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HOTRÂRE
privind recunoaterea Statutului de organizare i func ionare
a Cultului Cretin Baptist - Uniunea Bisericilor Cretine
Baptiste din România

În temeiul art. 29 alin. (3) i al 108 din Constitu ia României, republicat,
precum i al art. 49 alin. (2) i (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea
religioas i regimul general al cultelor,
Guvernul României adopt prezenta hotrâre.
Art. 1 – Se recunoate Statutul de organizare i func ionare a Cultului Cretin
Baptist - Uniunea Bisericilor Cretine Baptiste din România, prevzut în anexa
care face parte integrant din prezenta hotrâre.
Art. 2 – Pe data intrrii în vigoare a prezentei hotrâri se abrog Decretul
Prezidiului Marii Adunri Na ionale nr. 1.203/1950 pentru aprobarea
Statutului de organizare i func ionare a Cultului Cretin Baptist din Republica
Popular Român, nepublicat, cu modificrile ulterioare.
Prim Ministru
Clin Popescu Triceanu
Contrasemneaz:
Ministrul culturii i cultelor,
Adrian Iorgulescu

Bucureti, 16 ianuarie 2008
Nr. 58.
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PREAMBUL

I. Baptitii reprezint în tradiia cretin o ramur a Reformei Protestante din
secolul al XVI-lea i se consider continuatori ai tradiiei evanghelice care a
fost prezent în Europa de-a lungul multor veacuri de istorie cretin. În
Anglia, anabaptitii (ramura radical a reformei protestante) au fost numii
baptiti începând cu anul 1569.
Prima congregaie care a purtat numele de biseric baptist a aprut în anul
1609 în Amsterdam i a fost format din emigrani englezi. Persecutai în
Anglia, muli baptiti au emigrat în America, unde au înfiinat biserici baptiste
începând cu anul 1639. Astzi, baptitii reprezint cea mai rspândit
confesiune cretin de tradiie protestant din lume, având biserici în peste 220
de ri i state i aproximativ 120 milioane de membri.
În România, prima biseric baptist a luat fiin în anul 1856 în Bucureti, prin
misiunea Bisericii Baptiste Germane. Între cele dou rzboaie mondiale,
prezena i influena spiritual a baptitilor s-au fcut simite în special în
Transilvania, Bihor i Banat. În perioada comunist, baptitii au fost
persecutai i considerai sectani de ctre regimul totalitar ateu. În prezent, în
România exist peste 1.700 biserici baptiste, cu aproximativ 150.000 de
membri i aparintori. Pe plan naional, bisericile baptiste sunt organizate în
Uniunea Bisericilor Baptiste, care a luat fiin în anul 1920 i are sediul în
Bucureti.
II. Baptitii s-au remarcat în istorie prin lupta pentru libertatea religioas a
fiecrei fiine umane. Filosoful englez John Locke scria: „Baptitii au fost
primii care au propus lumii libertatea religioas deplin; libertatea adevrat
i dreapt, libertatea egal i imparial.”
În anul 1612, pastorul baptist Thomas Helwys îi scria regelui Angliei, Iacob I:
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„Regele este un om muritor, i nu Dumnezeu; de aceea nu are nicio
putere asupra sufletelor nemuritoare ale supuilor si... Religia este o
problem între om i Dumnezeu. Lsai-i s fie eretici, turci, evrei sau orice
altceva. Regele nu va rspunde în locul lor înaintea lui Dumnezeu. De aceea,
regele nici nu poate fi judector între Dumnezeu i om."
Baptitii consider c libertatea religioas este inalienabil i irevocabil i c
nicio alt libertate nu este în siguran acolo unde nu exist libertate religioas.
Pentru baptiti, libertatea religioas înseamn:
-

libertatea de a crede i de a mrturisi credina;
libertatea de închinare public i privat;
libertatea de asociere în comuniti religioase;
libertatea de practicare a credinei;
libertatea de slujire prin fapte de caritate;
libertatea de interpretare a Scripturii;
libertatea de schimbare a apartenenei religioase.

