
ACORDUL DINTRE  

BISERICA ORTODOXĂ DIN AMERICA  

ŞI EPISCOPIA ROMÂNĂ 

ORTODOXĂ DIN AMERICA 

 
 Acord încheiat astăzi 17 Decembrie, 1970, între Biserica Ortodoxă în 

America reprezentată prin împuternicitul ei, Prea Fericitul Mitropolit Primat 

IRENEY şi Episcopia Română Ortodoxă din America, reprezentată prin 

împuternicitul ei, I.P.S. Arhiepiscopul VALERIAN: 

 

PREAMBUL 

 Intrucât, Mitropolia Ortodoxă Rusă a primit în chip legal şi canonic starea de 

autocefalie şi în acest chip a devenit Biserica Ortodoxă din America ; şi 

 Intrucât, acest eveniment istoric este considerat ca cel mai constructiv pas în 

direcţia stabilirii unei Biserici Ortodoxe atotcuprinzătoare în America ; şi 

 Intrucât, Clerul şi delegaţii mireniai Episcopiei Române Ortodoxe din 

America întruniţi în Congresul Bisericesc anual ţinut în 4 Iulie, 1970, în Grass Lake, 

Michigan, au reafirmat hotărârea lor de a sprijini efortul de a înfăptui şi consolida 

unitatea Bisericii Ortodoxe pe continentul Nord American; şi 

 Intrucât, Biserica Ortodoxă din America consideră de datoria ei să unească 

pe toţi creştinii Ortodocşi din America într-o singură Biserică; şi  

 Intrucât Biserica Ortodoxă din America crede că unirea Bisericilor Ortodox 

din America, în conformitate cu rânduiala canonică a Bisericii, este cu putinţă numai 

prin liberă consimţire; şi 

 Intrucât, Biserica Ortodoxă din America mărtureseşte că unitatea canonică nu 

înseamnă înlăturarea particularităţilor naţionale tradiţionale şi nu se sprijină pe 

predominarea unei singure tradiţii naţionale, ci se bazează pe participarea tuturor în 

dragoste pentru binele Uneia Biserici ; 

 PRIN URMARE ACUMA, părţile ce s-au întrunit pe baza celor mai sus 

pomenite şi a celor acum convenite, hătărăsc în acest fel; 

 

ARTICOLUL I 

1. Părţile contractante sunt de acord că jurisdicţia canonică a Bisericii Ortodoxe 

Autocefale din America cuprinde şi Episcopia Română Ortodoxă din 

America şi parohiile ei. 

2. In continuare părţile sunt de acord că jurisdicţia canonică a Bisericii 

Ortodoxe din America asupra Episcopiei Române Ortodoxe din America se 

manifestă în acest fel: 

a. Episcopia Română Ortodoxă din America va primi Sfântul Mir şi 

Sfintele Moaşte de la Primatul Bisericii Ortodoxe în America ; 

b. Numele Primatului Bisericii Ortodoxe în America va fi pomenit în 

timpul Sfintei Slujbe de către Episcopul Episcopiei Române Ortodoxe 

din America ; 

c. Sinodul Episcopilor Bisericii Ortodoxe din America este autoritatea 

spirituală supremă în toate problemele canonice; 



d. Primatul, după confirmarea canonică de către Sinodul Episcopilor 

prevăzută în Art. III, b, va confirma pe Episcopul ales al Episcopiei 

Române Ortodoxe din America ; 

e. Sinodul Episcopilor Bisericii Ortodoxe din America în Adunare 

legislativă va acţiona drept Curte Supremă de apel în toate cazurile 

începute la Consistoriul Spiritual al Bisericii Române Ortodoxe din 

America ; 

f. Toate plângerile privind Episcopii Episcopiei Române Ortodoxe din 

America sunt de competenţa Sinodului Episcopilor Bisericii Ortodoxe 

din America. 

