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Abstract: The Orthodox Church was always sensitive to the historical realities.
The Church expresses itself through doctrines and by the administrative management form
that it promotes. In time, in strong connection with all social changes, Church‟s administrative
norms of management have multiplied, and regulations and statutes were create. From a
historical point of view, these regulations and statutes ruled all administrative-ecclesial life.
Such is the example of Şaguna‟s Status, one of the most well known Status of all time. It is a
Status from which some basic principles and some elements are still in use in contemporary
ecclesial laws. The present study refers to the way in which Diocesan Consistories, or the
executive management of a Diocese, functioned.
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Încã din primele secole ale creştinismului, Biserica s-a organizat
în baza unui sistem ierarhic şi în concordanţã cu realitãţile teritoriale ale
comunitãţilor creştine. Structurile administrative ale ierarhiei au suferit
modificãri minore de-a lungul istoriei, întrucât nici modelul, nici
fundamentul şi nici scopul Bisericii nu s-au schimbat. 1 Din anul 1868,
Biserica din Transilvania şi Banat a funcţionat în baza Statutului conceput
şi propus de mitropolitul Andrei Şaguna.2 Statutul lui Şaguna continua linia
ortodoxã a gândirii administrativ-ierarhice a Bisericii şi înlesnea
comunicarea nedespãrţitã dintre credincioşii Bisericii şi slujitorii ei
clerici.3
La nivelul Mitropoliei de la Sibiu, forumul decizional suprem în
materie de probleme dogmatice, liturgice şi de naturã practico-teologicã
era Sinodul episcopesc (adunarea tuturor ierarhilor), devenit dupã
Vezi şi Pr. Prof. Ioan G. Coman, ,,Organizarea sinodalã a Bisericii Ortodoxe în
paralelã cu cezaro-papismul catolic”, în Studii Teologice, numãr 1-2, 1950, p. 41.
2 Dorel Cherciu, ,,Statutul Organic-expresia modernã a constituţionalismului bisericesc”,
în Altarul Banatului, serie nouã, an XIII, numãr 7-9, 2002, pp. 159-162.
3 Vezi mai multe la Nicolae Bocşan, Marius Eppel, Ioan Vasile Leb, Gabriel Viorel
Gârdan, Instituţiile Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania (1850-1918): studii, ClujNapoca, Presa Universitarã Clujeanã, 2009, pp. 83-84.
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unificarea bisericeascã Sfântul Sinod, denumire pãstratã pânã în zilele
noastre. Sinodul episcopesc era urmat, ca forum decizional, de Congresul
Naţional al Bisericii, organism ce aduna reprezentanţi mireni şi clerici din
întreaga mitropolie şi care impunea decizii cu caracter pastoral, economic
şi social, fãrã a se pronunţa în materie de credinţã. Ambele organisme
mitropolitane aveau ca preşedinte pe mitropolitul de la Sibiu, care le
convoca în mod ordinar, sau extraordinar, în funcţie de necesitãţi.
Ca organ deliberativ, Congresul Naţional Bisericesc (C. N. B.), ce
îşi continuã existenţa şi astãzi sub titulatura de Adunare Naţionalã
Bisericeascã, colabora îndeaproape cu sinoadele eparhiale ale episcopiilor
din subordine. Sinodul eparhial avea în componenţa sa şase comisii de
lucru cu atribuţii deliberative şi legislative la nivelul unei eparhii şi era
format din deputaţii sinodali aleşi pentru o perioadã de trei ani. Conform
Statului şagunian, Sinodul eparhial se întrunea anual la Duminica Tomii,
prima duminicã dupã sãrbãtoarea Paştilor şi lua în discuţie activitatea
tuturor senatelor consistoriale, dar se putea întruni şi în şedinţe
extraordinare, pentru alegerea episcopului. 4 Sinodul eparhial, se întrunea
anual şi, în cadrul mai multor şedinţe, desfãşurate pe mai multe zile,
discuta problemele administrative ale eparhiei. În cadrul Sinodului se
fãceau propuneri privind implementarea unor regulamente şi statute
bisericeşti şi se cãutau soluţii pentru îmbunãtãţirea vieţii religios-morale şi
cultural-naţionale.5
Sinodul eparhial era format din 60 de membri, din care 20 erau
preoţi şi 40 erau mireni, iar, spre deosebire de alte eparhii, „în dieceza
Caransebeşului în numãrul celor 40 de mireni, confiniul militar” alegea 10
deputaţi. 6 Observãm cã Statutul şagunian presupunea implicarea
credincioşilor în existenţa Bisericii nu doar în virtutea unei transparenţe,
ci şi pentru a dezvolta în credincioşi conştiinţa unitãţii dintre preoţi şi
mireni, simţul naţional şi responsabilitatea moralã.