Baptitii cred i militeaz pentru o biseric liber într-un stat liber. Baptitii
din România nu accept subvenii de la stat pentru activitatea religioas i
pentru salarizarea personalului de cult. Ei cred c este datoria liber consimit
a fiecrui credincios s contribuie la susinerea spiritual i material a
bisericii de care aparine.
III. Baptitii mrturisesc credina într-un singur Dumnezeu, Creatorul i
Susintorul tuturor celor vzute i nevzute. Baptitii cred c Dumnezeu
exist etern în trei Persoane, Tatl, Fiul i Duhul Sfânt, fiecare Persoan fiind
pe deplin Dumnezeu, cu toate c exist un singur Dumnezeu.
Baptitii cred i mrturisesc dumnezeirea i umanitatea Domnului Isus Hristos,
naterea Sa din Fecioara Maria, moartea Sa ispitoare pe cruce pentru
întreaga omenire, învierea Sa din mori a treia zi în trup glorificat, înlarea Sa
în slav la dreapta Tatlui.
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De asemenea, baptitii mrturisesc i ateapt venirea în slav a Domnului
Isus Hristos, învierea celor drepi i a celor nedrepi i manifestarea glorioas a
Împriei lui Dumnezeu.
Baptitii cred c Duhul Sfânt este cea de a treia Persoan dumnezeiasc, c
Duhul Sfânt ilumineaz i convinge omul de pcat i neprihnire, c Duhul
Sfânt înfptuiete naterea din nou (regenerarea) prin Cuvântul Scripturii i
transformarea (sfinirea) continu, dup chipul Fiului lui Dumnezeu, a celui ce
se încrede în Hristos.
Prin învturile biblice fundamentale, baptitii aparin cretinismului istoric.
Baptitii susin principiile Reformei: Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fidae,
Soli Deo Gloria. În practica religioas, baptitii promoveaz simplitatea
tradiiei Bisericii din veacul apostolic (Faptele Apostolilor 2:41-47). Baptitii
cred i mrturisesc c prin Isus Hristos fiecare om are acces direct la
Dumnezeu. Domnul Isus Hristos este singurul Mântuitor i singurul Mijlocitor
între Dumnezeu i oameni. Baptitii nu practic cultul icoanelor, al moatelor
i al sfinilor, considerându-le tradiii ulterioare veacului apostolic.
IV. Baptitii îi trag numele de la practica botezului nou-testamentar.
Cuvântul "baptist" vine de la grecescul "baptizo" care înseamn "afundare".
În crezul i practica bisericii baptiste, botezul se administreaz în numele
Tatlui i al Fiului i al Sfântului Duh, prin afundare în ap, i este precedat de
convertirea celui ce se boteaz. Pentru baptiti, botezul reprezint mrturia
personal a unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin credina în moartea i
învierea Domnului Isus Hristos. Copiii nou-nscui sunt dedicai lui
Dumnezeu prin rugciunea de binecuvântare. În familiile i în bisericile
baptiste, copiii cresc în cunoaterea lui Dumnezeu, prin cuvântul Scripturii i
rugciune.
Baptitii au ca învtur specific sigurana mântuirii. Aceasta înseamn c
cel nscut din nou are via venic din momentul întoarcerii la Dumnezeu.
Cei ce sunt cu adevrat nscui din nou, prin puterea lui Dumnezeu, vor
persevera în har pân la sfâritul vieii. Din pricina cercetrii i lucrrii
Duhului lui Dumnezeu, cel mântuit nu poate strui în pcat i neascultare.
Numai cei ce persevereaz pân la sfârit au fost cu adevrat nscui din nou.
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“Cine are pe Fiul are viaa, cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viaa.”
(1 Ioan 5:12)
Baptitii cred c mântuirea este darul lui Dumnezeu, oferit ca har tuturor celor
ce se întorc la El cu pocin i credin. Cretinul face fapte bune nu ca s fie
mântuit, ci pentru c a fost mântuit prin Isus Hristos. “Fiindc suntem socotii
îndreptii prin credin, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus
Hristos.” (Romani 5:1) Credina reprezint rdcinile noii viei în Hristos, în
timp ce faptele bune reprezint roada care Îl glorific pe Dumnezeu.
V. Baptitii practic închinarea fa de Dumnezeu în duh i adevr.
Închinarea public se realizeaz prin participarea tuturor credincioilor, de
regul, prin cântare, rugciune, citirea i propovduirea Sfintelor Scripturi.
Zidirea duhovniceasc se face i în grupuri mici, în case particulare sau în
lcaul de închinare, prin studiul Bibliei i rugciune. Prin Cina Domnului
biserica co-memoreaz jertfa unic a Noului Legmânt, adus o dat pentru
totdeauna prin moartea pe cruce a Domnului Isus Hristos. Cina Domnului
exprim atât unirea credinciosului cu Isus Hristos, cât i unitatea bisericii,
ca trup al lui Hristos, prin Duhul Sfânt.
Baptitii srbtoresc Duminica — ziua Învierii Domnului ca zi de închinare
sptmânal. De asemenea, baptitii celebreaz srbtorile anuale legate de
evenimentele principale ale mântuirii: Naterea Mântuitorului, Botezul
Domnului, Moartea i Învierea Domnului Isus Hristos, Înlarea Domnului i
Pogorârea Duhului Sfânt.
Bisericile baptiste au, de asemenea, i servicii divine speciale. Serviciul divin
de cununie are un caracter solemn i consfinete legmântul celor doi, brbat
i femeie, ce se unesc înaintea lui Dumnezeu pentru a forma o familie.
Binecuvântarea nou-nscuilor se face, de regul, în cadrul serviciului divin,
prin rugciunea bisericii. Serviciul divin de înmormântare reafirm credina în
înviere i constituie un act de solidaritate a comunitii cu cei îndurerai din
pricina despririi.
VI. Baptitii cred i mrturisesc c toi cei mântuii, din toate generaiile, din
orice popor i din orice etnie, alctuiesc trupul cosmic al lui Hristos, în cer i
pe pmânt, Biserica Universal, care se manifest local prin comuniti de
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credin, speran i iubire cretin. Biserica local reprezint comunitatea
credincioilor nscui din nou, prin care Hristos se manifest în fiecare
generaie i în fiecare loc i prin care Dumnezeu extinde harul Su în lume.
Baptitii cred c biserica se zidete numai într-un climat de dragoste i
autenticitate i crete spiritual numai în dependen de Hristos i doar în
msura cultivrii relaiilor interpersonale i a implicrii credincioilor în
slujire.
Baptitii consider c menirea fiecrei biserici locale este aceea de a fi o
comunitate trimis în lume pentru a împrti credina, sperana i iubirea
cretin. Baptitii cred c biserica local Îl glorific pe Dumnezeu în msura în
care fiecare credincios i întreaga comunitate este o mrturie a suveranitii,
sfineniei i buntii dragostei lui Dumnezeu în lume. Pentru baptiti, biserica
local ca familie duhovniceasc reprezint dovada c iubirea, sperana i
încrederea sunt posibile într-o lume materialist i individualist.
VII. Baptitii sunt promotorii pe plan mondial ai misiunii cretine moderne,
începând cu William Carrey (1761—1834), printele misiunii moderne.
Baptitii consider c fiecare credincios este un misionar i c întreaga
biseric este trimis în lume s rspândeasc Evanghelia, astfel încât cei ce nu
au o relaie personal cu Dumnezeu s devin, prin credin i pocin,
ucenici devotai ai Domnului Isus Hristos.
Baptitii împrtesc convingerea c Împria lui Dumnezeu este mai mare
decat orice biseric sau confesiune cretin. Baptitii resping prozelitismul ca
mijloc de manipulare a persoanei. Ei cred în responsabilitatea i dreptul
inalienabil al fiecrei persoane de a-i alege singur credina. Misiunea se
adreseaz persoanei i societaii în întregul ei, atât prin Evanghelie, cât i prin
aciuni de caritate i de identificare în dragoste cretin cu cei marginalizai i
nedreptii.
Baptitii sunt ceteni responsabili i loiali i în ascultare de Dumnezeu
particip alturi de toi ceilali ceteni la pacea i prosperitatea rii lor. În
mod special, baptitii se roag lui Dumnezeu pentru mântuirea tuturor
oamenilor. Ei mijlocesc înaintea Tatlui ceresc pentru toate autoritile i
persoanele din instituiile statului, pentru ca astfel s putem tri cu demnitate
i în pace.
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CAPITOLUL I
Principii i dispoziii generale
SECIUNEA 1 — Principii
Art. 1. – Cultul Cretin Baptist din România se organizeaz potrivit
urmtoarelor principii:
a) Principiul autoritii spirituale
Bisericile baptiste din România se întemeiaz pe învtura Sfintelor Scripturi.
Sfânta Scriptur (Biblia) este Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu i reprezint
autoritatea suprem în materie de credin i practic religioas a bisericilor
baptiste din România.
b) Principiul asocierii
Bisericile baptiste din România sunt biserici surori. Ele se asociaz cu scopul
de a se sprijini reciproc, de a susine împreun mrturia cretin, de a veghea
la pstrarea nealterat a învturilor Sfintelor Scripturi, de a colabora în
misiune i de a-i apra libertatea religioas.
c) Principiul autonomiei
Bisericile baptiste se organizeaz i funcioneaz în mod autonom. Celelalte
entiti ale Cultului Cretin Baptist din România au rolul de a sprijini bisericile
baptiste locale s îi îndeplineasc menirea.
d) Principiul apostoliei
Fiecare biseric baptist are mandatul apostolic încredinat de Hristos de a fi o
comunitate trimis în lume pentru a mrturisi Evanghelia i pentru a împrti
credina, sperana i iubirea cretin tuturor oamenilor.
e) Principiul preoiei universale
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Fiecare credincios are acces liber la Dumnezeu, prin mijlocirea Domnului
Isus. Ca preoi ai lui Dumnezeu, credincioii baptiti au dreptul i
responsabilitatea de a mrturisi Evanghelia, de a sluji potrivit înzestrrii
duhovniceti i de a mijloci în rugciune pentru mântuirea semenilor lor.
f) Principiul libertii religioase
Credincioii baptiti împrtesc convingerea potrivit creia fiecare persoan
i fiecare biseric trebuie s se bucure de libertatea de a-i alege modul de
închinare i slujire a lui Dumnezeu, fr îngrdiri sau amestec din afar.
Cultul Cretin Baptist din România este liber i autonom fa de stat. Baptitii
susin principiul separrii bisericii fa de stat, potrivit dictonului „o biseric
liber într-un stat liber”.
g) Principiul egalitii cultelor
Cultul Cretin Baptist este egal cu celelalte culte în faa legii i a autoritilor
statului. Statul român va pstra poziia de neutralitate fa de Cultul Cretin
Baptist i nu va încuraja acordarea de privilegii sau discriminarea Cultului
Cretin Baptist fa de alte culte.
Credincioii baptiti i aparintorii sunt protejai de statul român împotriva
oricror comportamente care au ca scop sau vizeaz atingerea demnitii ori
crearea unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau
ofensatoare ori a unei stri de inferioritate, legate de apartenena acestora la
credina baptist.
SECIUNEA a 2-a — Dispoziii generale
Art. 2. – Cultul Cretin Baptist din România se organizeaz i funcioneaz
potrivit prevederilor prezentului Statut. Denumirea acestuia este: Cultul
Cretin Baptist din România – Uniunea Bisericilor Baptiste din România.
Art. 3. – (1) Cultul Cretin Baptist din România formeaz o unitate atât din
punct de vedere doctrinar, cât i organizatoric.
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(2) Mrturisirea de credin baptist conine nucleul fundamental al
învturilor biblice pe baza crora se realizeaz unitatea doctrinar a
bisericilor cretine baptiste din România.
(3) Structura organizatoric a Cultului Cretin Baptist din România este
urmtoarea: a) bisericile locale; b) comunitile teritoriale; c) Convenia
Baptist Maghiar i d) Uniunea Baptist, fiecare având personalitate juridic,
cu drepturile ce deriv din aceast calitate.
(4) Cultul Cretin Baptist din România i prile sale componente sunt
persoane juridice de utilitate public.
Art. 4. – Cultul Cretin Baptist din România are sistem propriu de salarizare i
sistem propriu de asigurri sociale, denumit Casa de Pensii i Ajutoare a
Cultului (C.P.A.). Casa de Pensii are personalitate juridic i se organizeaz i
funcioneaz conform regulamentului propriu, aprobat de organele de
conducere ale cultului.
Art. 5. – (1) Cultul Cretin Baptist din România este liber i autonom fa de
stat, independent fa de orice alt persoan fizic sau juridic de drept public
ori privat.
(2) Libertatea i autonomia Cultului Cretin Baptist se manifest i prin
dreptul su exclusiv de a-i stabili doctrina i preceptele religioase proprii,
normele interne de organizare i funcionare; dreptul exclusiv de a
înfiina/desfiina uniti de cult; dreptul de a-i alege reprezentanii în
conducerea structurilor din cadrul cultului, fr amestec din partea statului;
dreptul de a avea o jurisdicie duhovniceasc proprie.
(3) Autonomia Cultului Cretin Baptist, în sensul Constituiei României, se
manifest i prin faptul c acesta, din motive doctrinare, nu accept subvenii
financiare din partea statului pentru activitatea cultic i pentru funcionarea
sa.
(4) În acord cu prevederile constituionale i ale Legii nr. 489/2006 privind
libertatea religioas i regimul general al cultelor, statul român promoveaz
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sprijinul acordat Cultului Cretin Baptist din România de ctre membrii i
aparintorii si, prin deduceri din impozitul pe venit pentru sumele
contribuite, i încurajeaz sponsorizrile ctre cult, potrivit legii.
Art. 6. – (1) Cultul Cretin Baptist din România este independent fa de
bisericile i organizaiile baptiste din strintate, pstrând legturi freti i de
colaborare cu acestea. El poate intra în aliane cu organizaii baptiste din
strintate, precum i cu biserici i organizaii evanghelice din ar i din
strintate.
(2) La Cultul Cretin Baptist din România se pot afilia biserici baptiste i
asociaii de biserici baptiste române i maghiare din diaspora.
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CAPITOLUL II
Biserica baptist local
SECIUNEA 1 — Definirea i constituirea bisericii
Art. 7. – (1) Biserica baptist local reprezint comunitatea biblic întemeiat
pe legmântul în jertfa Domnului Isus a credincioilor nscui din nou, care au
primit botezul credinei i accept din proprie convingere Mrturisirea de
credin a Cultului Cretin Baptist din România i prevederile prezentului
statut.
(2) Biserica baptist local este de sine stttoare i are ca autoritate suprem
în materie de credin i practic religioas învturile Sfintelor Scripturi.
(3) Fiecare biseric baptist face parte din comunitatea bisericilor pe raza
creia se afl sau din Convenia Baptist Maghiar, dup caz, precum i din
Uniunea Bisericilor Baptiste din România.
(4) Bisericile baptiste pot stabili norme proprii de organizare i funcionare, cu
respectarea prezentului statut i a Mrturisirii de credin a Cultului Cretin
Baptist din România.
(5) Bisericile baptiste pot încheia parteneriate cu biserici i organizaii cretine
din ar i din strintate.
Art. 8. – (1) Biserica se constituie ca persoan juridic prin hotrârea adunrii
generale a unui numr de cel puin 20 de membri majori, considerai membri
fondatori.
(2) Actul de constituire întocmit în 3 exemplare, va purta semntura fiecrui
membru fondator i va exprima voina colectiv de constituire, va conine
denumirea i sediul bisericii, precum i lista membrilor comitetului de
conducere. Dou exemplare ale actului de constituire, împreun cu actele
doveditoare privind sediul i patrimoniul iniial, vor fi înaintate comunitii de
care aparine sau Conveniei Baptiste Maghiare, dup caz.
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(3) Comunitatea sau Convenia Baptist Maghiar, dup caz, va proceda la
verificarea îndeplinirii condiiilor legale de constituire, precum i a celor
doctrinare, i va înainta Uniunii Baptiste actele respective împreun cu avizul
su, care va cuprinde confirmarea îndeplinirii condiiilor de legalitate i a celor
doctrinare.
Art. 9. – (1) Eliberarea autorizaiei de funcionare se va face de ctre Uniunea
Baptist, în urma constatrii îndeplinirii condiiilor legale, i va fi urmat de
înscrierea bisericii în Registrul persoanelor juridice al Cultului Cretin Baptist
din România.
(2) Un eventual refuz de avizare din partea comunitii sau de autorizare din
partea Uniunii Baptiste trebuie s fie motivat i comunicat în scris grupului de
credincioi care a solicitat autorizarea.
(3) Grupul de credincioi care a solicitat autorizarea bisericii respective poate
contesta refuzul la Consiliul Uniunii, care va lua o decizie în prima sa edin.
(4) Biserica se consider definitiv constituit, fr nicio alt formalitate, dup
