în faŃa oricărei autorităŃi, cu un 
certificat sau alt act eliberat de biserică, comunitate sau uniune. 
 

CAPITOLUL VII. 
DISPOZIłIUNI FINALE  
 
ART. 58. – Membrii organelor de conducere şi personalul duhovnicesc vor trebui să îndeplinească 
condiŃiunile arătate la art. 10 al legii pentru regimul general al cultelor din 1928. 
ART. 59. – În cazul când una din organizaŃiile bisericeşti baptiste s-a abătut dela doctrina creştin baptistă 
sau dacă aceasta se solidarizează cu conducătorul ei care s-a abătut dela doctrina baptistă şi dispoziŃiunile 
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prezentului statut, comitetul uniunii, convocat în şedinŃă, poate hotărî, cu majoritatea de voturi, 
excluderea organizaŃiei şi conducătorului ei din cultul creştin baptist, dacă organizaŃia nu a luat măsuri. 
 În cazul acesta, uniunea are obligaŃia să anunŃe în scris Onor. Minister al Cultelor, iar 
organizaŃiile bisericeşti baptiste să fie încunoştiinŃate despre aceasta pe cale de publicitate, pentru a rupe 
orice legături cu cei în cauză. 
ART. 60. – Imobilele aflate până în prezent în stăpânirea bisericilor sau comunităŃilor, dar înscrise pe 
numele vreunui particular sau altei comunităŃi, trec de drept în proprietatea persoanei juridice care le-a 
achiziŃionat, fără vreo formalitate, pe baza stăpânirii faptice. 
 În provinciile unde nu există instituŃiunea cărŃilor funduare, tribunalul situaŃiunii locului va 
cerceta dacă dispoziŃiunile cerute de lege sunt îndeplinite. 
 Transcrierea sau intabularea acestor imobile pe numele unei biserici, comunităŃi sau uniune se 
face: pentru biserică, la cererea preşedintelui bisericii; pentru comunitate, la cererea preşedintelui 
comunităŃii şi pentru uniune, la cererea preşedintelui uniunii. 
 MutaŃiunile de proprietate sunt scutite de impozit proporŃional, timbru, taxe de transcriere sau 
intabulare şi orice fel de impozite. 
ART. 61. – Toate organizaŃiile şi instituŃiile bisericeşti baptiste, slujind scopuri de folos obştesc, de 
educaŃie, medicale şi de binefacere, sunt de utilitate publică. 
ART. 62. – Preşedintele uniunii sau secretarul general, fie singuri fie însoŃiŃi de membri ai comitetului 
uniunii, reprezintă uniunea şi interesele cultului creştin baptist în faŃa oricărei autorităŃi. 
ART. 63. Răspândirea tipăriturilor de orice fel editate de cultul creştin baptist este liberă, putându-se face 
prin colportaj şi alte mijloace. 
 Toate tipăriturile privind cultul creştin baptist trebuie să aibă, înainte de tipărire, aprobarea 
secŃiunii publicităŃii din comitetul uniunii. 
ART. 64. – Bisericile, comunităŃile şi uniunea, pot concedia pe slujbaşii lor în caz de incapacitate sau 
când aceştia se fac vinovaŃi de purtări imorale, neglijenŃă în serviciu, abateri de la doctrina baptistă şi 
incorectitudine în mânuirea banilor. 
ART. 65. – Înmormântările credincioşilor baptişti, în localităŃile unde cultul creştin baptist nu are cimitir 
propriu şi nici comunele nu au înfiinŃate cimitire comune, se vor putea face întrunul din cimitirele 
existente ale celorlalte confesiuni, cu încuviinŃarea reprezentantului cultului căruia aparŃine cimitirul. 
ART. 66. – Congresele cultului creştin baptist, convocate în conformitate cu prevederile prezentului 
statut, vor fi prezidate de preşedintele uniunii, asistat de secretarul general. 
 Congresele cultului creştin baptist mai pot fi prezidate şi de un birou de zi ales de congres, când 
preşedintele uniunii sau congresul  îşi exprimă dorinŃa în sensul acesta. 
 Organizarea şi păstrarea oridinei în congres va fi făcută de un comitet, ales şi însărcinat în acest 
scop de comitetul uniunii. 
ART. 67. – Modificarea prezentului statut poate fi făcută numai de congresul cultului creştin baptist, care 
va lua hotărâri cu majoritatea voturilor delegaŃilor prezenŃi şi cu respectarea  legii pentru regimul general 
al cultelor. 
ART. 68. – Prezentul statut, votat în congresul general al Cultului Creştin Baptist din România, Ńinut la 
Arad în zilele de 27 şi 28 Octomvrie 1945, este al Cultului Creştin Baptist din tot cuprinsul łării. 
 
 PREŞEDINTE, 
 IOAN DAN  
        SECRETAR GENERAL, 
        MARIN DUMITRA ŞCU 
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ANEXA 
Congresul CCBR din 1945 de la Arad 
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ANEXA 
Congresul Tineretului, ReşiŃa, 1946 

 

 
 

 
 
 