Legãtura dintre Sinodul eparhial, Sinodul episcopal şi C. N. B. s-a
dovedit de-a lungul istoriei Bisericii Ortodoxe din Transilvania
promotoare nu doar a unei solidaritãţi administrative bisericeşti, ci şi a
unei nãzuinţe naţionale. Dacã Sinodul eparhial era simbolic aducereaStatutul organic al Bisericii greco-orientale române din Ungaria şi Transilvania cu un suplement,
Sibiu, 1881, § 89, p. 31.
5 Vezi mai multe la Prof. univ. dr. Ioan Munteanu, ,,Sinoadele eparhiale. Contribuţii la
afirmarea spiritualitãţii ortodoxe în Dieceza Caransebeşului la începutul secolului XX”,
în volumul Tainã şi comuniune, Caransebeş, Editura Episcopiei Caransebeşului, pp. 295311.
6 Statutul organic al Bisericii greco-orientale, p. 31.
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împreunã a întregii eparhii, 7 C. N. B. reprezenta adunarea întregii
mitropolii, 8 iar Sinodul episcopesc, ca adunare a tuturor episcopilor
ortodocşi din mitropolie, era dovada unitãţii dogmatice, spirituale,
liturgice şi teologice. 9 Istoric, aceastã realitate este doveditã de
întrepãtrunderea lucrãrilor decizionale ale celor trei forumuri sinodale.
Organismul executiv permanent al eparhiilor era Consistoriul
diecezan, rolul lui fiind acela de a supraveghea şi dirija întreaga activitate
a eparhiei. Trebuie precizat cã forma de conducere eparhialã, bazatã pe
Sinodul eparhial ca organ deliberativ şi Consistoriu ca organ executiv, s-a
pãstrat în linii mari pânã astãzi. Ca şi Sinodul eparhial, Adunarea
eparhialã „este organism deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale,
social-filantropice, economice şi patrimoniale ale eparhiei”, 10 iar Consistoriul
diecezan îşi gãseşte corespondenţã în Consiliul eparhial. 11
Consistoriul diecezan era organul deliberativ, judecãtoresc şi
administrativ al episcopiei, supus autoritãţii Sinodale şi prezidat de
episcopul diecezan.12 Întrucât consistoriul eparhial se ocupa de probleme
variate de naturã bisericeascã, economicã şi şcolarã, Statutul de organizare
prevedea ca în componenţa
consistoriului sã funcţioneze
trei senate deosebite care sã
judece aceste cauze: senatul
bisericesc, senatul şcolar şi
SENATUL
BISERICESC
senatul epitropesc (economic).
Statul şagunian prevederea
existenţa separatã a celor trei
senate, dar practica a impus
împreunã-lucrarea
şi
colaborarea constantã dintre
SENATUL
SENATUL
ECONOMIC
ŞCOLAR
secţiile consistoriale. La un
anumit nivel, colaborarea
dintre senatele consistoriale
este evidenţiatã de situaţiile în
care o problemã era discutatã
Ibidem.
Ibidem, § 145, p. 48.
9 Ibidem, § 171, p. 56.
10 Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2008, pp. 62-63.
11 Ibidem, pp. 65-67.
12 Vezi şi Nicolae Bocşan, Marius Eppel, Ioan Vasile Leb, Gabriel Viorel Gârdan,
Instituţiile Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania, p. 31.