eliberarea autorizaiei de funcionare de ctre Uniunea Baptist din România.
Biserica astfel constituit este persoan juridic de la data hotrârii de
constituire.
Art. 10. – (1) Grupul de credincioi format din cel puin 3 membri majori se
poate constitui în „biseric filial”, fr a avea personalitate juridic. Biserica
filial îi exercit cultul în mod liber i independent în localitatea respectiv.
(2) Biserica filial se constituie prin hotrârea grupului respectiv, cu acordul
bisericii la care se afiliaz. Actul de constituire se va întocmi în 4 exemplare,
va exprima voina colectiv de constituire a membrilor fondatori, va purta
semntura fiecrui membru fondator i va cuprinde denumirea bisericii filiale
i adresa sediului.
(3) Eliberarea autorizaiei de funcionare pentru biserica filial urmeaz
procedura prevzut în cazul bisericii cu personalitate juridic i va fi
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înregistrat în Registrul bisericilor filiale al Cultului Cretin Baptist din
România.
SECIUNEA a 2-a — Membri i aparintori
Art. 11. – (1) Este membru al bisericii cretine baptiste persoana, fr
deosebire de sex, naionalitate, etnie sau ras, care din libera sa convingere a
primit credina i botezul, accept Mrturisirea de credin a Cultului Cretin
Baptist, prevederile prezentului statut i este înscris în registrul de membri al
bisericii locale.
(2) Calitatea de membru al bisericii baptiste este personal i netransmisibil
i poate fi dovedit dup registrul de membri inut de biserica local.
(3) Datele personale ale credincioilor nu pot fi folosite în alt scop decât în cel
al evidenierii în cadrul Cultului Cretin Baptist din România.
(4) Fiecare credincios baptist trebuie s aparin unei biserici locale. Un
credincios baptist poate fi membru numai într-o singur biseric în acelai
timp.
(5) Membrii bisericii nu pot face parte din organizaii a cror ideologie,
învtur sau practic sunt împotriva învturii Sfintelor Scripturi.
(6) Primirea unui membru în biseric se face prin aprobarea organelor de
conducere ale bisericii, potrivit procedurii stabilite de adunarea general.
(7) În cazul transferului unui membru dintr-o alt biseric baptist, biserica în
care acesta se transfer va solicita adeverina de membru de la biserica din
care acesta pleac.
Art. 12. – (1) Membrii bisericii au dreptul de a beneficia de consiliere i
asisten religioas, de a participa activ la adunrile generale, de a alege i de a
fi alei în conformitate cu Mrturisirea de credin i cu prevederile
prezentului statut. Dreptul de a alege i de a fi ales se exercit în conformitate
cu prevederile legale în materie.
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(2) Membrii bisericii au datoria de a contribui financiar i/sau material la
susinerea activitii i misiunii bisericii.
Art. 13. – (1) Biserica local exercit disciplinarea spiritual asupra
membrilor si care s-au abtut de la Cuvântul lui Dumnezeu prin atitudine,
învtur sau faptele vieii. Disciplinarea const în:
a) mustrarea în comitet i/sau în adunarea general ;
b) suspendarea temporar a exercitrii unor drepturi ce decurg din
calitatea de membru;
c) excluderea.
(2) Msurile disciplinare se aplic în scopul îndreptrii celui vinovat, avânduse în vedere gradul de vinovie, impactul asupra mrturiei bisericii i
atitudinea persoanei în cauz. Disciplinarea se aplic, de regul, gradual,
potrivit procedurii stabilite de adunarea general a bisericii.
(3) Excluderea duce la încetarea calitii de membru al bisericii i se aplic
celor ce se fac vinovai de cdere grav sau persisten în pcat, precum i
celor ce struiesc în rspândirea învturilor eretice.
Art. 14. – (1) Retragerea din biseric prin nefrecventarea serviciilor divine,
din cauza lipsei de interes, duce la încetarea calitii de membru. Retragerea
constatat de comitetul bisericii va fi consemnat în registrul bisericii i va fi
comunicat în scris celui în cauz.
(2) În situaia în care un membru al bisericii îi exprim în scris hotrârea de
retragere, biserica va lua act de aceast hotrâre i o va consemna în registrul
de membri.
(3) Membrii exclui sau retrai pot fi considerai aparintori.
Art. 15. – (1) Cei exclui sau retrai vor putea fi reprimii ca membri, la
cererea acestora, dup ce vor dovedi sincer îndreptare.
(2) Excluderea i reprimirea se vor face prin hotrârea organelor de conducere
ale bisericii, potrivit procedurii stabilite de adunarea general, i vor fi
consemnate în registrul bisericii.
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(3) Reprimirea unui credincios exclus într-o alt biseric baptist se va face
dup consultarea bisericii care l-a exclus.
(4) Fotii membri, retrai sau exclui, nu au niciun drept asupra bunurilor i
valorilor aduse sub orice form în patrimoniul bisericii, bunurile i valorile
respective rmânând proprietate exclusiv cultic.
Art. 16. – (1) Copiii nebotezai ai credincioilor baptiti sunt aparintori ai
bisericii baptiste. Sunt aparintoare i persoanele care i-au exprimat în scris
dorina de a aparine bisericii baptiste locale.
(2) Biserica poate acorda aparintorilor ei consiliere spiritual i asisten
religioas, la cererea acestora sau a familiilor lor.
(3) Membrii i aparintorii bisericii filiale sunt înscrii în registrele bisericii la
care s-au afiliat.
SECIUNEA a 3-a — Activitatea i funcionarea bisericii
Art. 17. – (1) Biserica baptist local are menirea de a-L glorifica pe
Dumnezeu prin închinare public, prtie freasc, mrturie cretin, slujire
i misiune.
(2) Activitatea bisericii se realizeaz prin comuniunea spiritual a
credincioilor în cadrul serviciilor divine i al grupurilor mici, precum i prin
programe de evanghelizare, studiu biblic, catehez, caritate i misiune (Fapte
2:42-47; 5:42; 19:9; 20:20; Romani 16:5; 1 Corinteni 16:19; Coloseni 4:15;
Filimon 1-2).
(3) Bisericile locale îi pot desfura serviciile divine i activitatea spiritual a
grupurilor mici în lcauri de cult, în spaii publice închiriate, în case
particulare, în spaii amenajate în acest scop, precum i, ocazional, în aer liber.
Art. 18. – (1) Biserica local îi organizeaz liber i autonom serviciile divine,
grupurile mici, modul de închinare public, evanghelizarea, catehizarea,
studiile biblice, slujirea, misiunea i orice alte activiti.
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(2) Biserica poate organiza seminarii, conferine, concerte i alte activiti
cultural-religioase, dup nevoi. Educaia biblic a copiilor, adolescenilor i
tinerilor se face în familie, în coala biblic, în grupurile mici, precum i în
seminarii i tabere special organizate de biseric.
(3) Fiecare biseric baptist are libertatea de a desfura misiune cretin în
ar i în strintate, prin implicarea membrilor si: în evanghelizare public i
personal, în rugciune, studiu biblic i predicare, în aciuni sociale i de
caritate, precum i în „plantare” de biserici.
(4) Membrii bisericii au dreptul i responsabilitatea de a se implica în slujirea
bisericii potrivit cu chemarea divin, înzestrarea duhovniceasc, maturitatea
spiritual i mrturia cretin pe care acetia o au în familie i în societate.
Art. 19. – (1) În bisericile baptiste din România exist dou categorii de
slujire special: slujirea duhovniceasc i diaconia.
(2) Slujirea duhovniceasc asigur creterea spiritual i pregtirea
credincioilor în vederea implicrii lor în slujire. Aceasta se realizeaz prin:
misiune, predicare, evanghelizare, pstorire i educaie biblic.
(3) Misiunea reprezint lucrarea bisericii de extindere a Împriei lui
Dumnezeu prin trimitere de misionari pentru propovduirea Evangheliei i
înfiinarea de noi biserici în ar i în strintate.
(4) Predicarea Cuvântului lui Dumnezeu prin inspiraia Duhului Sfânt are
menirea profetic de a descoperi voia lui Dumnezeu în cugetele oamenilor i
de a-i conduce la pocin fa de Dumnezeu i credin în Isus Hristos.
(5) Evanghelizarea reprezint chemarea harului divin adresat celor ce nu au o
relaie personal cu Dumnezeu, pentru a deveni ucenici ai Domnului Isus
Hristos, i se realizeaz prin mrturisirea personal i propovduirea
învturilor de baz ale Sfintelor Scripturi.
(6) Pstorirea bisericii se realizeaz prin rugciune, consiliere, catehizare,
educaie biblic, predicare, supraveghere i cârmuire duhovniceasc, pentru
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creterea spiritual a credincioilor i pregtirea lor în vederea lucrrii de
slujire.
(7) Educaia biblic se realizeaz prin propovduire i studiu biblic, pentru
consolidarea în credin i maturizarea credincioilor, prin cunoaterea i
aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu, în vederea lucrrii de învare i sftuire a
altora.
(8) Diaconia reprezint slujirea bisericii prin manifestarea iubirii cretine i
ajutorarea celor în nevoi.
Art. 20. – (1) Potrivit învturii i practicii bisericilor baptiste,
evanghelizarea personal i public, predicarea Cuvântului lui Dumnezeu,
conducerea grupurilor mici, aciunile de caritate, precum i alte activiti
cultural-religioase reprezint atribuii ale preoiei universale, calitate pe care o
are fiecare credincios baptist.
(2) În cadrul Cultului Cretin Baptist din România atribuiile similare slujbei
de preot în sensul Legii nr. 489/2006 sunt considerate numai actele de cult:
botezul, administrarea Cinei Domnului în cadrul serviciului divin public,
cununia religioas i ordinarea slujitorilor duhovniceti.
SECIUNEA a 4-a — Slujitorii bisericii
Art. 21. – (1) Biserica poate alege i consacra în slujire ca slujitori
duhovniceti pe acei credincioi care dovedesc prin roadele slujirii lor chemare
divin, maturitate spiritual, înzestrare duhovniceasc, viziune i dedicare
pentru lucrarea lui Dumnezeu i care îndeplinesc calitile prevzute în Sfânta
Scriptur (1 Timotei 3:1-7; Tit 1:5-9).
(2) Consacrarea în slujire pentru întreaga via se face prin ordinare
(hirotonie). Consacrarea în slujire pentru nevoile specifice ale bisericii se face
prin serviciul special de rugciune.
Art. 22. – (1) Ordinarea se hotrte de adunarea general, cu votul a cel puin
trei ptrimi din numrul membrilor prezeni cu drept de vot. În vederea
ordinrii, biserica va solicita cercetarea i examinarea doctrinar a
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candidatului de ctre comitetul comunitii sau Comitetul executiv al
Conveniei Baptiste Maghiare, dup caz. În situaia în care comunitatea refuz
ordinarea, biserica se poate adresa Consiliului Uniunii Baptiste. În situaia
bisericilor baptiste maghiare, acestea se pot adresa Consiliului Conveniei.
(2) Ordinarea se face în cadrul serviciului divin, prin rugciune cu punerea
mâinilor de ctre comisia de ordinare (1 Timotei 4 :14) stabilit de comitetul
bisericii împreun cu comitetul comunitii sau Comitetul executiv al
Conveniei Baptiste Maghiare, dup caz.
(3) Actul ordinrii reprezint recunoaterea calitii de slujitor duhovnicesc i
autorizarea necesar exercitrii actelor de cult la nivelul tuturor bisericilor
baptiste din ar i din strintate.
Art. 23. – (1) Slujitorii duhovniceti ordinai pot fi supui evalurii în vederea
reconfirmrii sau eliberrii din slujb atunci când adunarea general solicit
expres acest lucru prin votul a jumtate plus unu din numrul membrilor cu
drept de vot prezeni.
(2) În situaia în care slujitorul duhovnicesc ordinat supus evalurii nu obine
trei ptrimi din voturile exprimate, acesta îi înceteaz slujirea în biserica
respectiv.
(3) Slujitorul duhovnicesc ordinat poate fi ales i angajat în alt biseric sau
slujire duhovniceasc în cadrul comunitii bisericilor sau al Conveniei
Bapiste Maghiare, dup caz.
(4) Dac nicio alt biseric sau entitate din cadrul cultului nu îl solicit s
slujeasc în aceast calitate, exercitarea atribuiilor ce decurg din calitatea de
slujitor duhovnicesc ordinat se suspend pân la solicitarea expres din partea
unei biserici baptiste, a unei comuniti a bisericilor baptiste ori a Conveniei
Baptiste Maghiare, dup caz, sau a Uniunii Baptiste.
(5) Pierderea calitii de slujitor ordinat se face în situaia excluderii din
biseric pentru cdere în pcat sau rspândire de învturi eretice, prin
hotrârea comitetului comunitii sau a Comitetului executiv al Conveniei
Baptiste Maghiare, dup caz.
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Art. 24. – (1) Alegerea slujitorilor duhovniceti pentru nevoile specifice ale
bisericii locale se hotrte de adunarea general, cu votul a cel puin dou
treimi din numrul membrilor cu drept de vot. Biserica stabilete domeniul de
slujire i perioada slujirii, prin hotrârea adunrii generale.
(2) Consacrarea slujitorilor duhovniceti pentru nevoile specifice ale bisericii
locale se face prin rugciune cu punerea mâinilor, în cadrul serviciului divin.
(3) Actul consacrrii reprezint recunoaterea calitii de slujitor duhovnicesc
i autorizarea necesar exercitrii actelor de cult la nivelul bisericii locale
respective, al filialelor i misiunilor ei.
(4) Slujitorii duhovniceti care au fost consacrai la nivelul bisericii locale pot
fi supui evalurii, în vederea reconfirmrii sau eliberrii din slujb ori când
adunarea general solicit expres acest lucru, prin votul a jumtate plus unu
din numrul membrilor prezeni cu drept de vot. Calitatea de slujitor
duhovnicesc înceteaz dac acesta nu întrunete numrul a trei ptrimi din
voturile exprimate.
Art. 25. – (1) Fiecare biseric baptist îi va alege cu precdere pstorul
bisericii. Un pstor poate sluji mai multe biserici cu acordul primei biserici
care l-a angajat i în care este membru. O biseric poate angaja i ali slujitori
duhovniceti ordinai sau consacrai la nivelul bisericii locale respective.
(2) Angajarea pstorului bisericii i a celorlali slujitori duhovniceti se face
prin hotrârea adunrii generale, cu votul a cel puin trei ptrimi din numrul
membrilor cu drept de vot prezeni.
(3) Încetarea statutului de angajat al pstorului bisericii i al celorlali slujitori
duhovniceti are loc în situaia în care persoana în cauz nu obine votul a cel
puin trei ptrimi din numrul membrilor cu drept de vot prezeni. Contractul
lui de munc înceteaz dup o perioad de 3 luni de la data adunrii generale
care a luat hotrârea.
(4) Biserica local care nu are pstor poate solicita comunitii teritoriale sau
Conveniei Baptiste Maghiare, dup caz, s fie girat temporar de un pstor.
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Acceptarea pstorului girant se face cu votul a dou treimi din numrul
membrilor prezeni în adunarea general.
Art. 26. – (1) Slujitorii duhovniceti au obligaia de a pstra taina mrturisirii.
Ei nu pot fi obligai s dezvluie faptele încredinate sau de care au luat
cunotin în considerarea statutului lor.
(2) Slujitorii bisericii i membrii comitetului de conducere nu pot fi ageni sau
colaboratori ai serviciilor secrete.
(3) Pstorii bisericii nu pot fi membri ai partidelor politice.
Art. 27. – (1) Biserica poate alege, dup nevoi, unul sau mai muli diaconi,
care ajut pstorul sau consiliul presbiterilor în administrarea aciunilor de
caritate i în desfurarea activitilor duhovniceti (Fapte 6:1-6; Romani
16:1-2; 1 Timotei 3:11).
(2) Alegerea i consacrarea în slujire a diaconilor se face dup normele proprii
ale fiecrei biserici i reprezint recunoaterea calitii de slujitor al bisericii la
nivelul bisericii locale respective, al filialelor i misiunilor ei.
(3) Diaconii trebuie s aib calitile prevzute de Sfânta Scriptur (1 Timotei
3:8-13).
SECIUNEA a 5-a — Organizarea i conducerea bisericii
Art. 28. – (1) Bisericile locale se organizeaz potrivit învturii Sfintelor
Scripturi i contextului specific al acestora. Organele de conducere ale
bisericii sunt adunarea general, comitetul bisericii i pstorul bisericii, care
îndeplinete rolul de presbiter (btrân), denumit i episcop (supraveghetor).
(2) Bisericile care au mai muli pstori angajai sau care au încredinat
responsabilitatea de presbiter i altor slujitori duhovniceti pot organiza
consiliul pstorilor (presbiterilor). Biserica stabilete prin hotrârea adunrii
generale atribuiile consiliului pstorilor (presbiterilor) i responsabilitile
fiecrui pstor sau slujitor duhovnicesc cu rol de presbiter.

