
Preafericite Părinte Patriarh,

Înaltpreasfinţiţi Părinţi Mitropoliţi şi Arhiepiscopi,

Preasfinţiţi Părinţi Episcopi,

Subsemnatul, ieromonah Pamvo Jugănaru, egumen al Schitului “Sfânta Cuvioasă

Parascheva”  din  Rădeni,  judeţul  Neamţ,  trimis  în  judecata  Consistoriului  Monahal

Eparhial  Iaşi  pentru  acuzaţiile  de  schismă,  neascultare  faţă  de  autorităţi  bisericeşti,

contrazicerea  opiniei  oficiale  a  Bisericii  Ortodoxe  Române,  defăimare,  calomnie  şi

clevetire  şi  instigare  la  fapte  negative,  respectuos  Vă  supun  atenţiei  câteva

incompatibilităţi procedurale canonice şi juridice, care se impun rezolvate pentru a mi

se asigura un proces echitabil, aşa cum cer Sfintele Canoane ale Bisericii şi Constituţia

României. 

Sunt  chemat  în  judecată  pentru  faptul  că,  în  luna  august  2016,  am întrerupt

pomenirea la  sfintele  slujbe  a  Înaltpreasfinţiei  Sale  Teofan,  Arhiepiscop al  Iaşilor  şi

Mitropolit  al  Moldovei şi  Bucovinei,  ca urmare a participării  Înaltpreasfinţiei  Sale la

sinodul  din  Creta,  a  semnării  documentelor  acelui  sinod  şi  a  susţinerii  deciziilor

acestuia, ulterior, în sinodul local al Bisericii noastre. 

Din motive care au fost expuse de către foarte mulţi teologi, duhovnici, ierarhi

participanţi  şi chiar Biserici  Ortodoxe autocefale,  consider sinodul din Creta eretic şi

deciziile sale neconforme cu doctrina ortodoxă, deoarece ratifică participarea Bisericii

Ortodoxe  la  demersul  ecumenist  şi  face  concesiuni  de  ordin  doctrinar  eclesiologiei

ecumeniste, considerate de către sfinţii Bisericii  secolului XX, de către unele sinoade

locale şi sinaxe teologice, dar şi de către pliroma ortodoxă ca erezia ereziilor. 

Gestul  meu  de  a  întrerupe  pomenirea  ierarhului  la  sfintele  slujbe,  după  ce

Înaltpreasfinţia  Sa  şi-a  manifestat  în  mai  multe  rânduri  public  ataşamentul  faţă  de

sinodul din Creta şi deciziile sale, este acoperit de prevederile canoanelor 31 apostolic şi

15 I-II Constantinopol. Acele canoane îmi permit mie, în calitate de preot, să constat că

episcopul meu propovăduieşte erezia, în speţă erezia ecumenistă, în mod public, prin

asumarea ei la un sinod cu caracter panortodox şi, de curând, printr-o Pastorală pascală,

în care a afirmat că nu s-a produs nicio eroare doctrinară la sinodul din Creta, şi să

întrerup pomenirea ierarhului imediat, înainte de cercetarea sinodului cu privire

la implicarea ierarhului în erezia respectivă. Canonul 15 I-II prevede că în astfel



de situaţie cel ce se desparte de episcop pentru erezia aceluia nu poate fi supus judecăţii

defel, cu atât mai puţin după prevederile canonului 13 I-II, care se referă la preoţii care

se despart de episcopul lor pentru orice alt motiv decât erezia episcopului. Mai mult,

canonul prevede că preotul care se desparte de episcop pentru erezia episcopului  nu

este  începător  de  schismă,  ci  apărător  al  Bisericii  de  schismă  şi  erezie,

neputând fi supus niciunei sancţiuni disciplinare. 