7
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deopotrivã în senatul bisericesc şi şcolar, şcolar şi economic, economic şi
bisericesc, respectiv în toate cele trei senate.
Consistoriul diecezan îşi desfãşura activitatea permanentã cu
ajutorul cancelariei diecezane, care înainta cauzele cãtre senatele
consistoriale, în funcţie de competenţa fiecãruia. Tot în cadrul cancelariei
diecezane au funcţionat şi parte din asesorii senatelor Consistoriului, care
supravegheau buna desfãşurare a activitãţii bisericeşti, culturale şi
economice a Eparhiei.
În cadrul Consistoriului diecezan erau aleşi ca membri atât asesori
ordinari, cât şi asesori onorifici, toţi având drept de vot. 13 Potrivit
Regulamentului pentru organizarea treburilor bisericeşti, şcolare şi funcţionale,
asesorii ordinari erau plãtiţi cu „o leafã cuviincioasã din visteria Eparhiei, pe
care o hotãra Sinodul eparhial”.14
Membrii consistoriului şcolar şi economic erau aleşi pentru o
perioadã de trei ani când, urmând alegerii de deputaţi sinodali, se
propunea şi se vota o componenţã nouã a senatelor. Doar membrii
Consistoriului bisericesc erau aleşi pe viaţã. Au existat cazuri în care şi
asesorii senatelor economic şi şcolar au fost numiţi asesori pe viaţã şi
declaraţi neschimbabili prin alegerile sinodale. Spre exemplu, în anul
1916, Aurel Moacã a înaintat Consistoriului diecezan din Caransebeş
rugãmintea de a fi declarat „aplicat în mod definitiv în calitate de referent în
senatul epitropesc”.15 Consistoriul diecezan, întrunit în şedinţã plenarã la 1
martie 1917, a discutat cererea şi a trimis-o spre analizã unei comisii
constituite din asesorii consistoriali dr. Iosif Traian Badescu, dr. George
Popovici, Constantin Burdea, dr. Nicolae Ionescu, fisc consistorial, şi dr.
Cornel Cornean, secretarul consistorial. Rezoluţia comisiei a fost
înaintatã Consistoriului abia în 28 august 1919, cu propunere de
aprobare, iar Consistoriul a dispus ca asesorul sã fie instituit şi declarat
definitiv „pentru ca astfel sã nu fie espus a suporta dupã un îndelungat timp de
serviciu conştiincios eventualele rezultate electorale nefavorabile, ci prin aceastã
instituire definitivã sã fie asigurat şi pe mai departe Consistoriului şi diecezei serviciile
sale”.16

Statutul organic al Bisericii greco-orientale, p. 39.
Ioan Vasile Leb, Pavel Vesa, Marius Eppel, Gabriel Viorel Gârdan, Instituţii ecleziastice.
Compendiu de legislaţie bisericeascã (secolul al XIX-lea), Cluj-Napoca, Presa Universitarã
Clujeanã, 2010, p. 173.
15 Arhiva Episcopiei Caransebeşului (în continuare A. E. C.), Fond Prezidial (II), dosar
10/1916, nr. 7197/19 decembrie 1916.
16 Ibidem, Protocolul şedinţelor plenare pe 1916-1919, 28 august 1919, 5/1366.
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Dupã alegerea ca asesori, membrii senatelor consistoriale
depuneau un jurãmânt de credinţã şi de onestitate în interesul Bisericii.17
Atunci când unul din asesorii senatelor consistoriale era cercetat sau se
afla în conflict de interes, în timpul dezbaterilor privitoare la cauza
respectivã era înlocuit de un membru supleant şi scos din şedinţa
senatului. De pildã, la 7 noiembrie 1911, în şedinţa de lucru a senatului
bisericesc al Consistoriului diecezan din Caransebeş, datoritã unei
plângeri împotriva asesorului bisericesc Andrei Ghidiu, protopop al
Caransebeşului, în care se arãta cã acesta nu participã la şedinţele
comitetului parohial din Caransebeş, acesta a fost nevoit sã pãrãseascã
şedinţa. 18 De asemenea, atunci când unul dintre membrii senatelor
consistoriale nu putea participa la şedinţele de lucru ale Consistoriului,
acesta era înlocuit de un „supleant”.19
Conform Statului, preşedintele consistoriului diecezan era
episcopul, 20 iar în lipsa acestuia, vicarul numit de episcop. 21 Tot la
Caransebeş, în anul 1910 la şedinţele din 11 octombrie a senatului
bisericesc 22 şi senatului şcolar 23 şi din 19 iulie a senatului economic, 24
când Miron Cristea nu a fost prezent, preşedinţia Consistoriului i-a
revenit lui Filaret Musta.