19

Statutul de organizare i funcionare a Cultului Cretin Baptist Uniunea Bisericilor Cretine Baptiste din România

(3) Conducerea bisericii locale presupune îmbinarea creativ, sub cluzirea
Duhului Sfânt, a responsabilitilor i atribuiilor adunrii generale,
comitetului i pstorului bisericii sau consiliului presbiterilor, dup caz.
Art. 29. – (1) Adunarea general reprezint organul suprem de conducere i
control al bisericii locale. Autoritatea ei se exercit cu respectarea învturii
Sfintelor Scripturi i în concordan cu Mrturisirea de credin i cu prezentul
statut.
(2) Adunarea general are loc o dat pe an sau ori de câte ori este nevoie.
(3) Adunarea general se convoac de pstorul bisericii în baza hotrârii
comitetului. În situaia în care pstorul refuz convocarea, aceasta se va face
de persoana desemnat de comitet. În situaii speciale, adunarea general poate
fi convocat de pstorul bisericii din proprie iniiativ sau la cererea scris i
motivat a cel puin o treime din numrul total al membrilor cu drept de vot ai
bisericii. Convocarea se va face cu cel puin 14 zile înainte i va cuprinde:
data, ora, locul i scopul.
(4) Dac la termenul indicat nu se vor întruni cel puin jumtate plus unu din
numrul membrilor cu drept de vot, adunarea general se va ine peste o
sptmân, în acelai loc i la aceeai or, fr nicio alt convocare, când se
vor putea lua hotrâri valabile, indiferent de numrul membrilor prezeni.
(5) La stabilirea numrului necesar de membri prezeni cu drept de vot nu vor
fi luai în considerare membrii care nu sunt prezeni i care în ultimele 6 luni
nu au participat la serviciile divine ale bisericii.
(6) Adunarea general este prezidat de pstorul bisericii (pstorul
coordonator) sau de un delegat al acestuia, asistat de secretarul bisericii. La
solicitarea adunrii generale, prezidarea se va face de un preedinte de zi
asistat de un secretar de zi, alei din mijlocul ei. Hotrârile se iau cu cel puin
jumtate plus unu din numrul membrilor prezeni cu drept de vot sau cu votul
calificat, dup caz. În caz de paritate decide votul persoanei care prezideaz.
Procesul-verbal va fi semnat de persoanele care au prezidat adunarea general.
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Art. 30. – (1) Adunarea general alege numrtorii de voturi i aprob ordinea
de zi cu jumtate plus unu din numrul membrilor prezeni cu drept de vot. Pe
ordinea de zi propus de comitet pot fi adugate subiecte de interes major ale
bisericii, cu aprobarea a jumtate plus unu din numrul celor prezeni cu drept
de vot.
(2) La adunrile generale ale bisericii pot participa, cu vot consultativ, din
oficiu sau ca urmare a invitrii, 1-3 delegai ai comunitii bisericilor sau
Conveniei Baptiste Maghiare, dup caz, precum i 1-3 delegai ai Uniunii
Baptiste.
(3) În situaie de criz, pstorul bisericii, comitetul bisericii sau o treime din
membrii cu drepturi depline ai bisericii pot solicita sprijinul comunitii sau al
Conveniei Baptiste Maghiare, dup caz. Dac în termen de 30 de zile
comunitatea nu a rspuns solicitrii, sprijinul poate fi cerut Uniunii Baptiste.
(4) În situaie de criz, adunarea general poate fi convocat de comunitate,
Convenia Baptist Maghiar sau Uniunea Baptist, dup caz, cu respectarea
procedurii statutare. Adunarea general va fi condus de un moderator cu
drept de vot consultativ, delegat de comunitate, Convenia Baptist Maghiar
sau Uniunea Baptist, dup caz.
Art. 31. – (1) Adunarea general hotrte asupra tuturor problemelor majore
ale bisericii i poate delega o parte dintre atribuiile ei comitetului bisericii,
pstorului bisericii sau consiliului pstorilor (presbiterilor), dup caz.
(2) Sunt de competena exclusiv a adunrii generale urmtoarele atribuii:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

adoptarea normelor proprii care definesc rânduiala bisericii;
alegerea, consacrarea în slujire i angajarea slujitorilor duhovniceti;
reconfirmarea sau eliberarea din slujb a slujitorilor duhovniceti;
disciplinarea slujitorilor duhovniceti;
alegerea comitetului, cenzorilor i delegailor bisericii;
aprobarea bugetului i a execuiei bugetare;
achiziionarea i înstrinarea de bunuri imobile;
construirea i demolarea cldirilor care sunt proprieti ale bisericii;
angajarea de împrumuturi;
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j)

desfiinarea bisericii.

Art. 32. – (1) Adunarea general alege dintre membrii ei, pe o perioad de 4
ani, comitetul bisericii, cenzorii i delegaii la adunarea general a comunitii,
la Conferina naional i la Congresul cultului.
(2) Numrul membrilor comitetului va fi stabilit de fiecare biseric în
urmtoarele limite:
a) bisericile cu pân la 100 membri vor alege 3-7 membri în comitet;
b) bisericile cu 101-300 membri vor alege 5-11 membri în comitet;
c) bisericile cu 301-700 membri vor alege 7-15 membri în comitet;
d) bisericile cu 701-1.000 membri vor alege 9-19 membri în comitet;
e) bisericile cu 1.001-2.000 membri vor alege 11-23 membri în comitet;
f) bisericile cu 2.001-3.000 membri vor alege 15-27 membri în comitet;
g) bisericile cu peste 3.000 membri vor alege 17-31 membri în comitet.
(3) Fiecare biseric stabilete procedura de propunere prin normele sale
proprii. Adunarea general stabilete structura comitetului în conformitate cu
nevoile bisericii locale respective.
(4) Fiecare biseric va avea în componena comitetului cel puin un pstor
(presbiter), un secretar i un membru care poate fi casier.
(5) Pstorul bisericii sau pstorul girant, dup caz, este membru de drept în
comitetul bisericii pe care o pstorete, pe toat perioada activitii sale. Sunt
membri de drept în comitet i pstorii sau ceilali slujitori duhovniceti care
fac parte din consiliul pstorilor (presbiterilor) bisericii, în situaia în care
biserica a înfiinat acest consiliu.
(6) Cel puin dou treimi dintre membrii comitetului vor fi alei dintre
membrii bisericii care nu sunt angajaii bisericii sau ai organizaiilor care
funcioneaz sub îndrumarea acesteia.
(7) Biserica local care nu are pstor poate încredina unuia dintre slujitorii
duhovniceti rolul de presbiter al bisericii cu votul a trei ptrimi din numrul
membrilor cu drept de vot prezeni în adunarea general.

22

Statutul de organizare i funcionare a Cultului Cretin Baptist Uniunea Bisericilor Cretine Baptiste din România