Ca urmare a  deciziei  mele  de  a  întrerupe pomenirea ierarhului  şi  a  anunţării

acesteia public am fost sancţionat de către Înaltpreasfinţia Sa cu sancţiuni disciplinare:

dojana arhierească şi întreruperea pe o perioadă de o lună de la slujirea celor sfinte, în

ciuda  faptului  că  în  canonul  15  I-II  este  specificat  că  preotul  care  se

desparte de episcopul său pentru părtăşia aceluia la erezie nu poate fi supus

niciunei sancţiuni disciplinare. Toate celelalte capete de acuzare împotriva mea se

datorează faptului că am refuzat să pun în aplicare nişte sancţiuni care erau necanonice,

neîncălcând prin aceasta canoanele care spun că preotului care i s-a aplicat o sancţiune

canonică  să  o  accepte  până  la  soluţionarea  cazului  său,  deoarece  în  acele  cazuri

sancţiunea canonică este existentă şi aplicabilă, chiar dacă preotul o consideră deplasată

sau nedreaptă, pe când în acest caz sancţiunea canonică nu trebuie să existe, potrivit

dispoziţiei  legale  a  canonului  15  I-II.  Practica  ne  arată  că  luptătorii  contra  ereziei,

sancţionaţi  în  istorie,  au  ignorat  sancţiunea  primită  (cazul  cel  mai  cunoscut  este  al

Sfântului Grigore Palama, care a continuat să slujească în ciuda caterisirii sale de către

patriarhul eretic Ioan Calecas). Capetele de acuzare împotriva mea sunt alcătuite din

compilarea unor afirmaţii neverificabile, din interpretarea necanonică a unor acţiuni şi,

mai ales, din ignorarea faptului că ierarhul pe care nu îl mai pomenesc la slujbe este

părtaş la sinodul eretic din Creta şi la deciziile acestuia şi că sfintele canoane îmi permit

să întrerup pomenirea Înaltpreasfinţiei Sale. 

Din  toate  aceste  considerente  rezultă  că motivul  trimiterii  mele  în

consistoriu  este  întreruperea  pomenirii  ierarhului  locului  pentru

participarea  Înaltpreasfinţiei  Sale  la  Sinodul  din  Creta.  Până  în  momentul

întreruperii pomenirii ierarhului nu am avut niciodată vreo sancţiune disciplinară, nu

am fost anchetat de nimeni pe motive canonice sau de altă natură.  

Deşi  în  termeni  teologici  nepomenirea  ierarhului  pentru  părtăşia  acestuia  la

erezie este o acţiune canonică garantată de canoanele mai sus menţionate şi nu poate



îmbrăca aspectul unui litigiu între preot şi ierarh, decât dacă acesta din urmă doreşte să

încalce cele două canoane şi să îl pedepsească neapărat pe preotul respectiv, în termeni

juridici situaţia rezultată din trimiterea mea în consistoriu pentru schismă şi celelalte

fapte imputate poate fi considerată un litigiu în care ierarhul este parte direct implicată.

Implicarea  directă  a  Înaltpreasfinţiei  Sale  în  acest  caz  este  de

notorietate publică, fiind consemnată în Pastorala pascală pe care a trimis-

o tuturor credincioşilor din Arhiepiscopia Iaşilor anul acesta, în care înaltul

ierarh se exprimă în legătură cu preoţii  nepomenitori,  printre care  mă număr şi  eu,

astfel: “Asistăm, pe de altă parte, la anumite manifestări schismatice care tulbură

rânduiala  şi  pacea întru Adevăr din Biserică.  Din râvnă lipsită de înţelepciune,

unii clerici sau monahi, urmaţi de ucenicii lor, aduc un mare rău dreptei

credinţe pe care pretind că o apără. Pe motive neîntemeiate, acuză de erori

doctrinare  Sinodul  din  Creta  şi  îndeamnă  la  ruperea  comuniunii  cu

parohiile şi mănăstirile care rămân, cu statornicie, în legătură cu episcopii

lor,  cu  Sfintele  Sinoade  ale  Bisericilor  Ortodoxe  locale,  cu  întreaga

Ortodoxie.  Aceste  situaţii  nu sunt  noi  în  istoria  Bisericii.  Vorbind despre  astfel  de

tulburări,  Sfântul  Grigorie  Teologul  îi  numeşte  pe cei  care  le  provoacă  şi  le  întreţin