Pentru cã venirea lui Miron Cristea ca episcop la Caransebeş a
adus o modificare în bine a organizãrii Consistoriului şi cancelariei
diecezane din episcopie, vom exemplifica cu mãsurile pe care viitorul
patriarh le-a luat pentru eficientizarea administraţiei bisericeşti, mai ales a
Consistoriului (perioada 1910-1919). În 1910 cancelariile diecezane
operau în baza unui numãr de 12 oficiali permanenţi, obligaţi sã
administreze şi supravegheze peste 400 de comune bisericeşti. 25
Nemulţumit de mersul administrativ, Miron Cristea a propus încã din
1910 elaborarea şi aprobarea unui proiect de organizare a Consistoriului
diecezan.26 În acest context, Miron Cristea a instituit o comisie formatã
Ibidem, Fond Epitropesc (V), dosar 197/1910, nr. 4691/8 mai 1910.
Ibidem, Fond Bisericesc (III), dosar 131/1911, nr. 7112/20 octombrie 1911.
19 Ibidem, Protocolul senatului bisericesc din anul 1919, 9 februarie 1919.
20 Statul organic al Bisericii greco-orientale, p. 39.
21 Ibidem, pp. 40-41.
22 A. E. C., Protocolul senatului bisericesc din anul 1910, şedinţa din 11 octombrie,
nenumerotat.
23 Ibidem, Protocolul senatului şcolar din anul 1910, şedinţa din 11 octombrie, nenumerotat.
24 Ibidem, şedinţa din 19 iulie, nenumerotat.
25 Protocolul Sinodului Eparhial al diecezei gr. or. române a Caransebeşului, periodicul XIV,
sesiunea III, convocat la Caransebeş pe Duminica Tomii în 17 aprilie 1911, Caransebeş, Tiparul
Tipografiei diecezane, 1911, p. 47.
26 A. E. C., Fond Epitropesc (V), dosar 200/1911, nr. 2222/1910.
17
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din 12 membri ai sinodului, care sã ancheteze funcţionarea aparatului
administrativ al eparhiei şi sã creeze un nou sistem administrativ. La 13
octombrie 1910 Miron Cristea i-a scris lui Valeriu Branişte despre
aceasta: „plenul consistoriului nostru eparhial, ţinut la 19 iunie 1910 a aflat de
bine a institui o anchetã de 12 fruntaşi ai eparhiei cari întrunindu-se sub prezidiul
nostru sã se ocupe de regularea chestiunilor mai arzãtoare ale eparhiei croind
directivele de lipsã pentru înaintarea intereselor bisericii şi a credincioşilor ei”.27
Proiectul de reorganizare al Consistoriului a fost prezentat
Sinodului eparhial din 1911, când s-a şi aprobat şi a fost pus în aplicare
dupã şedinţa plenarã a Consistoriului diecezan din 25 mai 1911. 28 Proiectul
de organizaţie a Consistoriului diecezan din 1911 prevedea angajarea ca oficiali
permanenţi a unui „protocolist” care sã facã şi indexul şi sã completeze
registratura, a unui expeditor-arhivar, a încã doi sau trei „cancelarişti”, a
unui ajutor pentru fiecare referent al senatelor consistorial, a unui
„esactor” consistorial, a uni casier şi a unui expert contabil. 29 Acelaşi
proiect prevedea şi restaurarea contabilitãţii consistoriului pe criterii
contabile moderne. În acest sens, a fost angajatã Otilia Frãţilã, fiica lui