(8) Ceilali membri ai comitetului sunt alei cu cel puin jumtate plus unu din
numrul membrilor cu drept de vot prezeni în adunarea general.
Art. 33. – (1) Adunarea general a bisericii desemneaz prin vot delegaii
pentru adunarea general a comunitii, Conferina naional i Congresul
cultului. Delegaii bisericii pentru adunarea general a comunitii vor fi
desemnai în proporie de un delegat la 50 de membri. Biserica cu un numr
mai mic de 50 de membri are dreptul la un delegat.
(2) Delegaii bisericii pentru Congresul cultului vor fi desemnai în proporie
de un delegat la 100 de membri. Biserica cu un numr mai mic de 100 de
membri are dreptul la un delegat.
(3) Delegaii pentru Conferina naional vor fi desemnai în proporie de un
delegat pentru fiecare 200 de membri. Biserica cu un numr mai mic de 200
de membri are dreptul la un delegat. Delegaii pentru Conferina naional vor
fi desemnai dintre delegaii la Congres.
(4) Delegaii bisericilor baptiste maghiare pentru Congresul Conveniei vor fi
desemnai în proporie de un delegat pentru fiecare 50 de membri. Biserica cu
un numr mai mic de 50 de membri are dreptul la un delegat.
(5) Membrii comitetului, cenzorii i delegaii pot fi revocai de adunarea
general înainte de expirarea mandatului, dac s-au fcut vinovai de cdere în
pcat, abateri de la Mrturisirea de credin a cultului sau dac nu i-au
îndeplinit sarcinile încredinate.
(6) În locul unui membru sau al unui delegat revocat, demisionat sau decedat,
comitetul de conducere va putea coopta un alt membru al bisericii, urmând ca
prima adunare general s ratifice cooptarea ori s aleag o alt persoan.
Art. 34. – (1) Comitetul bisericii reprezint organul colectiv de conducere i
administrare a activitii bisericii între adunrile generale. Comitetul duce la
îndeplinire hotrârile adunrii generale i ajut pstorul bisericii sau consiliul
pstorilor (presbiterilor) în activitatea de cârmuire spiritual a bisericii.
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(2) Comitetul se convoac de pstor ori de ctre delegatul acestuia. În cazul în
care pstorul refuz, convocarea se poate face din ini iativa a jumtate plus
unu din numrul membrilor comitetului. Pentru a lua hotrâri valabile trebuie
s participe la întâlnire cel pu in dou treimi din numrul membrilor
comitetului. Biserica poate hotrî, prin norme proprii, pentru cazuri de
urgen , i alte modalit i de inere a edin elor de comitet decât participarea.
(3) edin ele comitetului sunt prezidate de ctre pstor ori de delegatul
acestuia. În cazul în care comitetul este convocat de majoritatea membrilor,
prezidarea se face de ctre un membru desemnat de comitet. Hotrârile se iau
cu cel pu in jumtate plus unu din numrul participan ilor. În caz de paritate
decide votul persoanei care prezideaz.
Art. 35. – (1) Comitetul administreaz întregul patrimoniu, inclusiv fondurile
financiare ale bisericii, în conformitate cu bugetul aprobat de adunarea
general i hotrârile acesteia.
(2) Alte atribu ii ale comitetului:
a) asigur implementarea viziunii bisericii;
b) stabilete, la propunerea pstorului (consiliului presbiterilor), strategia
bisericii;
c) convoac adunarea general i pregtete lucrrile acesteia;
d) organizeaz departamente i stabilete proiectele bisericii de interes
general pentru evanghelizare, misiune, caritate, i altele asemenea;
e) propune adunrii generale alegerea i/sau angajarea personalului
duhovnicesc;
f) hotrte angajarea personalului administrativ i auxiliar;
g) cu mandatul adunrii generale i la propunerea pstorului bisericii,
poate decide angajarea pe durat determinat a altor slujitori
duhovniceti;
h) aprob schema de func iuni a bisericii i decide în probleme de salarii
i personal;
i) evalueaz activitatea personalului ales sau angajat al bisericii;
j) decide achizi ionarea i înstrinarea bunurilor mobile;
k) aprob primirea de noi membri în biseric;
l) aplic msurile statutare de disciplin, conform mandatului încredin at
de adunarea general;
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m) hotrte asupra altor probleme de interes pentru biseric, precum i
asupra celor care i-au fost delegate de adunarea general.
Art. 36. – (1) Pstorul bisericii sau consiliul pstorilor (presbiterilor), dup
caz, asigur cârmuirea spiritual i hrana spiritual a bisericii. Astfel, pstorul
bisericii sau consiliul pstorilor (presbiterilor):
a) promoveaz viziunea i strategia bisericii;
b) motiveaz i îndrum biserica spre împlinirea menirii i misiunii ei în
lume;
c) organizeaz activitatea spiritual a bisericii i a serviciilor divine;
d) coordoneaz pstorirea i consilierea membrilor i aparintorilor;
e) asigur pregtirea i echiparea celorlali slujitori ai bisericii;
f) asigur îndeplinirea actelor de cult;
g) întreprinde alte aciuni necesare cârmuirii eficiente a bisericii.
(2) Pstorul bisericii sau consiliul presbiterilor rspunde în faa adunrii
generale a bisericii de cârmuirea, pstorirea i hrnirea spiritual a acesteia.
Art. 37. – (1) Biserica este reprezentat de pstorul bisericii sau de pstorul
coordonator, dup caz, împreun cu secretarul bisericii. Biserica este valabil
angajat prin semntura pstorului bisericii sau a pstorului coordonator
împreun cu semntura secretarului. Acetia pot delega unui alt membru din
comitet sau din consiliul presbiterilor dreptul de semntur pentru anumite
acte ori documente.
(2) Biserica local poate încredina responsabilitatea organizrii i conducerii
activitii administrativ-financiare unui diacon administrativ ales în comitet cu
votul a cel puin dou treimi din numrul membrilor prezeni în adunarea
general.
(3) În acest caz i în limitele mandatului dat de adunarea general, biserica va
fi reprezentat de diaconul administrativ împreun cu secretarul bisericii în
problemele administrativ-financiare.
(4) Diaconul administrativ al bisericii, în situaia în care aceasta îl alege, va
duce la îndeplinire hotrârile comitetului de gestionare a patrimoniului
bisericii i va veghea la respectarea prevederilor legale în domeniul
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administrativ-financiar.
El are rspunderea gospodririi, conservrii i
evidenierii patrimoniului bisericii.
(5) Secretarul bisericii întocmete procesele-verbale ale adunrii generale i
ale edinelor de comitet, urmrete evidenierea corect fcut în registrele de
membri i aparintori ai bisericii i rspunde de corespondena, actele i
documentele bisericii.
(6) Actele, documentele, registrele, tampila, autorizaia i alte înscrisuri ale
bisericii se pstreaz în condiii de siguran la sediul bisericii.
(7) Casierul pstreaz i gestioneaz banii i alte valori. El efectueaz plile
în conformitate cu hotrârile adunrii generale sau ale comitetului de
conducere, cu semntura pstorului (pstorului coordonator) ori a diaconului
administrativ, dup caz. Casierul poate fi ales în comitet sau poate îndeplini
aceast slujb prin contract de voluntariat ori în calitate de angajat.
Art. 38. – (1) Cenzorii reprezint organul de control financiar al bisericii. Ei
sunt alei de adunarea general în numr de 1-3, cu votul a cel puin jumtate
plus unu din numrul membrilor cu drept de vot prezeni în adunarea general.
(2) Cenzorii verific respectarea hotrârilor adunrii generale i a prevederilor
legale în ceea ce privete gestionarea patrimoniului bisericii. Cenzorii au
obligaia s întocmeasc i s prezinte anual adunrii generale raportul de
control financiar privind execuia bugetar, în vederea descrcrii de gestiune.
SECIUNEA a 6-a — Organizarea i cârmuirea bisericii filiale
Art. 39. – (1) Biserica filial îi desfoar activitatea i funcioneaz dup
modelul i principiile stabilite pentru biserica local cu personalitate juridic.
(2) Membrii bisericii filiale se bucur de aceleai drepturi i obligaii precum
membrii unei biserici cu personalitate juridic i le exercit în îndeplinirea
menirii bisericii filiale.
(3) Biserica filial este cârmuit spiritual de slujitorul desemnat de biserica de
care aceasta aparine, cu acordul membrilor bisericii filiale.
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(4) Bunurile destinate activitii bisericii filiale fac parte din patrimoniul
bisericii la care s-a afiliat, al comunitii sau al Uniunii Baptiste. Biserica
local cu personalitate juridic va folosi bunurile bneti i materiale destinate
bisericii filiale numai în acest scop.
Art. 40. – (1) Cu acordul bisericii la care s-a afiliat, biserica filial poate avea
drept de administrare asupra bunurilor destinate activitii ei, precum i cod
fiscal i cont în banc.
(2) În cazul bisericilor filiale care au drept de administrare, cod fiscal i cont
în banc, administrarea fondurilor financiare i a bunurilor se face cu acordul
i sub coordonarea i controlul bisericii de care filiala aparine.
(3) Administrarea fondurilor financiare i a bunurilor se face de ctre o
comisie format din delegatul bisericii la care s-a afiliat, împreun cu 2
membri aparinând bisericii filiale.
(4) Activitatea financiar-contabil este supus controlului de legalitate
exercitat de cenzorii bisericii de care aparine biserica filial.
Art. 41. – (1) Membrii bisericii filiale se pot întruni în adunare administrativ
o dat pe an, pentru evaluarea lucrrii i pentru stabilirea propriei viziuni, la
propunerea slujitorului care o conduce.
(2) Convocarea adunrii administrative se face de ctre slujitorul bisericii
filiale i va fi adus la cunotina comitetului bisericii de care aparine. Acesta
poate desemna unul sau 2 delegai care vor avea drept de vot consultativ.
(3) Adunarea administrativ va fi condus de slujitorul bisericii filiale i va
putea lua decizii pentru bunul mers al lucrrii filialei i pentru administrarea
bunurilor i fondurilor financiare destinate bisericii filiale, în limitele
mandatului primit de la biserica de care aparin.
(4) Procesul-verbal al adunrii administrative va fi întocmit în dou
exemplare, va fi semnat de persoana care a prezidat întâlnirea, iar un exemplar
va fi trimis comitetului bisericii de care aparine.
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(5) În situaia în care membrii bisericii filiale care se autoadministreaz nu
doresc s participe la adunarea general a bisericii de care aparin, vor întiina
biserica în timp util. În aceast situaie, membrii bisericii filiale nu vor fi luai
în considerare la stabilirea numrului de membri necesar pentru inerea
adunrii generale a bisericii de care aparin.
SECIUNEA a 7-a — Alte dispoziii
Art. 42. – (1) Biserica poate angaja slujitori duhovniceti, personal
administrativ, tehnico-economic i de alt specialitate, dup nevoi, dintre
credincioii baptiti, cu respectarea prevederilor statutare.
(2) Excluderea din biseric determin încetarea calitii de angajat al bisericii.
Art. 43. – (1) Biserica stabilete prin adunarea general sau prin comitet, dup
caz, susinerea financiar a proiectelor de misiune în ar i în strintate, a
misionarilor trimii de aceasta, precum i sponsorizarea altor misionari.
(2) Biserica va susine financiar comunitatea teritorial, Convenia Baptist
Maghiar, dup caz, i Uniunea Baptist, conform hotrârilor organelor
statutare competente ale acestora.
(3) Biserica va susine misiunea din cadrul cultului baptist i colile teologice,
potrivit hotrârilor organelor de conducere ale bisericii.
(4) Donaiile fcute bisericii cu destinaie cert i colectele speciale anunate
pentru un anumit obiectiv nu vor putea fi folosite în alt scop.
Art. 44. – (1) Biserica poate acorda asisten spiritual-religioas persoanelor
aflate în spitale, aziluri, armat, închisori, orfelinate i altele i poate acorda
ajutor financiar i material persoanelor aflate în nevoi.
(2) Biserica asigur educaia religioas a copiilor credincioilor baptiti,
membri sau aparintori, a copiilor aflai în plasament în familii baptiste,
precum i a celor ce solicit educaie religioas din partea bisericii baptiste.
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(3) În situaia în care conducerea unei coli la care studiaz copii aparinând
bisericilor baptiste nu poate asigura profesori de religie aparinând Cultului
Cretin Baptist, acetia pot face dovada studierii religiei proprii, cu atestat din
partea bisericii baptiste creia îi aparin.
(4) Biserica poate înfiina, organiza i întreine, singur sau în colaborare cu
alte biserici i organizaii cretine: grdinie, coli de toate gradele, tabere,
orfelinate, cmine de btrâni, case de odihn, uniti de asisten medical i
de caritate, farmacii, edituri, tipografii, mijloace de informare în mas i altele,
în condiiile legii.
(5) Cu acordul adunrii generale se pot înfiina i organiza asociaii i fundaii
cu personalitate juridic distinct, în vederea desfurrii activitilor
prevzute la alin. (4).
Art. 45. – (1) Dou sau mai multe biserici pot constitui împreun un cerc
pastoral, fr a avea personalitate juridic. Cercul pastoral exprim unitatea
de viziune a bisericilor componente i contribuie la: dezvoltarea spiritual a
acestora, pregtirea i instruirea slujitorilor duhovniceti, realizarea proiectelor
de misiune, precum i a altor obiective stabilite de ctre aceste biserici.
(2) Cercul pastoral este coordonat de un consiliu format din pstorii i
delegaii desemnai de comitetele bisericilor componente. Consiliul de
coordonare al cercului pastoral este condus de un pstor coordonator.
(3) Consiliul de coordonare al cercului pastoral vegheaz asupra strii
spirituale i a învturii doctrinare i îndrum bisericile în realizarea viziunii
misionare.
(4) Consiliul de coordonare al cercului pastoral are autoritate spiritual în
soluionarea eventualelor situaii de criz ce pot aprea în oricare dintre
bisericile ce compun cercul pastoral.
Art. 46. – (1) Biserica poate avea i dobândi în proprietate sau în administrare
bunuri mobile i imobile asupra crora poate dispune în mod liber i autonom.
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(2) Biserica este proprietara exclusiv a tuturor bunurilor mobile i imobile, a
valorilor materiale i bneti aflate în patrimoniul su i dobândite sau
obinute prin orice moduri ori mijloace licite.
(3) Patrimoniul bisericii este distinct i autonom de patrimoniul individual al
fiecrui membru al bisericii i se realizeaz prin: contribuii, donaii,
sponsorizri, legate, liberaliti de orice fel de bunuri mobile i imobile, de
valori materiale i/sau bneti din partea persoanelor fizice i/sau juridice, din
ar i din strintate, sau prin orice alte moduri sau mijloace licite.
(4) Valorile materiale i bneti, bunurile mobile i imobile care fac obiectul
aporturilor de orice fel – contribuii, donaii, succesiuni i altele –, intrate în
patrimoniul bisericii, nu pot face obiectul revendicrilor ulterioare, acestea
rmânând în patrimoniul exclusiv cultic.
Art. 47. – (1) Bunurile sacre ale bisericii sunt: lcaurile de cult cu terenurile
i anexele aferente, casele pastorale pentru personalul duhovnicesc, terenurile,
cldirile i bunurile mobile destinate activitilor i practicilor de cult i
instituiilor cultice de învmânt, cimitirele confesionale.
(2) Bunurile sacre ale bisericii se afl sub protecia Legii nr. 489/2006, în
sensul c sunt imprescriptibile i insesizabile.
(3) Înstrinarea lor poate avea loc numai cu acordul adunrii generale, stabilit
cu trei ptrimi din numrul membrilor bisericii locale. Lcaurile de cult
considerate de Cultul Cretin Baptist din România ca fiind de valoare istoric
nu pot fi demolate sau înstrinate fr acordul Consiliului Uniunii Baptiste.
Art. 48. – (1) O biseric baptist înceteaz a fiina fie din proprie iniiativ,
prin hotrârea adunrii generale luat cu nou zecimi din numrul total al
membrilor, fie în urma hotrârii Conferinei naionale a Cultului Cretin
Baptist din România de retragere a autorizaiei de funcionare, în condiiile
prezentului statut.
(2) Biserica filial se poate transforma în biseric cu personalitate juridic,
potrivit procedurii stabilite în prezentul statut pentru biserica persoan
juridic.
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(3) Desfiinarea bisericii filial poate fi hotrât fie de ctre grupul de
credincioi care o compun, cu votul a cel puin nou zecimi din numrul
membrilor, fie în urma hotrârii Conferinei naionale a Cultului Cretin
Baptist din România de retragere a autorizaiei de funcionare, în condiiile
prezentului statut.
(4) În caz de desfiinare a bisericii, patrimoniul acesteia trece în proprietatea
altei biserici, potrivit hotrârii adunrii generale, sau în patrimoniul
comunitii de care a aparinut ori al Conveniei Baptiste Maghiare, dup caz.
(5) În situaia în care membrii unei biserici prsesc Cultul Cretin Baptist,
patrimoniul bisericii rmâne în proprietatea acesteia sau a comunitii
bisericilor baptiste de care aceasta a aparinut ori a Conveniei Baptiste
Maghiare din România, dup caz.
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CAPITOLUL III
Comunitatea bisericilor baptiste
SECIUNEA 1 — Constituire, organizare i funcionare
Art. 49. – (1) Comunitatea bisericilor baptiste (comunitatea baptist)
reprezint asocierea unui numr minim de 50 de biserici baptiste cu
personalitate juridic.
(2) Comunitatea bisericilor baptiste este organul zonal de reprezentare a
intereselor generale ale bisericilor de pe raza sa de competen, de coordonare
spiritual-administrativ a activitilor comune ale acestora, de susinere a
activitilor bisericilor, la solicitarea acestora.
(3) Comunitatea bisericilor baptiste se poate organiza pe raza unui jude, a mai
multor judee sau pe raza municipiului Bucureti. Delimitarea teritorial a
unei comuniti va fi stabilit cu acordul Consiliului Uniunii Baptiste.
(4) Fiecare comunitate a bisericilor baptiste trebuie s fac parte din Uniunea
Baptist. Comunitile existente la data adoptrii prezentului statut rmân în
funciune.
(5) Sediul i denumirea comunitii vor fi stabilite de adunarea general a
acesteia.
Art. 50. – (1) Comunitatea bisericilor se constituie prin hotrârea delegailor
bisericilor din zona respectiv, cu respectarea prevederilor prezentului statut.
(2) Convocarea adunrii generale de constituire a comunitii se face de un
comitet de iniiativ, format din cel puin o treime din numrul pstorilor
bisericilor respective, i va fi comunicat în scris tuturor bisericilor din zona
respectiv, cu cel puin 60 de zile înainte. Convocarea va cuprinde scopul,
data, ora i locul întrunirii.
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(3) Bisericile invitate pentru constituire vor hotrî în cadrul adunrilor
generale oportunitatea înfiinrii comunitii, situaie în care vor desemna
delegaii la aceast adunare general, în proporie de un delegat la fiecare 50
de membri. Bisericile mai mici de 50 de membri au drept la un delegat.
(4) Adunarea general constitutiv va fi format din delegaii a cel puin trei
ptrimi din numrul bisericilor din zona respectiv i va fi prezidat de un
birou de zi, care este compus din: preedinte de zi, secretar de zi i 3
numrtori de voturi. Hotrârea de constituire se ia cu votul a trei ptrimi din
numrul total al delegailor prezeni.
(5) Actul de constituire, întocmit în dou exemplare, va purta semntura
fiecrui delegat i va meniona voina colectiv de constituire, denumirea i
sediul comunitii, precum i membrii comitetului de conducere. Un exemplar
din actul de constituire împreun cu actele doveditoare privind sediul
comunitii i patrimoniul iniial vor fi trimise Uniunii Baptiste în vederea
autorizrii.
(6) În situaia în care comunitatea cuprinde biserici din mai multe judee,
autorizarea va avea loc dup aprobarea delimitrii teritoriale de ctre Consiliul
Uniunii, în prima edin a acestuia.
(7) Uniunea Baptist va înregistra comunitatea nou-înfiinat în Registrul
persoanelor juridice al cultului i va elibera autorizaia de funcionare a
comunitii.
(8) Comunitatea bisericilor astfel constituit este persoan juridic, cu
drepturile i obligaiile ce deriv din aceast calitate.
Art. 51. – Comunitatea bisericilor baptiste are urmtoarele atribuii :
a) susinerea i aprarea intereselor bisericilor baptiste care fac parte din
comunitatea respectiv;
b) sprijinirea propovduirii Evangheliei i a activitii misionare, precum
i încurajarea drniciei cretine;
c) pstrarea nealterat a învturilor biblice cuprinse în Mrturisirea de
credin baptist a cultului;
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d) asistarea bisericilor pentru ordinarea slujitorilor duhovniceti ai
acestora;
e) asistarea bisericii locale în rezolvarea problemelor legate de litigii
interne, atunci când biserica respectiv se afl în situaie de criz;
f) efectuarea, la cererea bisericilor, a operaiunilor privind problemele de
personal i de plat a salariilor din fondurile bisericilor, în
conformitate cu hotrârile organelor de conducere ale acestora;
g) sprijinirea bisericilor în activitatea de asisten spiritual-religioas în
spitale, aziluri, armat, închisori, orfelinate i altele, precum i în
asigurarea educaiei religioase a copiilor credincioilor baptiti în
coli;
h) exercitarea activitii de îndrumare a bisericilor în probleme financiarcontabile, juridice, i altele;
i) administrarea fondurilor necesare pentru realizarea atribuiilor
prevzute la lit. a) – h) i j);
j) desfurarea altor activiti menite s contribuie la îndeplinirea rolului
comunitii bisericilor.
SECIUNEA a 2-a — Organele de conducere i control ale comunitii
Art. 52. – Organele de conducere ale comunitii bisericilor sunt adunarea
general i comitetul de conducere. Comisia cenzorilor reprezint organul de
control financiar al comunitii bisericilor baptiste.
Art. 53. – (1) Adunarea general a comunitii se ine o dat pe an i ori de
câte ori este nevoie. Adunarea general se convoac de preedinte, în baza
hotrârii comitetului de conducere sau la cererea scris i motivat a cel puin
o treime din numrul total al delegailor bisericilor.
(2) Convocarea adunrii generale se va face în scris, cu cel puin 21 de zile
înainte, i va cuprinde scopul, data, ora i locul, precum i meniunea c, dac
la termenul indicat nu se vor întruni cel puin jumtate plus unu din numrul
delegailor, adunarea general se va ine peste o or, în acelai loc, fr nicio
alt convocare, i se vor lua hotrâri valabile indiferent de numrul de
delegai.
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(3) Adunarea general este prezidat de preedintele comunitii, asistat de
secretar. În cazul în care membrii prezeni o cer, prezidarea se face de un birou
de zi, ales de adunarea general i compus din: preedinte de zi, secretar de zi
i cel puin 3 numrtori de voturi. Persoanele care au prezidat adunarea
general semneaz procesul-verbal al acesteia.
(4) Hotrârile se iau cu cel puin jumtate plus unu din numrul voturilor