„mult-prea-iubitori  de Dumnezeu şi mult-prea-iubitori  de Hristos”,  un fel  de  „ultra-

ortodocşi”, care i-au fost cei mai mari potrivnici în lupta sa pentru apărarea credinţei

ortodoxe.  Cu  durere,  cu  dragoste  părintească  şi  cu  nădejde,  mă  adresez

acestor  persoane  care  tulbură  viaţa  Bisericii,  îndemnându-i  prin  cuvintele

Sfântului  Ioan Gură de Aur: «Să dorim pacea pe care  acela  (vrăjmaşul)  o urăşte.  Să

încetăm a mai cântări și a mai pune în cumpănă cuvintele dogmei. Să încetăm a mai vrea

să fim învățători ai învățătorilor, să urâm a ne mai lupta în cuvinte, spre pierzania celor

ce ascultă.  Să credem așa cum Părinții  ne-au predat.  Nu suntem mai înțelepți  decât

Părinții,  nu  suntem  mai  exacți  decât  învățătorii  noștri,  nu  suntem  noi  păstori  ai

păstorilor, ci oi»” (s.n.). 

În acest pasaj,  în care cu capul descoperit episcopul propovăduieşte “ortodoxia”

sinodului din Creta,  în ciuda faptului  că simpla ratificare a participării  Ortodoxiei la

ecumenism  este  în  sine  o  eroare  doctrinară  eclesiologică,  Înaltpreasfinţia  Sa  se

antepronunţă cu privire la vinovăţia mea, făcând referire la mine, implicit, prin

expresia  “unii  clerici  şi  monahi”,  spunând  întregii  eparhii  că  am  “manifestări



schismatice,  care  tulbură  rânduiala  şi  pacea  în  Adevăr  din  Biserică”,  că  sunt

“ultraortodox”,”  o  expresie  uzitată  de  partida  ecumeniştilor  radicali  din  sinodul  din

Creta,  care  au  impus  articolul  22  în  documentul  Relaţiile  Bisericii  Ortodoxe  cu

ansamblul lumii creştine, că am “râvnă lipsită de înţelepciune”, că “aduc un mare rău

dreptei  credinţe”,  că “îndemn  la  ruperea  comuniunii  credincioşilor  cu  parohiile,  cu

episcopii, cu sinoadele locale şi cu întreaga Ortodoxie”. Implicarea se vădeşte şi din

adresarea  directă:  “cu  durere,  cu  dragoste  părintească  şi  cu  nădejde mă  adresez

acelor persoane care tulbură viaţa Bisericii...”.

Antepronunţarea  publică  a  Înaltpreasfinţiei  Sale  în  legătură  cu

motivele pentru care am considerat că la sinodul din Creta s-au comis erori

doctrinare  de  natură  a  impune  întreruperea  pomenirii  Înaltpreasfinţiei

Sale,  pe  care  le-a  numit  “motive  neîntemeiate”,  creează  suspiciunea  că

niciun complet de judecată bisericesc aflat în subordinea Înaltpreasfinţiei

Sale  nu va  fi  dispus  să  asculte  apărarea  mea pe  fond,  în  care  încerc  să

demonstrez  că  acţiunile  mele  sunt  foarte  întemeiate  şi  nu  reprezintă  o

atitudine schismatică, ci o preocupare pastorală pentru mântuirea proprie

şi a credincioşilor care frecventează schitul în care slujesc.  