Moise Frãţilã din Rãşinari, cu studii de contabilitate la Viena, pentru a
susţine contabilitatea la Librãria Diecezanã şi pentru a introduce partida
dublã de evidenţã în contabilitatea consistoriului. 30
Convocarea fiecãrei şedinţe consistoriale se anunţa prin ordine
circulare care apãreau şi în ,,Foaia Diecezanã”. Începând din anul 1910,
convocarea şedinţelor consistoriale s-au fãcut printr-o circularã ce
cuprindea datele şedinţelor tuturor senatelor pe anul urmãtor. În acest
scop, în 12 decembrie 1910, Miron Cristea a trimis un ordin circular cãtre
toţi asesorii ordinari şi onorifici ai Consistoriului, prin care a anunţat
datele şedinţelor consistoriale pentru anul 1911. Potrivit acestei circulare
senatul bisericesc urma sã se întâlneascã în 3 ianuarie, 7 februarie, 7
martie, 2 mai, 6 iunie. 4 iulie, 1 august, 5 septembrie, 3 octombrie, 7
noiembrie şi 5 decembrie, senatul şcolar urma sã se întruneascã în 10
ianuarie, 14 februarie. 14 martie, 9 mai, 13 iunie, 11 iulie, 8 august, 12
septembrie, 10 octombrie, 14 noiembrie şi 12 decembrie, iar senatul
epitropesc în 17 ianuarie, 21 februarie, 21 martie, 16 mai, 20 iunie, 18
iulie, 16 august, 19 septembrie, 17 octombrie, 22 noiembrie şi 19
Valeriu Branişte, Corespondenţã, volum III, Bucureşti, Editura Minerva, 1989, p. 268.
A. E. C., Fond Epitropesc (V) dosar 200/1911, nr. 3486/1911.
29 Ibidem, 2222/1911.
30 P. S. Lucian Mic, Episcopul Caransebeşului, Episcopul Miron Cristea (1910-1919).
Pastorale, ordine circulare şi corespondenţã administrativã, Caransebeş, Editura Diecezanã, 2007,
p. 38.
27
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decembrie. 31 Datele şedinţelor consistoriale plenare, precum şi datele
şedinţelor extraordinare urmau sã fie comunicate urmând aceleaşi
proceduri ca şi pânã la venirea lui Miron Cristea, prin circulare şi note
oficiale.
O situaţie specialã privind întrunirea şi convocarea şedinţelor
consistoriale a fost în perioada Primului Rãzboi Mondial. Potrivit
ordinului Ministerial 5581/M. E. 1914, Episcopia trebuia sã anunţe
autoritãţile locale despre convocarea şedinţelor. Pentru cã nu a respectat
aceastã decizie, în anul 1916, dr. Cornel Cornean, secretarul
Consistoriului, a fost somat sã transmitã cãpitanului orãşenesc datele
şedinţelor consistoriale. 32 În acelaşi an, cãpitanul poliţienesc a anunţat
Consistoriul diecezan cã şedinţele „ordinare se vor ţinea doar Luni începând
dela 9 oare a. m. iar cele estraordinare Vinerea, începând de la 4 oare p. m.”.33
La şedinţele plenare ale Consistoriului diecezan de la Caransebeş
participau membrii tuturor senatelor. În perioada anilor 1916-1919
aceştia au fost: Miron Cristea ca preşedinte ale şedinţelor, Filaret Musta,
dr. Iosif Traian Badescu, dr. Iosif Iuliu Olariu, dr. George Popoviciu,
Spiridon Sandru, Avram Corcea, Traian Oprea, Ioanichie Neagoe, dr.