delegailor prezeni; în caz de paritate, decide votul persoanei care prezideaz.
La adunrile generale ale comunitii pot participa cu vot consultativ 1-3
delegai ai Uniunii Baptiste.
Art. 54. – (1) Adunarea general a comunitii alege dintre delegaii
bisericilor comitetul de conducere i cenzorii, pentru o perioad de 4 ani.
Oricare membru ales poate fi revocat de adunarea general înainte de
expirarea mandatului, dac s-a fcut vinovat de cdere în pcat, de abateri
grave de la Mrturisirea de credin a cultului sau de neîndeplinirea
îndatoririlor ce îi revin.
(2) În locul unui membru revocat, demisionat sau decedat, comitetul de
conducere va coopta un alt delegat, urmând ca prima adunare general s
ratifice cooptarea sau s aleag alt persoan.
(3) Adunarea general desemneaz reprezentanii comunitii în Consiliul
Uniunii, în proporie de un reprezentant la fiecare 3.000 de membri. Pentru
numrul membrilor care depete multiplul de 3.000 se va desemna un
reprezentant, dac numrul membrilor este mai mare de 1.500. Comunitile
cu un numr mai mic de 3.000 de membri au dreptul la un reprezentant. De
asemenea, adunarea general face propuneri pentru membrii Comitetului
executiv al Uniunii Baptiste.
Art. 55. – (1) Adunarea general analizeaz i evalueaz situaia general a
bisericilor de pe raza ei de competen, hotrte asupra tuturor problemelor
majore ale comunitii i poate delega o parte din atribuii comitetului de
conducere.
(2) Sunt de competena exclusiv a adunrii generale urmtoarele atribuii:
a) alegerea comitetului de conducere i a comisiei de cenzori;
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b) desemnarea reprezentan ilor comunit ii în Consiliul Uniunii Baptiste
i stabilirea propunerilor pentru membrii Comitetului executiv al
Uniunii Baptiste;
c) aprobarea bugetului i descrcarea de gestiune;
d) stabilirea contribu iei bisericilor pentru comunitate;
e) angajarea i revocarea slujitorilor duhovniceti ai comunit ii;
f) achizi ionarea i înstrinarea bunurilor imobile;
g) angajarea de împrumuturi;
h) stabilirea localit ii în care comunitatea bisericilor îi are sediul;
i) propunerea de retragere a autoriza iei de func ionare a bisericii locale
care s-a abtut grav de la Mrturisirea de credin  a cultului sau a
crei mrturie ca biseric a fost compromis deosebit de grav;
j) desfiin area comunit ii bisericilor baptiste.
Art. 56. – (1) Comitetul de conducere al comunit ii are urmtoarea
componen : un preedinte, 1-3 vicepreedin i, un secretar i 3-11 membri.
Preedintele i secretarul comunit ii pot fi alei pentru cel mult dou mandate
consecutive.
(2) Comitetul de conducere se convoac de preedinte sau de delegatul
acestuia ori la ini iativa unei treimi din numrul membrilor comitetului. Pentru
a lua hotrâri valabile, trebuie s participe la edin  cel pu in dou treimi din
numrul total al membrilor. edin ele comitetului sunt prezidate de ctre
preedintele sau vicepreedintele delegat de acesta. Hotrârile se iau cu cel
pu in jumtate plus unu din numrul membrilor prezen i. În caz de paritate,
decide votul persoanei care prezideaz.
Art. 57. – (1) Comitetul comunit ii conduce activitatea comunit ii între
adunrile generale.
(2) Comitetul comunit ii îndeplinete urmtoarele atribu ii :
a) stabilete ordinea de zi i pregtete lucrrile adunrii generale;
b) duce la îndeplinire hotrârile adunrii generale i rezolv sarcinile ce
i-au fost încredin ate de aceasta;
c) aprob structura de personal a comunit ii;
d) hotrte angajarea i încetarea raporturilor de munc ale personalului
administrativ i de specialitate al comunit ii;
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e) decide în probleme de salarizare i în alte probleme de personal al
comunitii;
f) verific i avizeaz îndeplinirea condiiilor legale i doctrinare
necesare autorizrii bisericilor;
g) analizeaz abaterile de la Mrturisirea de credin a cultului ale
slujitorilor duhovniceti ordinai i se pronun asupra pierderii
calitii de slujitor ordinat;
h) decide achiziionarea i înstrinarea bunurilor mobile i a mijloacelor
fixe;
i) îndeplinete orice alte atribuii încredinate de adunarea general.
Art. 58. – (1) Preedintele reprezint comunitatea bisericilor în relaiile cu
autoritile statului i cu terii. El organizeaz i conduce activitatea curent a
comunitii.
(2) Vicepreedinii îndeplinesc atribuiile hotrâte de adunarea general a
comunitii sau de comitetul de conducere al acesteia. Vicepreedinii pot
coordona cercurile misionare sau departamentele înfiinate în cadrul
comunitii.
(3) Secretarul are rspunderea transmiterii la termen a corespondenei i a
actelor ctre Uniunea Baptist, biserici i teri. El rspunde de comunicarea la
termen a scrisorilor adresate prin comunitate de ctre Uniunea Baptist sau de
ctre Casa de Pensii i Ajutoare a Cultului ctre biserici sau ctre angajaii
acestora.
(4) Secretarul întocmete procesele-verbale ale adunrii generale i ale
edinelor de comitet. Secretarul comunitii rspunde de evidena i pstrarea
actelor comunitii. De asemenea, acesta îndeplinete atribuiile ce i-au fost
delegate de ctre preedinte referitoare la conducerea operativ a comunitii.
(5) Comunitatea bisericilor este valabil angajat prin semntura preedintelui
sau a vicepreedintelui delegat de acesta, împreun cu semntura secretarului
sau a unui membru din comitet delegat în acest scop.
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(6) Reprezentarea comunitii în justiie sau fa de teri se face de preedinte,
care poate delega aceast atribuie unui alt membru al comitetului de
conducere sau unui specialist.
Art. 59. – Cenzorii comunitii teritoriale, în numr de 3, sunt alei de
adunarea general pentru o perioad de 4 ani. Ei au atribuia de a controla
gestiunea comitetului de conducere, de a întocmi raportul de control financiar
i de a-l prezenta adunrii generale anuale, în vederea descrcrii de gestiune.
SECIUNEA a 3-a — Alte dispoziii
Art. 60. – (1) În cadrul comunitii bisericilor se pot organiza cercuri
misionare teritoriale, fr personalitate juridic. Acestea pot îndeplini
atribuiile cu caracter spiritual ale comunitii.
(2) Cercul misionar teritorial este coordonat de un consiliu format din slujitorii
duhovniceti, alei de liderii spirituali ai bisericilor care îl compun. Consiliul
poate fi condus de un vicepreedinte al comunitii desemnat de comitetul
acesteia, cu acordul membrilor consiliului de coordonare a cercului misionar
teritorial.
Art. 61. – (1) În cadrul comunitii pot funciona, cu acordul i sub autoritatea
comitetului comunitii, departamente de copii, tineret, femei i altele
asemenea.
(2) Comunitatea bisericilor poate înfiina, organiza i întreine, singur sau în
colaborare cu alte organizaii cretine, grdinie, coli de toate gradele, tabere,
orfelinate, cmine de btrâni, case de odihn, uniti de asisten medical i
de caritate, edituri, tipografii, mijloace de informare în mas i altele, în
condiiile legii.
(3) Cu acordul adunrii generale, se pot înfiina i organiza asociaii i fundaii
cu personalitate juridic distinct, în vederea desfurrii activitilor
prevzute la alin. (2).
Art. 62. – (1) Comunitatea bisericilor poate dobândi, prin orice mijloace sau
moduri licite, i poate deine, sub orice titlu, cu respectarea prevederilor
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legale, bunuri mobile i imobile în vederea îndeplinirii misiunii i obiectivelor
sale sau pentru a le atribui în folosin bisericilor i bisericilor-filiale.
(2) Comunitatea bisericilor este proprietara exclusiv a tuturor bunurilor
mobile i imobile, a valorilor materiale i bneti aflate în patrimoniul su i
poate dispune de acestea liber i autonom, în condiiile legii i ale prezentului
statut.
(3) Comunitatea bisericilor se întreine financiar din contribuia bisericilor,
stabilit de adunarea general a comunitii, precum i din donaii,
sponsorizri, legate, liberaliti de orice fel de bunuri mobile i imobile, de
valori materiale i/sau bneti din partea persoanelor fizice i/sau juridice, din
ar i din strintate, sau prin orice alte moduri sau mijloace licite.
Art. 63. – (1) Sunt bunuri sacre: lcaurile de cult cu terenurile i anexele
aferente, casele pastorale pentru personalul duhovnicesc, terenurile, cldirile i
bunurile mobile destinate activitilor i practicilor de cult, cimitirele
confesionale, aflate în proprietatea comunitii bisericilor i atribuite în
folosin unor biserici.
(2) Bunurile sacre ale comunitii bisericilor se afl sub protecia Legii nr.
489/2006, în sensul c sunt imprescriptibile i insesizabile. Înstrinarea lor
poate avea loc numai cu acordul adunrii generale, stabilit cu trei ptrimi din
numrul delegailor prezeni în adunarea general a comunitii.
Art. 64. – (1) Desfiinarea comunitii bisericilor se poate face de ctre
adunarea general întrunind delegaii a cel puin trei ptrimi din numrul
bisericilor baptiste care o compun. Convocarea se face cu 30 de zile înainte,
prin adres oficial trimis bisericilor aparintoare, i va cuprinde data, ora,
locul i scopul convocrii. Hotrârea de desfiinare trebuie s întruneasc
votul a cel puin trei ptrimi din numrul delegailor prezeni.
(2) În cazul desfiinrii comunitii, patrimoniul acesteia, cu activul i pasivul
su, va trece în proprietatea Uniunii Baptiste, a unei alte comuniti sau a unei
biserici baptiste, în funcie de hotrârea luat în acest sens de adunarea
general care a hotrât desfiinarea.
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CAPITOLUL IV
Convenia Bisericilor Baptiste Maghiare
Art. 65. – (1) Convenia Bisericilor Baptiste Maghiare din România se
organizeaz i funcioneaz în cadrul Cultului Cretin Baptist din România
potrivit prezentului statut i este format din toate bisericile baptiste maghiare
din România. Denumirea prescurtat este „Convenia Baptist Maghiar”.
(2) Convenia Baptist Maghiar din România poate pstra în nume propriu
legturi freti i de colaborare cu organizaiile baptiste de peste hotare i
poate intra în aliane cu biserici evanghelice din ar i de peste hotare.
(3) Convenia Baptist Maghiar poate stabili norme proprii de organizare i
funcionare, cu respectarea statutului i a Mrturisirii de credin a Cultului
Cretin Baptist din România.
Art. 66. – (1) Convenia Baptist Maghiar este organul de reprezentare al
bisericilor baptiste maghiare din România în faa organelor locale i zonale ale
statului. Ea asigur coordonarea spiritual-administrativ a bisericilor cretine
baptiste maghiare din întreaga ar.
(2) Numrul reprezentanilor Conveniei în Consiliul Uniunii se stabilete
conform prevederilor art. 54 din prezentul statut.
(3) Reprezentarea intereselor bisericilor cretine baptiste maghiare în faa
organelor centrale ale statului se face de ctre Uniunea Bisericilor Baptiste din
România împreun cu delegatul Conveniei.
Art. 67. – Atribuiile Conveniei Baptiste Maghiare sunt:
a) organizarea i coordonarea activitilor spirituale, educativ-religioase
i de caritate în interesul bisericilor din cadrul Conveniei;
b) supravegherea respectrii învturii cuprinse în Mrturisirea de
credin a Cultului Cretin Baptist din România;
c) susinerea i aprarea intereselor bisericilor care fac parte din
Convenie;
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d) sprijinirea propovduirii Evangheliei i a activitii misionare, precum
i încurajarea drniciei cretine;
e) asistarea bisericilor în activitatea de ordinare a slujitorilor
duhovniceti ai acestora;
f) rezolvarea problemelor de litigiu i disciplin bisericeasc în situaii
de criz;
g) efectuarea, la cererea bisericilor, a operaiunilor privind problemele de
personal i de plat a salariilor din fondurile bisericilor, în
conformitate cu hotrârile organelor de conducere ale acestora;
h) exercitarea activitii de îndrumare i control de legalitate în probleme
financiar-contabile i juridice ale bisericilor;
i) sprijinirea bisericilor în activitatea de asisten i reprezentare
spiritual-religioas în spitale, aziluri, armat, închisori, orfelinate i
altele, precum i în activitatea acestora privind educaia religioas în
coli a copiilor credincioilor baptiti;
j) administrarea fondurilor necesare pentru atingerea scopurilor
Conveniei;
k) desfurarea altor activiti menite s contribuie la îndeplinirea rolului
Conveniei.
Art. 68. – (1) Organele de conducere ale Conveniei sunt: Congresul
Conveniei, Consiliul Conveniei i Comitetul executiv.
(2) Organul de control financiar al Conveniei este format din 3 cenzori.
Art. 69. – (1) Congresul Conveniei este organul de îndrumare i control al
Conveniei Bisericilor Cretine Baptiste Maghiare. El este format din delegaii
bisericilor cretine baptiste maghiare.
(2) Congresul Conveniei cu caracter electiv se convoac din 4 în 4 ani, iar
congresele de lucru se convoac o dat pe an i ori de câte ori este nevoie.
(3) Convocarea Congresului Conveniei se face de ctre preedintele i
secretarul general ai Conveniei, pe baza hotrârii Consiliului Conveniei sau
la cererea unei treimi din numrul delegailor la Congres. Convocarea ctre
biserici se face în scris, cu cel puin 30 de zile înainte de data inerii
Congresului, i va cuprinde locul, data i ordinea de zi a acestuia.
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(4) Congresul este valabil întrunit cu jumtate plus unu din numrul
delegailor bisericilor. În situaia în care nu se întrunete numrul statutar,
Congresul Conveniei se va ine peste dou ore, fr nicio alt convocare.
(5) Congresul este condus de preedintele Conveniei, asistat de secretarul
general sau de un prezidiu ales la cererea Congresului. Congresul va alege cel
puin 3 numrtori de voturi.
(6) Hotrârile congresului se vor lua cu majoritatea simpl a celor prezeni.
Hotrârile Congresului Conveniei sunt obligatorii pentru toate prile
componente i organizaiile aparintoare ale Conveniei. Procesul-verbal va fi
întocmit de secretarul general sau de un secretar de zi i va purta semntura
preedintelui de zi i a secretarului de zi.
Art. 70. – Congresul electiv îi desfoar lucrrile în plen i are urmtoarele
atribuii:
a) aprob membrii Consiliului Conveniei, alege Comitetul executiv al
Conveniei i cenzorii;
b) stabilete strategia i obiectivele majore ale Conveniei pentru
urmtoarea perioad de 4 ani;
c) modific prevederile cuprinse în prezentul capitol, cu votul a trei
ptrimi din numrul celor prezeni;
d) aprob descrcarea de gestiune a Consiliului Conveniei, pe baza
raportului cenzorilor;
e) aprob bugetul Conveniei pentru anul în curs i stabilete contribuia
anual a membrilor;
f) hotrte asupra oricror altor probleme ale Conveniei.
Art. 71. – (1) Congresul de lucru coordoneaz activitatea Conveniei între
congresele elective i are urmtoarele atribuii:
a) analizeaz i evalueaz anual situaia general a bisericilor i
activitatea Conveniei i asigur ducerea la îndeplinire a hotrârilor
Congresului electiv;
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b) analizeaz i îndrum, între congresele elective, activitatea colilor i
instituiilor de învmânt teologic ale Conveniei, a seciunilor de
studiu biblic, muzic, istorie baptist, a departamentelor pentru
familii, femei, tineret i copii i altele asemenea;
c) aprob proiectele propuse de Consiliul Conveniei pentru anul
urmtor;
d) hotrte încheierea de parteneriate între Convenia Baptist Maghiar
i organizaii cretine din ar i din strintate;
e) aprob descrcarea anual de gestiune a Consiliului i a Comitetului
executiv ale Conveniei;
f) aprob bugetul de venituri i cheltuieli al Conveniei pentru anul
urmtor;
g) stabilete contribuia anual a membrilor bisericilor;
h) aprob modificarea i completarea prevederilor seciunii referitoare la
Convenie din prezentul statut, cu votul a trei ptrimi din numrul
delegailor prezeni;
i) stabilete sediul Conveniei;
j) aprob membrii Consiliului Conveniei i ai Comitetului executiv în
locul celor demii, retrai sau decedai.
(2) La congresele Conveniei pot participa 1-3 delegai ai Uniunii Bisericilor
Cretine Baptiste din România.
Art. 72. – Consiliul Conveniei este ales pe o durat de 4 ani i este format din
15 membri. Consiliul Conveniei este convocat de preedinte, de delegatul
acestuia sau la cererea scris a unei treimi din numrul membrilor. Acesta se
întrunete de dou ori pe an i ori de câte ori este nevoie i este prezidat de
preedinte, asistat de secretarul general. Pentru a putea lua hotrâri valabile
este necesar prezena a dou treimi din numrul membrilor. Hotrârile se iau
cu votul a jumtate plus unu din numrul celor prezeni. În caz de paritate,
decide votul preedintelui.
Art. 73. – Consiliul Conveniei are urmtoarele atribuii:
a) conduce, între congrese, activitatea Conveniei i duce la îndeplinire
hotrârile acestora;
b) convoac, stabilete ordinea de zi i pregtete lucrrile congreselor
Conveniei;
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c) îndrum i controleaz activitatea Comitetului executiv al Conveniei;
d) desemneaz reprezentanii Conveniei în Consiliul Uniunii Bisericilor
Cretine Baptiste, precum i reprezentantul acesteia în Comitetul de
conducere al Casei de Pensii i Ajutoare a Cultului;
e) ia decizii cu privire la publicaiile Conveniei i la orientarea tematic
a acestora;
f) decide înfiinarea, în condiiile legii, a Institutului Teologic Baptist
Maghiar i a altor instituii de învmânt, în cadrul Conveniei;
g) analizeaz periodic, îndrum i controleaz activitatea spiritualdoctrinar a instituiilor de învmânt din cadrul Conveniei;
h) îi d acordul prealabil din punct de vedere spiritual-doctrinar pentru
recunoaterea cadrelor didactice pentru disciplina teologie din cadrul
instituiilor de învmânt ale Conveniei;
i) retrage acordul spiritual-doctrinar, exprimat în condiiile prevzute la
lit. h), în caz de abatere grav de la Mrturisirea de credin a Cultului
Cretin Baptist din România a cadrelor didactice respective;
j) analizeaz abaterile de la Mrturisirea de credin a cultului ale
slujitorilor duhovniceti ordinai i se pronun asupra pierderii
calitii de slujitor ordinat;
k) propune Conferinei Naionale a Uniunii Baptiste retragerea
autorizaiei de funcionare a bisericilor baptiste maghiare care se abat
grav de la Mrturisirea de credin a cultului sau a cror mrturie a
fost compromis foarte grav;
l) stabilete structura de personal a Conveniei i face propuneri pentru
sistemul de salarizare în cadrul cultului;
m) avizeaz proiectul de buget întocmit de Comitetul executiv i îl
supune aprobrii Congresului;
n) decide achiziionarea i înstrinarea de bunuri imobile, precum i a
acelor bunuri mobile i mijloace fixe ce nu sunt date în competena
Comitetului executiv al Conveniei;
o) decide contractarea de împrumuturi;
p) aprob în funcie conductorii departamentelor de teologie, misiune,
muzic, istorie baptist, copii, tineret, femei, familie, alei de aceste
departamente;
q) desemneaz directorii taberelor de tineret;
r) hotrte asupra oricror altor probleme de interes major în cadrul
Conveniei.
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Art. 74. – (1) Comitetul executiv al Conveniei este organul de conducere al
Conveniei între sesiunile Consiliului Conveniei i este format din: preedinte,
4 vicepreedini, secretar general i secretar general adjunct.
(2) Comitetul executiv va fi convocat trimestrial i ori de câte ori este nevoie
de preedinte sau vicepreedintele delegat de acesta, cu cel puin 7 zile înainte
de data inerii edinei. Hotrârile Comitetului executiv se iau cu majoritatea
simpl, în prezena a cel puin 5 dintre membrii acestuia.
Art. 75. – Atribuiile Comitetului executiv sunt urmtoarele:
a) conduce Convenia între sesiunile Consiliului acesteia;
b) convoac, stabilete ordinea de zi i pregtete edinele Consiliului
Conveniei;
c) hotrte angajarea i salarizarea angajailor Conveniei;
d) decide asupra achiziionrii i înstrinrii de bunuri mobile i mijloace
fixe ce intr în competena sa;
e) întocmete proiectul de buget al Conveniei i îl prezint spre avizare
Consiliului Conveniei;
f) elibereaz adeverine pentru organizaiile i persoanele care funcioneaz în cadrul Conveniei;
g) îndeplinete orice alte atribuii date în competena sa de ctre
Consiliul Conveniei.
Art. 76. – (1) Convenia Baptist Maghiar este valabil angajat prin
semntura preedintelui sau a vicepreedintelui desemnat de acesta, împreun
cu cea a secretarului general sau a secretarului general adjunct.
(2) Reprezentarea Conveniei în justiie sau fa de teri se face de preedinte,
care poate delega aceast atribuie unui alt membru al comitetului de
conducere sau unui specialist.
Art. 77. – (1) Preedintele poate fi ales pentru cel mult dou mandate
consecutive. Secretarul general poate fi reales ori de câte ori este nevoie.
Preedintele Conveniei reprezint Convenia în faa autoritilor locale i
zonale ale statului, conduce operativ Convenia, putând delega o parte din
atribuiile sale secretarului general.
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(2) Secretarul general reprezint Convenia în Comitetul executiv al Uniunii
Bisericilor Cretine Baptiste i fa de Federaia Baptist European (E.B.F.)
i Aliana Baptist Mondial (B.W.A.).
(3) Secretarul general rspunde de desfurarea fluxului corespondenei, de
evidena i pstrarea actelor Conveniei, de orice alte evidene necesare
activitii Conveniei, precum i de întocmirea corect a proceselor-verbale ale
Comitetului executiv, Consiliului Conveniei i ale congreselor acesteia. El are
rspunderea transmiterii la termen a corespondenei i actelor ctre Uniune,
biserici i teri. De asemenea, el îndeplinete atribuiile referitoare la
conducerea operativ a Conveniei ce i-au fost delegate de ctre preedinte.
(4) Vicepreedinii Conveniei coordoneaz domeniile de activitate stabilite de
Congresul Conveniei, iar secretarul general adjunct îndeplinete atribuiile
încredinate de Consiliul Conveniei.
Art. 78. – Cenzorii Conveniei, în numr de 3, sunt alei de Congresul
Conveniei pentru o perioad de 4 ani. Ei au atribuia de a controla gestiunea
Comitetului executiv i a Consiliului Conveniei, de a întocmi raportul de
control financiar i de a-l prezenta Congresului Conveniei, în vederea
descrcrii de gestiune.
Art. 79. – (1) În cadrul Conveniei Baptiste Maghiare din România se pot
înfiina, cu acordul Congresului Conveniei, comuniti teritoriale cu
personalitate juridic. Pentru înfinarea unei comuniti teritoriale este nevoie
de asocierea unui numr minim de 15 biserici baptiste maghiare cu
personalitate juridic.
(2) Constituirea comunitii bisericilor baptiste maghiare se va face potrivit
procedurii de constituire a comunitii bisericilor baptiste române, cu
urmtoarele amendamente: actul de constituire se va întocmi în 3 exemplare,
din care unul rmâne la Convenia Baptist Maghiar, care va înainta dosarul
împreun cu avizul su Uniunii Baptiste în vederea autorizrii.