 

În  aceste  condiţii,  consider  că  judecarea  mea  de  către  Consistoriul  Monahal

Eparhial devine necanonică şi chiar nelegală, din următoarele motive: 

1. Canonul 1181,  112 din  Pidalion  spune “A plăcut ca un episcop să nu judece

judecata sa”, iar tâlcuirea este “Acest canon rânduieşte ca un episcop nici pe

un alt episcop poate să judece, care ar avea cu dânsul oarece pricină, nici pe

presbiterul care ar avea vreo pricină cu dânsul. Nici pe vreun alt cleric, după

canonul 9 al sinodului 4. Ci nici prezbiter pârât de altul, nici diacon poate un

singur  episcop  a  caterisi,  după  al  12-lea  al  acestuia.  Vezi  şi  pe  al  74-lea

apostolesc”.

1 În ediţia arhim. prof. dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe, note şi comentarii, f.e.,

Sibiu, 2005, p. 316, canonul este 107 şi este formulat: “S-a hotărât în acest sinod ca un episcop singur să

nu dea sentinţe în afacerile judecătoreşti proprii”. Tâlcuirea este: “Se dispune că un episcop nu poate

să dea sentinţă într-o chestiune care îl  priveşte” (s.n.).  Sentinţa în cazul meu, chiar  dacă este

pronunţată de către Consistoriu, este aprobată sau respinsă şi pusă în aplicare direct de către episcop. 



2. Canonul 9 al sinodului al IV-lea ecumenic arată că episcopul poate să judece

litigii între doi clerici, dar când există un litigiu între un cleric şi episcopul său,

judecata o face sinodul eparhiei, nu episcopul respectiv.

3. Deşi  canonul  4  al  Sinodului  Antiohia  recunoaşte  dreptul  episcopului  de  a

caterisi preoţii şi diaconii din eparhia sa, canonul 12 Cartagina stipulează că

preotul care s-a judecat de către episcopul său (se subînţelege din coroborarea

cu canonul 107/118 Cartagina şi canonul 9 al sinodului al IV-lea ecumenic pe

alte cauze decât cele în care episcopul este parte implicată), poate face recurs

la un tribunal alcătuit din şase episcopi plus episcopul său.   

4. Judecarea de către episcop a unei pricini care îl priveşte direct este contrară şi

principiului juridic secular nemo in rem suam auctor esse potest, “nimeni nu

poate  judeca  în  cauza  proprie”.  În  cazul  de  încălcare  a  acestui  principiu

juridic, secţiile de contencios-administrativ ale tribunalelor pot, atunci când

sunt sesizate, dispune respectarea acestui principiu esenţial, de care depinde

împlinirea cerinţei constituţionale a asigurării dreptului la un proces echitabil

(art.  21,  alin.  3  din  Constituţia  României),  cerinţă  pe  care  şi  tribunalele

bisericeşti sunt ţinute să o respecte, în conformitate cu art. 5, alin. 4) al Legii

489/2006 a Cultelor, care prevede că în activitatea lor cultele au obligaţia

să  respecte  Constituţia  şi  legile  ţării  şi  să  nu  aducă  atingere...

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.   

5. În  conformitate  cu  Regulamentul  autorităţilor  canonice  bisericeşti  şi  al

instanţelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române, Consistoriul Monahal

funcţionează  din încredinţarea  chiriarhului  (art.  53,  alin.  [2]),  membrii  săi

sunt desemnaţi de către chiriarh (art. 53, alin.  [3]), sunt numiţi prin decizie

chiriarhală  (art.  53,  alin.  [4]);  chiriarhul  este  cel  ce  trimite  cauza  la