Petru Barbu, Andrei Ghidiu, George Petrescu, dr. Petru Cornean, Ioan
Marcu, Aurel Moacã, Dominic Raţiu, Ştefan Jianu, dr. Valeriu Branişte,
dr. George Dobrin, Petru Zepeniag, Petru Ieremia, Ioan M. Roşiu, Titu
Haţieg, Mihail Gaşpar, Sinesie Bistrean, Pavel Şandru, Iosif Brebenar,
Petru Bandu, dr. Timotei Radi, Alexandru Buţiu, Constantin Cãlţiuniun,
Ilie Orzescu, Ioan Dobromirescu, Pavel Magherscu, dr. Nicolae Ionescu,
Ilie Trãilã şi Ioan Pepa ca asesori consistoriali şi dr. Cornel Cornean ca
notar al şedinţelor plenare.34 Trebuie specificat cã în cadrul unei şedinţe
nu participau în chip necesar toţi membrii senatelor consistoriale,
numãrul membrilor participanţi variind de la douãzeci şi doi de asesori35
la patrusprezece membrii.36
Numãrul întrunirilor Consistoriului diecezan de la Caransebeş în
şedinţã plenarã a scãzut drastic odatã cu începerea Primului Rãzboi
Mondial. În perioada 1916-1919, perioadã în care administraţia eparhialã
de la Caransebeş a fost supusã unei presiuni din partea autoritãţilor
Arhiva Patriarhiei Române (A. P. R.), Fond Cabinetul Patriarhal, Patriarhul Miron Cristea,
dosar 2/1910, fila 202.
32 A. E. C., Fond Bisericesc (III), dosar 152/1915, nr. 4763/1 septembrie 1916.
33 Ibidem, dosar 25/1916, nr. 6024/29 octombrie 1916.
34 Ibidem Protocolul şedinţelor plenare pe 1916-1919.
35 Ibidem, 13 februarie 1916.
36 Ibidem, 17 octombrie 1917.
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maghiare de la Budapesta, Consistoriul diecezan s-a întrunit doar în 14
şedinţe plenare.37
Un aspect important al activitãţii Consistoriului diecezan întrunit
în şedinţã plenarã a fost preocuparea pentru înlesnirea activitãţii
parohiilor. În 1917 este discutatã în Consistoriu problema introducerii
contabilitãţii duble la parohii. Propunerea aceasta a fost fãcutã încã din
Sinodul eparhial din 1917, când deputatul Dr. Petru Barbu a precizat
necesitatea „sã se introducã dupã posibilitate în toate comunele bisericeşti din
eparhie purtarea socoţilor bisericeşti dupã contabilitate dublã începând de la 1
ianuarie 1918”. 38 Cererea deputatului a fost discutatã în Sinod şi trimisã
spre rezolvare Consistoriului diecezan care, dupã dezbaterea problemei
în cadrul şedinţei plenare din 7 iunie 1917, a înaintat-o senatului
consistorial epitropesc. 39 La 4 august 1917, senatul epitropesc al
Consistoriul diecezan a delegat pe dr. Petru Barbu sã elaboreze un proiect
de instrucţiune cu privire la introducerea contabilitãţii duble, proiect care sã
fie revãzut de o comisie formatã din Sebastian Olariu, Dominic Raţiu,
Constantin Cãlţiuniun, Ivan Dobromirescu şi Pavel Popa.40 Proiectul nu
a fost finalizat nici mãcar în 1918, iar introducerea contabilitãţii duble la
parohii nu s-a putut realiza în perioada lui Miron Cristea.
În cadrul Mitropoliei de la Sibiu, relaţiile dintre Consistoriile
eparhiale şi Consistoriul mitropolitan de la era una de colaborare, iar în
cazuri de judecatã, de subordonare administrativã. Senatul bisericesc al
Consistoriului mitropolitan era responsabil de judecarea oricãror cauze
de apel privind procesele disciplinare sau hotãrârile senatelor bisericeşti
ale Consistoriilor diecezane. Deciziile disciplinare ale Consistoriului
mitropolitan erau comunicate şi aplicate în eparhie, dar existau cazuri în
care Consistoriul diecezan putea cere rejudecarea sentinţelor date de
Consistoriul mitropolitan. În acelaşi timp, parte din apelurile de recurs
trimise Consistoriului mitropolitan puteau fi refuzate de Consistoriul
diecezan, care hotãra cã apelul este nefondat şi refuza sã înainteze actele
Consistoriului mitropolitan.41
Ibidem, Protocolul şedinţelor plenare pe 1916-1919.