46

Statutul de organizare i funcionare a Cultului Cretin Baptist Uniunea Bisericilor Cretine Baptiste din România

(3) Comunitiile bisericilor baptiste maghiare se vor organiza i vor funciona
potrivit prevederilor referitoare la comunitile baptiste române, cu delegrile
de competen stabilite prin norme interne aprobate de Congresul Conveniei.
(4) Fiecare comunitate baptist maghiar trebuie s fac parte din Convenia
Baptist Maghiar din România. Adunarea general a comunitii bisericilor
baptiste maghiare alege reprezentanii si în Consiliul Conveniei.
Art. 80. – (1) În Convenia Baptist Maghiar pot funciona cercuri misionare,
fr personalitate juridic, care pot îndeplini atribuiile cu caracter spiritual ale
comunitii. Cercul misionar este coordonat de un comitet format din pstori i
misionari alei de delegaii bisericilor care îl compun.
(2) Convenia poate avea departamente fr personalitate juridic pentru:
teologie, misiune, muzic, istorie baptist, copii, tineret, femei, familie i
altele asemenea.
(3) Activitile de secretariat, administrative, de arhiv, protocol sau de alt
natur se organizeaz în funcie de nevoi i dup posibilitile financiare ale
Conveniei Bisericilor Cretine Baptiste Maghiare.
Art. 81. – (1) Convenia Baptist Maghiar poate înfiina sub autoritatea sa, în
condiiile legii, Institutul Teologic Baptist Maghiar, cu personalitate juridic
distinct. Bisericile baptiste maghiare din România vor sprijini financiar,
material i spiritual aceast instituie.
(2) Convenia poate înfiina, organiza i întreine, singur sau în colaborare cu
alte organizaii cretine, grdinie, coli de toate gradele, tabere, orfelinate,
cmine de btrâni, case de odihn, uniti de asisten medical i de caritate,
edituri, tipografii, mijloace de informare în mas i altele asemenea, în
condiiile legii.
(3) Cu avizul Conveniei se pot înfiina i organiza asociaii i fundaii cu
personalitate juridic distinct, în vederea desfurrii activitilor prevzute la
alin. (2).
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Art. 82. – (1) Convenia se întreine financiar din contribuia bisericilor,
stabilit de Congresul Conveniei, precum i din donaii, sponsorizri,
subscripii, legate, liberaliti de orice fel de valori materiale sau bneti, de la
persoane fizice i juridice din ar i din strintate, precum i prin orice alte
moduri sau mijloace licite.
(2) Convenia este proprietara exclusiv a tuturor bunurilor mobile i imobile,
a valorilor materiale i bneti aflate în patrimoniul su i poate dispune de
acestea liber i autonom, în condiiile legii i ale prezentului statut.
(3) Convenia poate dobândi, prin orice mijloace sau moduri licite, i poate
deine, sub orice titlu, cu respectarea prevederilor legale, bunuri mobile i
imobile în vederea îndeplinirii obiectivelor sale ori pentru a le atribui în
folosin bisericilor.
Art. 83. – (1) Bunurile sacre ale Conveniei i ale comunitilor din cadrul
acesteia sunt urmtoarele: lcaurile de cult cu terenurile i anexele aferente,
casele pastorale pentru personalul duhovnicesc, terenurile, cldirile i bunurile
destinate activitilor i practicilor de cult, spaiile de învmânt cu terenurile
aferente i cimitirele confesionale, aflate în proprietatea Conveniei Baptiste
Maghiare i destinate activitii acesteia sau a entitilor din cadrul Conveniei.
(2) Bunurile sacre se afl sub protecia Legii nr. 489/2006, în sensul c sunt
imprescriptibile i insesizabile. Înstrinarea lor poate avea loc numai cu
aprobarea Congresului Conveniei sau a adunrii generale a comunitii, dup
caz, decis cu votul a trei ptrimi din numrul delegailor prezeni.
Art. 84. – Convenia contribuie financiar la susinerea Uniunii Bisericilor
Cretine Baptiste cu o sum proporional cu numrul de membri ai bisericilor
cretine baptiste maghiare. Contribuia va fi stabilit anual de Congresul
Conveniei, la propunerea Consiliului Uniunii.
Art. 85. – Dispoziiile referitoare la biserica local din prezentul statut se
aplic în mod corespunztor i bisericilor baptiste maghiare din România.
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CAPITOLUL V
Uniunea Bisericilor Cretine Baptiste din România
SECIUNEA 1 — Organizare i funcionare
Art. 86. – (1) Uniunea Bisericilor Cretine Baptiste din România (Uniunea
Baptist) este organul naional de reprezentare a Cultului Cretin Baptist din
România. Uniunea Baptist are scopul de a exprima unitatea spiritual i
doctrinar a credincioilor baptiti din România i de a reprezenta interesele
generale ale bisericilor baptiste i ale celorlalte pri componente ale Cultului
Cretin Baptist din România.
(2) Bisericile baptiste, comunitile bisericilor baptiste i Convenia Baptist
Maghiar din România au obligaia s trimit Uniunii Baptiste rapoarte i orice
acte cerute de aceasta privind problemele de interes general ale Cultului Cretin
Baptist din România.
(3) Sediul Uniunii Baptiste se afl în Bucureti i reprezint sediul central al
Cultului Cretin Baptist din România.
Art. 87. – (1) În cadrul Uniunii Baptiste funcioneaz: Comisia pastoral,
Comisia de educaie biblic i Departamentul de misiune. Acestea sunt
conduse de câte un vicepreedinte al Cultului Cretin Baptist din România.
(2) În cadrul Uniunii Baptiste pot funciona, cu acordul i sub autoritatea
Consiliului Uniunii, departamente de copii, tineret, femei i altele asemenea.
(3) Activitatea Uniunii Baptiste în domeniile administrativ, financiar-contabil,
secretariat, protocol, juridic, mass-media, relaii publice i altele asemenea va
fi organizat sub form de birouri i compartimente.
Art. 88. – (1) Institutul Teologic Baptist din Bucureti funcioneaz sub
autoritatea spiritual-doctrinar a Consiliului Uniunii Baptiste i în acord cu
legislaia în domeniu.
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(2) Institutul Teologic Baptist din Bucureti se supune controlului financiar
periodic al Comisiei de cenzori a Uniunii Baptiste i prezint periodic rapoarte
financiare Consiliului Uniunii, Conferinei Naionale i Congresului.
Art. 89. – (1) Uniunea Baptist poate înfiina, organiza i întreine, singur sau
în colaborare cu alte organizaii cretine, grdinie, coli de toate gradele,
tabere, orfelinate, cmine de btrâni, case de odihn, uniti de asisten
medical i de caritate, edituri, tipografii, mijloace de informare în mas i
altele asemenea, în condiiile legii.
(2) Cu avizul Consiliului Uniunii se pot înfiina i organiza asociaii i fundaii
cu personalitate juridic distinct în vederea desfurrii activitilor prevzute
la alin. (1).
SECIUNEA a 2-a — Organele de conducere i control ale Uniunii
Bisericilor Baptiste
Art. 90. – Organele de conducere ale Uniunii Bisericilor Baptiste sunt
Consiliul Uniunii i Comitetul executiv. Organul de control financiar este
Comisia de cenzori, format din 3-5 cenzori.
Art. 91. – (1) Consiliul Uniunii este organul de conducere al Uniunii
Bisericilor Baptiste între conferinele nationale. Acesta este ales pe o durat de
4 ani i este format din: membrii Comitetului executiv, alei de Congres,
reprezentanii comunitilor i ai Conveniei Baptiste Maghiare, validai de
Congres, rectorul Institutului Teologic Baptist din Bucureti, rectorul
Universitii „Emanuel” din Oradea i directorul Casei de Pensii a Cultului,
validai de Congres.
(2) La întâlnirile Consiliului Uniunii vor participa, cu vot consultativ,
directorii de departamente ai Uniunii Baptiste, precum i directorul executiv,
consilierul financiar i consilierul juridic ai Uniunii Baptiste.
Art. 92. – (1) Consiliul Uniunii este convocat de preedintele Uniunii Baptiste
în urma hotrârii Comitetului executiv sau, când acesta refuz, Consiliul poate
fi convocat din iniiativa unei treimi din numrul membrilor Consiliului
Uniunii. Consiliul Uniunii se întrunete de dou ori pe an i ori de câte ori este
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nevoie. Consiliul Uniunii este prezidat de preedinte, asistat de secretarul
general.
(2) Pentru a putea lua hotrâri valabile este necesar prezena a dou treimi din
numrul membrilor Consiliul Uniunii. Hotrârile se iau cu votul a jumtate
plus unu din numrul celor prezeni. În caz de paritate, decide votul
preedintelui.
Art. 93. – (1) Consiliului Uniunii coordoneaz activitatea Uniunii Baptiste
între conferinele naionale i duce la îndeplinire hotrârile Congresului i ale
Conferinei naionale.
(2) Consiliul Uniunii îndeplinete urmtoarele atribuii:
a) convoac Conferina naional, stabilete ordinea de zi i pregtete
lucrrile acesteia;
b) stabilete strategia i obiectivele pentru activitatea Uniunii Baptiste, pe
care le supune aprobrii Conferinei naionale;
c) îndrum i controleaz activitatea Comitetului executiv al Uniunii, a
Comisiei pastorale, a Comisiei de educaie biblic, a Departamentului
de misiune i a celorlalte departamente;
d) coordoneaz modul de administrare a fondurilor Casei de Pensii i
Ajutoare, cu respectarea scopului pentru care acestea au fost constituite;
e) analizeaz periodic activitatea comunitilor bisericilor i rezolv
problemele ridicate de acestea;
f) analizeaz periodic, îndrum i controleaz activitatea spiritualdoctrinar a Institutului Teologic Baptist din Bucureti;
g) numete directorul i membrii Comitetului de conducere al C.P.A.;
h) numete membrii Comisiei pastorale, ai Comisiei de educaie biblic, ai
Departamentului de misiune, precum i ai celorlalte departamente;
i) îi d acordul prealabil din punct de vedere spiritual-doctrinar pentru
recunoaterea cadrelor didactice pentru disciplina teologie din cadrul
Institutului Teologic Baptist din Bucureti, al Universitii „Emanuel”
din Oradea i al Facultii de Teologie Baptist din cadrul Universitii
Bucureti;
j) retrage acordul spiritual-doctrinar, exprimat în condiiile prevzute la
lit. i), în caz de abatere grav de la Mrturisirea de credin a Cultului
Cretin Baptist din România a cadrelor didactice respective;
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k) propune sistemul de salarizare din cadrul cultului i îl supune aprobrii
Conferinei naionale;
l) hotrte indexarea periodic a salariilor din cadrul cultului i stabilete
structura de personal a Uniunii Baptiste;
m) aprob regulamentele de organizare i funcionare a Comisiei pastorale,
a Comisiei de educaie biblic, a Departamentului de misiune, a
Bordului de coordonare a I.T.B. Bucureti, precum i a celorlalte
departamente din cadrul Uniunii Baptiste;
n) avizeaz regulamentul de organizare i funcionare a C.P.A. a cultului i
îl supune aprobrii Conferinei naionale;
o) avizeaz regulamentele de ordine intern i alte norme proprii în
domeniul financiar-contabil, juridic, de personal, i altele asemenea i le
supune aprobrii Conferinei naionale;
p) avizeaz proiectele de buget ale Uniunii Baptiste i C.P.A. i le supune
aprobrii Conferinei naionale;
q) încheie parteneriate între Uniunea Baptist i organizaii baptiste din
strintate, precum i cu organizaii evanghelice din ar i din
strintate i le supune ratificrii Conferinei naionale;
r) propune Congresului afilierea Uniunii Baptiste la organizaii baptiste
internaionale, intrarea în alianele prevzute la art. 6 din prezentul
statut, precum i ieirea din aceste aliane, cu respectarea principiilor
Mrturisirii de credin a cultului;
s) analizeaz concluziile Comisiei pastorale i decide msurile ce se impun
în situaiile cercetate de Comisia pastoral, la propunerea acesteia;
) soluioneaz contestaiile grupurilor de credincioi formulate
împotriva refuzului de autorizare;
t) soluioneaz contestaiile personalului angajat al Uniunii Bapiste i al
C.P.A. în probleme privind raporturile de munc fa de deciziile
Comitetului executiv sau ale Comitetului de conducere al C.P.A., dup
caz;
) soluioneaz contestaiile persoanelor crora li s-a retras ordinarea de
ctre comunitatea bisericilor sau de ctre Consiliul Conveniei
Baptiste Maghiare;
u) analizeaz propunerea comunitii privind retragerea autorizaiei de
funcionare a bisericii locale care s-a abtut grav de la Mrturisirea de
credin a cultului sau a crei mrturie a fost compromis deosebit de
grav i supune aprobrii Conferinei naionale retragerea autorizaiei
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respective;
v) decide achiziionarea i înstrinarea de bunuri imobile, precum i a acelor
bunuri mobile i mijloace fixe ce nu sunt date în competena Comitetului
executiv al Uniunii;
w) avizeaz demolarea lcaurilor de cult sau a altor edificii baptiste
considerate de importan istoric;
x) hotrte în alte probleme de interes general, în acord cu direciile stabilite
de Congres i de Conferina naional.
Art. 94. – (1) Comitetul executiv este organul de conducere al Uniunii
Baptiste între sesiunile Consiliului Uniunii i este format din: preedinte, 4
vicepreedini, secretar general i secretar general adjunct.
(2) Comitetul executiv este ales de Congresul cultului pentru un mandat de 4
ani. Preedintele i secretarul general pot fi alei pentru cel mult dou mandate
consecutive. Unul dintre cei 4 vicepreedini va fi secretarul general al
Conveniei Baptiste Maghiare.
(3) Comitetul executiv va fi convocat trimestrial i ori de câte ori este nevoie de
ctre preedintele sau vicepreedintele delegat de acesta. Hotrârile se iau cu
majoritate simpl, prin exprimarea votului unui numr de cel puin 5 membri ai
Comitetului executiv.
Art. 95. – Atribuiile Comitetului executiv sunt urmtoarele:
a) conduce activitatea Uniunii Baptiste între sesiunile Consiliului Uniunii;
b) convoac Consiliul Uniunii, stabilete ordinea de zi i pregtete edinele
acestuia;
c) hotrte angajarea, salarizarea i concedierea personalului permanent
al Uniunii Baptiste;
d) întocmete proiectul de buget al Uniunii Baptiste i-l prezint spre
avizare Consiliului Uniunii;
e) stabilete publicaiile Uniunii Baptiste i orientarea acestora;
f) aprob formularistica autorizaiilor, certificatelor i ale altor acte emise
de Uniunea Baptist;
g) decide achiziionarea i înstrinarea bunurilor mobile i mijloacelor fixe
pân la valoarea prestabilit periodic de ctre Consiliul Uniunii;
h) îndeplinete orice alte atribuii date în competena sa de ctre Consiliul
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Uniunii.
Art. 96. – (1) Preedintele cultului reprezint Cultul Cretin Baptist din
România în faa autoritilor statului, precum i în faa oricror organizaii i
instituii, pe plan naional i internaional.
(2) Problemele de interes general ale bisericilor baptiste române sunt
reprezentate de preedintele cultului împreun cu secretarul general al Uniunii
Baptiste, iar cele ale bisericilor baptiste maghiare, împreun cu secretarul
general al Conveniei Baptiste Maghiare.
(3) Preedintele cultului împreun cu secretarul general conduc operativ
Uniunea Baptist. Preedintele poate emite decizii în îndeplinirea atribuiilor
sale operative.
(4) Secretarul general asigur legtura Uniunii Baptiste cu prile componente
ale cultului. El rspunde de desfurarea fluxului corespondenei, de evidena
i pstrarea actelor Uniunii Baptiste, precum i de întocmirea corect a
proceselor-verbale ale Comitetului executiv, Consiliului Uniunii i ale
Conferinei naionale.
(5) Vicepreedinii cultului coordoneaz domeniile de activitate stabilite de
Congresul cultului, iar secretarul general adjunct îndeplinete atribuiile
încredinate de Consiliul Uniunii.
(6) Uniunea Bisericilor Cretine Baptiste este valabil angajat prin semntura
preedintelui sau a vicepreedintelui desemnat de acesta, împreun cu cea a
secretarului general sau, în lipsa acestuia, a secretarului general adjunct.
Art. 97. – (1) Cenzorii verific activitatea financiar-contabil a Uniunii
Baptiste, a Casei de Pensii, a Institutului Teologic Baptist din Bucureti.
Cenzorii pot efectua verificri financiar-contabile i la Universitatea
„Emanuel” din Oradea. Comisia de cenzori prezint rapoarte Conferinei
naionale i Congresului cultului.
(2) Drepturile i obligaiile cenzorilor sunt prevzute în Regulamentul
Comisiei de cenzori, aprobat de Conferina Naional.
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Art. 98. – (1) Uniunea Bisericilor Cretine Baptiste este proprietara exclusiv
a tuturor bunurilor mobile i imobile, a valorilor materiale i bneti aflate în
patrimoniul su i poate dispune de acestea liber i autonom, în condiiile legii
i ale prezentului statut.
(2) Uniunea Baptist poate dobândi, prin orice mijloace sau moduri licite, i
poate deine, sub orice titlu, cu respectarea prevederilor legale, bunuri mobile
i imobile în vederea îndeplinirii obiectivelor sale sau pentru a le atribui în
folosin bisericilor, comunitilor i celorlalte persoane juridice din cadrul
cultului.
(3) Uniunea se întreine financiar din contribuia bisericilor, stabilit de
Congresul cultului sau de Conferina naional, precum i din donaii,
sponsorizri, legate, liberaliti de orice fel de bunuri mobile sau imobile, de
valori materiale ori bneti de la persoane fizice i juridice, din ar i din
strintate, precum i prin orice alte moduri sau mijloace licite.
Art. 99. – (1) Sunt bunuri sacre: lcaurile de cult cu terenurile i anexele
aferente, casele pastorale pentru personalul duhovnicesc, terenurile, cldirile i
bunurile mobile destinate activitilor i practicilor de cult, spaiile de
învmânt cu terenurile aferente i cimitirele confesionale, aflate în
proprietatea Uniunii Baptiste i destinate activitii acesteia sau a entitilor
din cadrul cultului.
(2) Bunurile sacre ale Uniunii Baptiste se afl sub protecia Legii nr.
489/2006, în sensul c sunt imprescriptibile i insesizabile. Înstrinarea lor
poate avea loc numai cu acordul Conferinei nationale stabilit cu trei ptrimi
din numrul delegailor prezeni.
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CAPITOLUL VI
Organele supreme de îndrumare i control
ale Cultului Cretin Baptist din România
SECIUNEA 1 — Congresul Cultului Cretin Baptist din România
Art. 100. – (1) Congresul cultului este organul suprem de îndrumare i control
al Cultului Cretin Baptist din România.
(2) El se compune din delegaii bisericilor baptiste conform prevederilor
prezentului statut i se ine o dat la 4 ani, de preferin în cursul lunii mai.
(3) Convocarea Congresului cu caracter electiv se face de ctre preedintele
cultului, în baza hotrârii luate de ctre membrii în exerciiu ai Consiliului
Uniunii împreun cu reprezentanii nou-alei ai comunitilor, întrunii în
edin comun.
(4) În edina comun se vor stabili: tema Congresului, ordinea de zi i
componena nominal a biroului de conducere al Congresului.
(5) Convocarea Congresului se comunic în scris tuturor bisericilor baptiste cu
personalitate juridic, cu cel puin 30 de zile înainte de data inerii acestuia.
Convocarea va cuprinde: data, ora i locul inerii Congresului, precum i tema
i ordinea de zi a Congresului.
Art. 101. – (1) Congresul cultului va fi condus de preedintele Congresului,
însoit de doi vicepreedini i doi secretari. Congresul alege numrtorii de
voturi din rândul delegailor cu drept de vot.
(2) Congresul este valabil întrunit cu jumtate plus unu din numrul
delegailor cu drept de vot ai bisericilor. În situaia în care nu se întrunete
numrul statutar, Congresul cultului se va ine dup dou ore în acelai loc,
indiferent de numrul delegailor prezeni.
(3) Hotrârile Congresului se vor lua cu jumtate plus unu din numrul
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delegailor cu drept de vot sau cu majoritatea calificat, potrivit prevederilor
prezentului statut. În caz de paritate, decide votul preedintelui.
(4) Procesul-verbal va fi întocmit de secretarii de zi i va purta semntura
tuturor membrilor biroului de conducere al Congresului.
(5) Hotrârile Congresului sunt obligatorii pentru toate prile componente i
organizaiile aparintoare ale Cultului Cretin Baptist din România.
Art. 102. – (1) Congresul cultului poate fi convocat în sesiune extraordinar
pentru aprobarea sau modificarea statutului cultului i a Mrturisirii de
credin, precum i în situaii de importan deosebit pentru organizarea,
funcionarea i viaa spiritual a cultului.
(2) Convocarea Congresului se face de ctre preedintele cultului, în baza
hotrârii Consiliului Uniunii.
(3) Congresul extraordinar este condus de preedintele cultului, însoit de
secretarul general i secretarul general adjunct. În situaia în care Congresul
cere, cu jumtate plus unu din numrul delegailor prezeni, conducerea
Congresului va fi fcut de un birou de zi format din preedinte de zi i 2
secretari de zi.
Art. 103. – Congresul cultului îi desfoar lucrrile în plen i are
urmtoarele atribuii:
a) analizeaz i evalueaz situaia general a bisericilor baptiste din
România;
b) analizeaz, evalueaz i aprob activitatea Uniunii Baptiste i a
C.P.A.;
c) aprob descrcarea de gestiune a Consiliului Uniunii i a Comitetului
executiv al Uniunii i, respectiv, a Consiliului Uniunii i a Comitetului
de Conducere al C.P.A., la propunerea cenzorilor;
d) alege Comitetul executiv al Uniunii i confirm secretarul general al
Conveniei Baptiste Maghiare în funcia de vicepreedinte al Uniunii;
e) aprob în Consiliul Uniunii: reprezentanii comunitilor i ai
Conveniei Baptiste Maghiare, rectorul Institutului Teologic Baptist
din Bucureti, rectorul Universitii „Emanuel” din Oradea i
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directorul C.P.A. a cultului;
f) alege cenzorii Uniunii Bisericilor Baptiste, în numr de 3-5 persoane;
g) stabilete strategia i obiectivele majore ale cultului pentru urmtoarea
perioad de 4 ani;
h) aprob modificri i completri aduse Mrturisirii de credin a
cultului, cu trei ptrimi din numrul delegailor cu drept de vot
prezeni;
i) aprob Statutul Cultului Cretin Baptist din România, precum i
eventualele modificri i completri ale statutului, cu dou treimi din
numrul delegailor cu drept de vot prezeni;
j) hotrte în probleme confesionale de principiu i în orice alte
probleme de interes major ale Cultului Cretin Baptist din România;
k) hotrte afilierea Uniunii Baptiste la organizaii baptiste
internaionale, intrarea în alianele prevzute în art. 6 din prezentul
statut, precum i ieirea din aceste aliane.
Art. 104. – (1) Propunerile pentru Comitetul executiv al Uniunii Baptiste vor
fi fcute de ctre adunrile generale ale comunitilor bisericilor.
(2) În cursul lunii ianuarie a anului în care are loc Congresul electiv i anterior
inerii adunrilor generale ale comunitilor se va întruni Comisia Naional de
Propuneri (C.N.P.), format din delegaii comunitilor. Acetia vor fi
desemnai de ctre slujitorii duhovniceti ordinai de pe raza comunitii
respective. Numrul delegailor în C.N.P. va fi în proporie de un delegat la
fiecare 2.000 de membri. Comunitile mai mici de 2.000 de membri au
dreptul la un delegat.
(3) C.N.P. va stabili prin vot componena Comitetului executiv propus în
ordinea voturilor obinute i va transmite fiecrei comuniti lista candidailor,
în vederea prezentrii ei în adunarea general, dup ce s-a obinut acordul
fiecrui candidat. Moderatorul comisiei va fi preedintele în exerciiu al
cultului.
(4) Adunarea general a comunitii are dreptul s propun propriul candidat
pentru fiecare funcie în parte. Persoana care întrunete cel mai mare numr de
voturi este candidatul comunitii pentru funcia respectiv. La edina de
pregtire a Congresului cultului se totalizeaz propunerile comunitilor i se
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întocmete lista candidailor pe funcii pentru Congresul cultului, în ordinea
voturilor obinute.
SECIUNEA a 2-a — Conferina naional a cultului
Art. 105. – (1) Conferina naional este organul de îndrumare i control al
Cultului Cretin Baptist din România între congresele cultului.
(2) Conferina naional este format din delegaii bisericilor desemnai în
condiiile prezentului statut i are loc, de regul, în cursul lunii martie a
fiecrui an.
(3) Convocarea Conferinei naionale se va face de ctre preedintele cultului,
în urma hotrârii Consiliului Uniunii, cu minimum 30 de zile înainte de inerea
acesteia, i va cuprinde data, ora, locul i ordinea de zi.
(4) Conferina naional este valabil întrunit cu jumtate plus unu din
numrul delegailor bisericilor. În situaia în care nu se întrunete numrul
statutar al delegailor, Conferina naional se va ine dup o or, în acelai loc,
indiferent de numrul celor prezeni.
Art. 106. – Conferina naional are urmtoarele atribuii:
a) analizeaz i evalueaz situaia general a bisericilor baptiste din
România;
b) stabilete msuri pentru ducerea la îndeplinire a hotrârilor
Congresului cultului;
c) aprob viziunea, strategia i obiectivele propuse de Consiliul Uniunii
pentru activitatea Uniunii Baptiste;
d) analizeaz, evalueaz i aprob activitatea Uniunii Baptiste i a
C.P.A.;
e) aprob descrcarea de gestiune a Consiliului Uniunii i a Comitetului
executiv al Uniunii, la propunerea cenzorilor;
f) aprob descrcarea de gestiune a Consiliului Uniunii i a Comitetului
de conducere al C.P.A., la propunerea cenzorilor;
g) aprob bugetul de venituri i cheltuieli al Uniunii Baptiste pentru anul
urmtor;
h) aprob bugetul de venituri i cheltuieli al C.P.A. pentru anul urmtor;
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i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