Consistoriu  (art.  88,  alin.  [1]);  chiriarhul  aprobă,  respinge  sau  modifică

hotărârea  (art.  132,  alin.  [2]).  Prin  urmare,  întreaga  judecată  a

Consistoriului se desfăşoară în acord cu voinţa chiriarhului,  sub

atenta  sa  supraveghere,  la  solicitarea  acestuia,  de  către  oameni

numiţi  de  către  acesta,  iar  sentinţa  este  aprobată  şi  pusă  în

aplicare de chiriarh. De altfel, canonul 9 al sinodului al IV-lea ecumenic şi

4 al sinodului Antiohia înţeleg că episcopul este cel ce judecă şi aplică



pedeapsa  caterisirii  în  primă  instanţă,  chiar  dacă  o  face  prin

organele judecătoreşti bisericeşti, pe care le numeşte să judece în

numele  său,  şi  tocmai  de  aceea  Sfinţii  Părinţi  au  adăugat  că

episcopul nu poate să judece propriile cauze. Antepronunţarea publică

a  episcopului  în  această  speţă,  condamnarea  mea  ca  schismatic,  ca

neascultător, ca înşelat face ca suspiciunea de imparţialitate a judecătorilor

consistoriului  să  fie  întemeiată  şi  să  vicieze  puternic  orice  încercare  de  a

demonstra că situaţia mea este cea în care se aplică canonul 15 I-II, iar nu

canonul 13 I-II, iar că celelalte acuzaţii care mi se aduc sunt neîntemeiate.

6. În situaţii  în care  episcopul este parte implicată  direct  în proces,  deoarece

motivul  pentru  care  sunt  trimis  în  Consistoriu  este  oprirea  canonică  a

pomenirii pentru o faptă săvârşită de către episcop împotriva dreptei credinţe,

membrii Consistoriului, care sunt numiţi de către episcopul respectiv, pot fi

prezumaţi  ca  incompatibili,  conform  art.  138,  lit.  (a),  întrucât  se  poate

presupune că sunt interesaţi direct de proces, iar interesul, în cazul meu

este de a arăta că oprirea pomenirii s-a făcut din motive eronate, care nu îl

incriminează pe episcopul care i-a numit să judece cauza mea. O sentinţă în

care eu aş fi exonerat de vina de schismă pentru oprirea pomenirii episcopului

ca urmare a participării acestuia la sinodul din Creta ar însemna admiterea

faptului că episcopul este părtaş la erezia din Creta şi i-ar pune pe

membrii Consistoriului în situaţia de a deveni ei înşişi pasibili de

judecare în Consistoriu pentru fapta de care sunt eu învinuit.

7. În speţa pe care v-o supun analizei, recuzarea întregului complet de judecată

nu ar putea schimba cu nimic situaţia, întrucât un complet de judecată nou ar

avea exact aceeaşi problemă de legitimitate ca şi cel dinainte, deoarece s-ar

afla în aceeaşi poziţie necanonică de a apăra cauza episcopului care l-a numit. 

8. Întrucât  Regulamentul  instanţelor  de  judecată  ale  Bisericii  Ortodoxe

Române prevede  că  apărătorii  bisericeşti  sunt  numiţi  din  încredinţarea

chiriarhului  (art.  124  şi  125)  şi  pot  fi  sancţionaţi  pentru  “compromiterea

demnităţii misiunii lor” (art. 126), iar sancţiunile sunt aplicate direct de către

Chiriarh  (art.  26,  alin.  5),  nu pot beneficia  de sprijinul  autorizat  al

unui  apărător bisericesc,  în  condiţiile  în  care  aceştia  ar  fi  implicaţi  în



apărarea  unui  caz  îndreptat  împotriva  episcopului  care  i-a  desemnat,  iar

demonstrarea  faptului  că  eu  nu  sunt  schismatic,  de  exemplu,  le-ar  putea

aduce  acuza  de  “compromitere  a  misiunii  lor”  şi  sancţiuni  disciplinare.  În

plus, este de notorietate publică poziţia preoţilor împotriva mea şi a celorlalţi

nepomenitori, conturată ca urmare a unor şedinţe de protopopiat, a pastoralei

mitropolitane  pascale,  iar  în  cazul  apărătorilor  bisericeşti,  a  cursurilor  de

pregătire  a  avocaţilor  bisericeşti,  organizate  de  participanţi  sau  adepţi  ai

sinodului din Creta.