Protocolul Sinodului Eparhial al diecezei gr. or. române a Caransebeşului, periodicul VII, sesiunea
II, convocat la Caransebeş pe Duminica Tomii în 19 aprilie 1917, Caransebeş, Tiparul
Tipografiei diecezane, 1917, p. 24.
39 A. E. C., Protocolul şedinţelor plenare pe 1916-1919, 7 iunie 1917, 23/2043.
40 Ibidem, Fond Epitropesc (V), dosar 106/1917, nr. 3762/23 iunie 1917.
41 Ibidem, Fond Prezidial (II), dosar 8/1916, nr. 2832/11 mai 1916. La Caransebeş, în anul
1916 asesorul consistorial Titu Haţieg a depus plângere împotriva alegerii lui Nicolae
Ionescu în funcţia de fisc consistorial şi a lui Cornel Cornean ca secretar consistorial la
Caransebeş. Pentru cã plângerea nu s-a rezolvat în conformitate cu dorinţa lui, a înaintat
37
38
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Raportul dintre Consistoriul diecezan şi Consistoriul mitropolitan
se reflecta şi în problemele legate de populaţia eparhiilor, populaţie aflatã
într-o continuã creştere.42 Anual Consistoriile diecezane trimiteau la Sibiu
date statistice privind credincioşii episcopiei. În anul 1910 mitropolitul
Sibiului, Ioan Meţianu, s-a adresat eparhiilor din jurisdicţie, precizând
necesitatea ca datele statistice sã fie adunate de la oficiile parohiale
subalterne şi sã conţinã informaţii „despre mişcãmintele şi starea poporaţiunei
ortodocse române” pentru anul 1909. 43 Din aceste situaţii se observã evoluţia
populaţiei româneşti ortodoxe din mitropolie, şi se poate face o raportare
la datele oficiale din recensãmintele oficiale.
Ca o concluzie, se poate afirma cã rolul Consistoriilor diecezane,
aşa cum au fost ele organizate prin statutul şagunian, a fost unul decisiv
nu doar pentru istoria Bisericii Ortodoxe Româneşti din Transilvania şi
Banat, ci şi pentru cultura şi exprimarea naţionalã a românilor. Deciziile
luate în şedinţele consistoriale au reprezentat, deseori, hotãrâri istorice
majore de care a depins funcţionalitatea administrativã a Bisericii, cea mai
reprezentativã instituţie româneascã a vremii.

recurs Consistoriului mitropolitan. Consistoriul diecezan de la Caransebeş, în şedinţa
plenarã din 11 martie 1917 a luat în discuţie temeinicia acuzaţilor aduse de asesorul Titu
Haţieg şi a dispus ca recursul sã nu se înainteze Consistoriului mitropolitan, „ci sã se
restituie asesorului Titu Haţieg”.
42 Pentru informaţii detaliate, I. Munteanu, Banatul istoric. 1867-1918. Aşezãrile. Populaţia,
volumul I, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2006, pp. 241-283.
43 A. E. C., Fond Bisericesc (III), dosar 932/1909, nr. 7672, 9/22 decembrie 1909. În acest
context, Consistoriul de la Caransebeş a trimis o circularã specificând obligaţia oficiilor
protopresbiteriale „ca datele statistice bisericeşti pro 1909 pentru Sinodul eparhial, se intre la
Consistoriul diecezan cel mult pânã în 28 martie a. c.” şi sã conţinã „cele cuprinse în conscripţiunea
preoţimei, în conscrierea bisericilor, apoi cele despre cãsãtoriilor bisericeşti şi curat civile, a pruncilor
nãscuţi din cãsãtorii curat civile, a trecerilor confesionale, apoi şi a celor fãrã confesiune”. Odatã
adunate, datele au fost trimise Consistoriului mitropolitan din Sibiu. Spre exemplu, în
anul 1908, dupã datele culese de preoţi, Episcopia Caransebeşului a îngrijit de destinele
a 401.649 credincioşi, în anul 1914, de 410.515 de suflete, iar în anul1917 de 397.538 de
suflete.
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