 

ARTICOLUL III 

 În privinţa administraţiei Episcopiei Ortodoxe Române din America, Biserica 

Ortodoxă din America este de acord cu următoarele condiţii: 

a. Episcopia Română Ortodoxă din America se va conduce ca o unitate 

administrativă distinctă conform cu propriile ei:  Constituţie, Statut, 

tradiţii şi obiceiuri ; 

b. Episcopii Episcopiei Române Ortodoxe din America sunt aleşi, dintre 

candidaţii care au fost aprobaţi canonic de către Sinodul Episcopilor, 

de către Congresul Bisericesc al Episcopiei Române în conformitate 

cu Statutul şi cu obiceiurile ei ; 

c. Parohiile de sub jurisdicţia Episcopiei Române Ortodoxe din America 

sunt şi vor rămâne sub directa jurisdicţie a Episcopilor Episcopiei 

Româneşti ; 

d. Congresul Episcopiei Române Ortodoxe din America este singurul 

forum legislativ al Episcopiei Române Ortodoxe din America având 

autoritatea să aprobe sau să schimbe Constituţia şi Statutul Episcopiei 

sub condiţia ca asemenea schimbări să nu contravină nici uni termen 

din acest acord; 

e. Episcopia Română Ortodoxă poate avea şi/sau menţine propriul său 

organ oficial de presă şi propria publicaţie diecezană; 

f. Mai departe, Biserica Ortodoxă din America făgăduieşte ca niciodată, 

direct sau indirect, în nici o împrejurare sau chip, să nu pretindă 

drepturi, titlu sau interes în proprietăţiile Episcopiei Române 

Ortodoxe, în parohiile sau instituţiile ce îi sunt afiliate. 

 

ARTICOLUL IV 

 Biserica Ortodoxă din America şi Episcopia Română Ortodoxă sunt în comun de 

acord ca: 

a. Episcopul sau Episcopii Episcopiei Române Ortodoxe din America 

sunt membrii de drept ai Sinodului Episcopilor Bisericii Ortodoxe din 

America ; 

b. Nu va exista nici o autoritate administrativă intermediară între Primat 

şi Sinod şi Conducătorul Episcopiei Române Ortodoxe din America ; 

c. In scopul de a alege pe Primatul Bisericii Ortodoxe din America, 

Episcopia Română Ortoodxă din America va avea dreptul să participe 



la Adunarea (Bisericii Ortodoxe din America) pentru toată America 

cu un număr proporţional de membrii la fel ca celelalte Dioceze; 

d. Relaţiile ecumenice şi externe al Episcopiei Române Ortodoxe din 

America se vor duce prin participarea activă în Direcţia Centrală 

pentru probleme externe a Bisericii Ortodoxe din America ; 

e. Episcopia Romănă Ortodoxă din America va participa din plin prin 

reprezentanţi oficiali ai departamentelor sale la lucrările tuturor 

departamentelor şi comisilor stabilite de Biserica Ortodoxă din 

America pentru promovarea binelui, progresului şi misiunii Bisericii ; 

f. Contribuţia financiară a Episcopiei Române Ortodoxe din America 

către Administraţia Centrală a Bisericii Ortodoxe în America ca fi în 

proporţie cu participarea ei la lucrările Departamentelor şi Comisiilor 

şi va fi determinată în comun de ambele părţi din timp în timp. 

 

ARTICOLUL V 

 Prezentul acord va deveni valid din momentul semnării, fiind supus spre 

ratificare către Sinodul Episcopilor Bisericii Ortodoxe în America şi respectiv 

Congresului Bisericesc al Episcopiei Române Ortodoxe din America. 

 Făcut la New York azi 17 Decembrie, 1970, în două exemplare, ambele copii 

fiind deopotrivă autentice. 

 

PENTRU BISERICA ORTODOXĂ DIN AMERICA 

Mitropolit Ireney 

PENTRU EPISCOPIA ROMÂNĂ ORTODOXĂ DIN AMERICA 

Arhiepiscop Valerian 

 