9. Canonul 12 Cartagina spune că atunci când un cleric a fost judecat de către

episcopul  său,  el  poate  apela  la  judecata  a  şase  episcopi  din  unitatea

bisericească superioară (în speţă, Mitropolia), care să judece dacă nu cumva

preotul  respectiv  a fost  nedreptăţit.  Ideea este întărită de către canonul 14

Sardica, în care se reglementează mai ales situaţii în care un episcop “iute din

fire şi pornindu-se în grabă împotriva unui presbiter sau diacon, ar vrea să îl

scoată pe acela din Biserică”, recomandându-se “să se poarte grijă ca unul ca

acesta să nu se osândească îndată, nici să se despoaie de comuniune”. 

10. În conformitate cu art. 56, alin. (4) din Regulamentul instanţelor de judecată

ale  Bisericii  Ortodoxe  Române,  Consistoriul  Monahal  Mitropolitan  este

alcătuit din 3-5 membri titulari şi doi supleanţi, numiţi de mitropolit dintre

arhimandriţii şi protosinghelii recomandaţi de către eparhiile mitropoliei. La

rândul  său,  ultima instanţă la  care  se poate  judeca un dosar  de caterisire,

Consistoriul Superior Bisericesc Monahal este format, conform art. 57, alin.

(3)  din  6  membri  titulari  şi  câte  un  supleant  pentru  fiecare  dintre  ei,

desemnaţi  de  către  sinoadele  metropolitane  din  ţară dintre  exarhii  de

mănăstiri.  Din  aceste  prevederi  ale  Regulamentului  rezultă  că  în  nicio

instanţă de apel bisericească nu se îndeplineşte condiţia judecării

cazului meu în recurs direct de către şase episcopi, plus episcopul

meu, Sinodul  Mitropolitan  şi  Sfântul  Sinod  primind  spre  aprobare  doar

decizia deja judecată a consistoriului mitropolitan sau superior bisericesc.

11. În  speţa  mea,  acuzele  care  îmi  sunt  aduse  şi  care  sunt  judecate  de  către

consistoriile eparhial, mitropolitan sau superior bisericesc ar putea fi supuse

spre  aprobare  Sinodului  Mitropolitan  sau  Sfântului  Sinod,  unde  ar  fi



analizate  de  către  episcopi  care  au  acelaşi  interes  în  speţa

respectivă  ca şi  episcopul  meu,  deoarece  sunt  cu  toţii  fie  participanţi

direcţi  la  sinodul  din  Creta,  fie  participanţi  la  sesiunile  Sfântului  Sinod al

Bisericii  Ortodoxe  Române  care  au  luat  notă  de  “caracterul  ortodox”  al

sinodului din Creta. 

12. Organizarea  administrativă  a  Mitropoliei  Moldovei  şi  Bucovinei  face  ca

episcopul  meu  direct,  arhiepiscopul  Arhiepiscopiei  Iaşilor,  să  fie  şi

mitropolitul meu direct, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Prin urmare, în

actuala configurare a instanţelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române,

apelul la Consistoriul Monahal Bisericesc Mitropolitan va fi aprobat sau nu de

către acelaşi episcop care m-a trimis în judecată în prima instanţă. Art. 153,

alin.  (2)  precizează  că  “În  baza  referatului,  Mitropolitul  poate  dispune

înscrierea cererii mele de recurs sau de apel în registrul de judecată”, din care

se  subînţelege  că  Mitropolitul  ar  putea  să  nu dispună înscrierea  cererii  în

registrul de judecată. 