stabilete contribuia anual a membrilor bisericilor pentru Uniunea
Baptist;
ratific încheierea de parteneriate între Uniunea Baptist i organizaii
baptiste din strintate, precum i cu organizaii evanghelice din ar
i din strintate;
hotrte în probleme legate de afilierea Uniunii Baptiste la
organizaii baptiste internaionale i în probleme legate de alianele
prevzute la art. 6 din prezentul statut;
aprob noii membri în Consiliul Uniunii în locul celor demii, retrai
sau decedai;
decide retragerea autorizaiei de funcionare a bisericii locale care s-a
abtut grav de la Mrturisirea de credin a cultului sau a crei
mrturie a fost compromis deosebit de grav;
aprob regulamentele de ordine intern ale Uniuni Baptiste i alte
norme proprii cu caracter general în domeniul financiar-contabil,
juridic, de personal i altele asemenea;
aprob regulamentul de organizare i funcionare al C.P.A. a cultului;
aprob sistemul de salarizare din cadrul cultului;
hotrte asupra altor probleme de interes major ale Cultului Cretin
Baptist din România.
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CAPITOLUL VII
Alte entiti în cadrul Cultului Cretin Baptist din România
Art. 107. – (1) În cadrul cultului funcioneaz ca persoan juridic distinct Casa
de Pensii i Ajutoare a Cultului Cretin Baptist din România, denumit în
continuare Casa de Pensii.
(2) Casa de Pensii are personalitate juridic, cu drepturile ce deriv din aceast
calitate, i se organizeaz i funcioneaz potrivit regulamentului propriu, aprobat
de Conferina naional a cultului.
(3) Comitetul de conducere al Casei de Pensii este format din: preedinte, care
este secretarul general în exerciiu al cultului, directorul Casei de Pensii, 6
reprezentani ai Uniunii Baptiste, 2 reprezentani ai Conveniei Baptiste
Maghiare i un reprezentant al Universitii „Emanuel” din Oradea, având
calitatea de asigurai ai acesteia.
(4) Persoanele juridice care funcioneaz în cadrul Cultului Cretin Baptist din
România i sunt prevzute în prezentul statut sunt afiliate de drept la Casa de
Pensii. Acestea împreun cu asiguraii din cadrul cultului au obligaia s
contribuie la constituirea fondului de asigurri sociale al Casei de Pensii.
(5) Regulamentul Casei de Pensii va cuprinde i reglementri distincte
referitoare la pensionarea personalului duhovnicesc angajat în aceast calitate
în cadrul cultului.
(6) Este interzis utilizarea fondurilor Casei de Pensii în alte scopuri decât cele
pentru care au fost constituite.
Art. 108. – (1) Universitatea „Emanuel” din Oradea funcioneaz ca persoan
juridic distinct, sub îndrumarea spiritual-doctrinar a Bisericii Baptiste
„Emanuel” din Oradea.
(2) Universitatea „Emanuel” din Oradea se supune controlului spiritualdoctrinar al Consiliului Uniunii Baptiste.
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(3) Universitatea „Emanuel” din Oradea se supune controlului financiar
periodic al Comisiei de cenzori a Universitaii. Comisia de cenzori a Uniunii
Baptiste poate efectua controale financiare la Universitatea „Emanuel” din
Oradea.
Art. 109. – (1) Cultul Cretin Baptist i prile sale componente au dreptul s
înfiineze i s administreze instituii de învmânt pentru pregtirea
personalului de cult, a profesorilor de religie i a altor specialiti necesari
activitii cultului, în condiiile legii.
(2) Instituiile de învmânt din cadrul cultului, pe lâng îndeplinirea
condiiilor prevzute de legislaia în vigoare, vor avea i autorizaie de
funcionare din partea Uniunii Baptiste. În caz de abatere grav de la
Mrturisirea de credin a cultului, la propunerea Consiliului Uniunii,
Conferina naional poate hotrî retragerea autorizaiei eliberate de Uniunea
Baptist. Retragerea autorizaiei de ctre cult reprezint încetarea calitii de
instituie de învmânt a Cultului Cretin Baptist din România.
(3) Cultul Cretin Baptist din România i prile sale componente au dreptul s
înfiineze i s administreze programe i instituii de pregtire a personalului
propriu, altele decât cele prevzute în paragrafele anterioare ale acestui articol,
cu respectarea prezentului statut i a Mrturisirii de credin a cultului.
Art. 110. – (1) Bisericile care împrtesc aceeai viziune misionar se pot
organiza în cercuri misionare naionale, fr personalitate juridic.
(2) Cercul misionar naional este coordonat de un consiliu format din liderii
spirituali alei de slujitorii duhovniceti ai bisericilor care îl compun. Consiliul
de coordonare este condus de un pstor coordonator, ales de membrii
consiliului cercului respectiv.
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CAPITOLUL VIII
Dispoziii finale
Art. 111. – Limba oficial în raport cu autorit ile statului este limba român.
Credincioii baptiti apar inând altor na ionalit i pot folosi pentru exercitarea
cultului i pentru administrarea intern limba matern. În acest caz, eviden a
financiar-contabil se va ine i în limba român.
Art. 112. – Fiecare parte component a cultului va folosi ca antet în toate
actele oficiale titulatura: „Cultul Cretin Baptist din România”, la care va
aduga denumirea entit ii respective. Poate fi folosit i denumirea
prescurtat a entit ii respective.
Art. 113. – (1) tampilele folosite în cadrul Cultului Cretin Baptist din
România vor fi rotunde, cu un diametru de 3,5 cm, constând din dou cercuri
concentrice aflate la distan  de 5 mm unul de altul, între care se vor înscrie
ini ialele „C.C.B.R.” i denumirea prescurtat a entit ii cultice respective.
(2) Periferia cercului exterior este compus din dou linii paralele, dintre care
cea exterioar este mai groas, iar cea interioar, mai sub ire; periferia cercului
este simpl.
(3) În interiorul cercului mic se vor reda literele simbolice X i P suprapuse
(„chi” i „ro”, de la Hristos), iar peste litere, o carte deschis de la care
pornesc raze în toate direc iile pân la periferia cercului interior. În interiorul
cr ii se afl scris: „Un Domn, o Credin , un Botez”.
Art. 114. – (1) Comisia pastoral este organul de cercetare a neîn elegerilor
sau eventualelor conflicte interne, a cazurilor litigioase din cadrul cultului,
care nu au fost solu ionate la nivel de biseric local sau comunitate.
(2) Comisia pastoral func ioneaz potrivit regulamentului propriu, aprobat de
Consiliul Uniunii.
Art. 115. – (1) În cadrul Cultului Cretin Baptist func ioneaz dou categorii
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de personal: personalul duhovnicesc i personalul tehnico-administrativ sau de
specialitate.
(2) Personalul Cultului Cretin Baptist este obligat s respecte prevederile
normelor interne ale cultului i Mrturisirea de credin baptist.
(3) Cultul îi alege, numete, angajeaz sau revoc personalul potrivit
Regulamentului privind Raporturile de Munc (R.R.M.) din cadrul Cultului
Cretin Baptist. Acest regulament va fi adaptat prevederilor prezentului statut
în termen de un an de la aprobarea prezentului statut prin hotrâre a
Guvernului.
(4) Personalul din cadrul cultului poate fi încadrat cu contract individual de
munc cu timp integral sau cu timp parial, cu funcia de baz ori prin cumul
de funcii/posturi, precum i prin convenii civile.
(5) Modalitatea de organizare i conducere a contabilitii va fi stabilit prin
regulamente interioare aprobate în conformitate cu prevederile prezentului
statut i ale legislaiei generale în materie.
Art. 116. – (1) Persoanele care au colaborat cu securitatea comunist nu pot
face parte din organele de conducere ale Cultului Cretin Baptist din România
i nici din organele de conducere ale instituiilor acestuia.
(2) Nu pot face parte din organele de conducere ale cultului i din organele de
conducere ale instituiilor acestuia nici persoanele care sunt ageni sau
colaboratori ai serviciilor secrete.
(3) Nu pot ocupa funcii de reprezentare sau de conducere în cult membrii
partidelor politice.
Art. 117. – În localitile în care Cultul Cretin Baptist nu are cimitir propriu
i nu exist nici cimitire comunale, înmormântrile credincioilor baptiti se
vor face în unul din cimitirele confesionale sau particulare existente în acea
localitate, conform Legii nr. 489/2006.
Art. 118. – (1) Hotrârile luate i actele încheiate în cadrul cultului cu
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înclcarea prevederilor prezentului statut sunt nule.
(2) Modificrile i completrile prevederilor prezentului statut se vor face prin
hotrârea Congresului cultului.
(3) Statutul cultului i Mrturisirea de credin, precum i modificrile aduse
acestora vor fi semnate de ctre preedintele care a condus Congresul în care
acestea au fost aprobate.
Art. 119. – (1) Prezentul statut a fost aprobat de ctre Congresul al XXXIVlea al Cultului Cretin Baptist din România din 17-18 mai 2007, care a avut
loc la Cluj-Napoca.
(2) Prezentul statut intr în vigoare în urma recunoaterii lui prin hotrâre a
Guvernului. Statutul cultului se aplic în conformitate cu prevederile
constituionale i cu actele normative în vigoare, ce privesc activitatea
religioas din România, fiind armonizat dispoziiilor Legii nr. 489/2006.
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