Toate aceste incompatibilităţi se datorează faptului că, în cazul meu, ca şi în cazul

celorlalţi  preoţi  din  alte  eparhii,  care  au  întrerupt  pomenirea  ierarhului  pentru

participarea la sinodul din Creta  şi pentru semnarea documentelor acelui sinod,  sunt

trimis în judecată împotriva prevederilor canonului 15 I-II Constantinopol,

care  prevede  că  “unii  ca  aceştia  nu  numai  canoniceştii  certări  nu  sunt  supuşi,

îngrădindu-se  pe  sine  despre  împărtăşirea  numitului  episcop,  mai  înainte  de

sinodiceasca cercetare, ci şi de cinstea cea cuvenită celor dreptslăvitori se vor învrednici.

Că nu au osândit episcop, ci minciuno-episcopi şi minciuno-învăţători. Şi nu cu schismă

au rupt unirea Bisericii, ci s-au silit a izbăvi Biserica de schisme şi împărţiri”. 

Chiar  dacă  vorbeşte  despre  osândirea  minciuno-episcopilor  şi  minciuno-

învăţătorilor,  canonul  nu  ne  permite  să  îi  trimitem  noi  în  judecată  pe  episcopii

participanţi la sinod, lăsând acest drept Sfântului Sinod, care este, potrivit  Statutului

BOR, cel ce se ocupă de păstrarea unităţii dogmatice, liturgice şi canonice (art. 14, litera

a), de examinarea problemelor de ordin dogmatic, liturgic, canonic şi pastoral, pe care le

soluţionează în conformitate cu învăţătura Sfintei Biserici şi hotărăşte, potrivit Sfintelor

Canoane, asupra problemelor bisericeşti de orice natură (art. 14, litera b) şi hotărăşte cu

privire la trimiterea în judecată canonică a acelora dintre membrii săi care sunt învinuiţi



de abateri de la învăţătura şi disciplina Bisericii (art. 14, p). Sfântul Sinod are obligaţia

să observe că există o reacţie publică2 faţă de învăţăturile sau acţiunile necanonice ale

unui episcop, să le analizeze şi să decidă, aşa cum a făcut-o în 2008 în cazul celor doi

ierarhi care au săvârşit intercomuniune liturgică şi euharistică cu greco-catolicii3.

În consecinţă, în temeiul art. 15, litera z din Statutul Bisericii Ortodoxe Române,

care spune că Sfântul Sinod interpretează în formă definitivă şi obligatorie pentru toate

organismele bisericeşti dispoziţiile statutare şi regulamentare, respectuos Vă solicit

să analizaţi incompatibilităţile canonice şi juridice semnalate, să dispuneţi,

dacă  se  impune,  pe  perioada  acestei  analize,  suspendarea  temporară  a

judecării  cazului  meu  în  Consistoriul  Monahal  Eparhial  Iaşi,  până  la  o

decizie  finală  în  problema  semnalată  de  mine,  şi  să  oferiţi  o  soluţie

canonică  acestei  probleme,  care  să  ţină  seama  de  faptul  că  judecarea

preotului pentru întreruperea pomenirii ierarhului părtaş la erezie nu este

prevăzută  în  niciun  regulament  bisericesc,  tocmai  pentru  că  nu  este

canonică, şi că ea nu se poate face după procedura trimiterii  în judecată

pentru delicte ordinare pe care preotul le-ar putea săvârşi. 

Dacă soluţia la petiţia mea va conduce la modificarea procedurilor după care se

judecă procesul meu, ea ar trebui să determine şi revizuire celorlalte cazuri de

caterisire similare de pe cuprinsul Patriarhiei Române. 

Data Cu deosebit respect,

Egumen Pamvo Jugănaru, 

 

Membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

2 http://www.cuvantul-ortodox.ro/important-memoriul-laicatului-ortodox-roman-catre-sfantul-

sinod/. 

3 http://www.greco-catolica.org/a393-decizia-oficiala-a-sinodului-bor-ips-nicolae-corneanu-si-

ps-sofronie-drincec-au-fost-iertati.aspx. 
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