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STATUTUL 
de organizare şi funcţionare al 

CULTULUI  CREŞTIN 
BAPTIST din ROMÂNIA 

 
(Bucureşti 1999) 

 
 

CAPITOLUL  I 
 
Dispoziţii generale 
 
art.1  Cultul Creştin Baptist din România se întemeiază pe învăţăturile Sfintelor Scripturi.  Denumirea acestuia 
este: Cultul Creştin Baptist din România – Uniunea Bisericilor Creştine din România. 
 
art.2  Cultul Creştin Baptist din România este liber şi autonom faţă de stat şi se organizează şi funcţionează potrivit 
prevederilor prezentului statut.  Principiile de credinţă ale Cultului Creştin Baptist din România sunt cele cuprinse 
în Mărturisirea de credinţă anexată prezentului statut. 
 
art.3  Cultul Creştin Baptist din România formează o unitate, atât din punct de vedere doctrinar, cât şi 
organizatoric.  Acesta se organizează în: biserici, comunităţi ale bisericilor, Convenţia Bisericilor Creştine Baptiste 
Maghiare şi Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste; fiecare având personalitate juridică cu drepturile ce derivă din 
această calitate. 
 
art.4  Cultul Creştin Baptist din România este independent faţă de bisericile şi organizaţiile baptiste din străinătate, 
păstrând legături frăţeşti şi de colaborare cu acestea.  El poate intra în alianţe cu bisericile evanghelice din ţară şi 
străinătate. 

 
 

CAPITOLUL al II-lea 
 

art.5  Este membru al Cultului Creştin Baptist din România, fără deosebire de sex, naţionalitate sau rasă, persoana 
care din convingere şi libera sa voinţă a primit credinţa şi botezul şi este înscrisă în registrele bisericii, cu 
respectarea prevederilor statutare. 
 Fiecare credincios baptist trebuie să aparţină unei biserici.  Primirea unui membru în biserică se face prin 
aprobarea organelor de conducere ale bisericii. 
 
art.6  Calitatea de mebru al Cultului Creştin Baptist este personală şi netransmisibilă şi poate fi dovedită după 
registrul de membri ţinut de biserică. 
 Copiii nebotezaţi ai credincioşilor baptişti sunt aparţinători ai bisericii.  Ei nu se bucură de drepturile ce 
decurg din calitatea de membru al bisericii.  Biserica are datoria de a le acorda asistenţă spiritual-religioasă. 
 
art.7  Un membru al Cultului Creştin Baptist nu poate aparţine în acelaşi timp decât unei singure biserici.  
Transferul unui membru la o altă biserică se face cu aprobarea comitetului de conducere al bisericii din localitatea 
în care acesta se stabileşte definitiv sau temporar.  Biserica în care un membru se transferă va solicita adeverinţa de 
membru de la biserica din care acesta pleacă. 
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art.8  Fiecare membru al Cultului Creştin Baptist are datoria să contribuie financiar şi/sau material la susţinerea 
activităţii bisericii, comunităţilor bisericilor sau Convenţiei Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare, după caz şi a 
Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste. 
 
art.9  Biserica are dreptul de a exercita disciplina asupra membrilor care s-au abătut de la învăţătura Cuvântului lui 
Dumnezeu prin atitudine, învăţătură sau faptele vieţii.  Disciplina constă în: a)mustrare; b)interzicerea temporară a 
exercitării drepturilor ce decurg din calitatea de membru şi c) excluderea din biserică.  Biserica poate exclude 
membrii care se fac vinovaţi de: cădere în păcat; abateri de la Mărturisirea de credinţă a Cultului Creştin Baptist; 
nefrecventarea serviciilor divine ca urmare a lipsei de interes. 
 
art.10  Calitatea de membru al Cultului Creştin Baptist se pierde prin retragere sau excludere.  Retragerea se face 
cu încunoştiinţarea transmisă în scris bisericii în al cărei registru este evidenţiată persoana în cauză. 
 Cei excluşi sau retraşi vor putea fi reprimiţi în biserică după ce vor dovedi sinceră îndreptare.  În cazul 
schimbării domiciliului în altă localitate, reprimirea se poate face de către biserica din acea localitate, după 
obţinerea prealabilă a acordului scris din partea bisericii care a hotărât excluderea. 
 Foştii membri, retraşi sau excluşi, nu au nici un drept asupra bunurilor şi valorilor aduse sub nici o formă în 
patrimoniul bisericii, al comunităţii bisericilor, al Convenţiei Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare sau al Uniunii 
Bisericilor Creştine Baptiste, valorile rămânând proprietate exclusiv cultică. 
 Atât excluderea, cât şi reprimirea vor fi menţioanate în registrul de membri al bisericii. 
 
 

CAPITOLUL  al III-lea 
 
Organizarea Cultului Creştin Baptist 
 
art.11  Bisericile, comunităţile bisericilor, Convenţia Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare şi Uniunea Bisericilor 
Creştine Baptiste au personalitate juridică de la data constituirii lor.  Biserica are personalitate juridică dacă are un 
număr de cel puţin 20 de membri majori. 
 

SECŢIUNEA  I 
 
Biserica 
 
art.12  Biserica este parte componentă locală a Cultului Creştin Baptist din România şi reprezintă unirea voluntară 
a unui grup de credincioşi de cel puţin 20 de membri majori care acceptă din propria lor convingere Mărturisirea de 
credinţă a Cultului Creştin Baptist şi prevederile prezentului statut. 
 Biserica este de sine stătătoare şi are ca singură autoritate în materie de credinţă şi practică religioasă 
învăţăturile Sfintelor Scripturi.  Fiecare biserică face parte din comunitatea bisericilor creştine competentă şi din 
Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste.  Fiecare biserică creştină baptistă maghiară face parte din Convenţia 
Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare şi din Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste. 
 
art.13  Biserica se constituie prin hotărârea adunării generale a membrilor fondatori. 
 Actul de constituire se va întocmi în 3 exemplare, va purta semnătura fiecărui membru fondator şi va 
exprima voinţa colectivă de constituire, denumirea şi sediul bisericii, precum şi nominalizarea membrilor 
comitetului de conducere.  Două exemplare ale actului de constituire, împreună cu actele doveditoare privind 
sediul şi patrimoniul iniţial vor fi înaintate comunităţii bisericilor creştine competente sau Convenţiei Bisericilor 
Creştine Baptiste Maghiare, după caz, care va proceda la verificarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire.  
Comunitatea sau Convenţia Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare, după caz, va înainta Uniunii Bisericilor 
Creştine Baptiste actele respective, împreună cu acordul său. 
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art.14  Biserica se consideră definitiv constituită, fără nici o altă formalitate, după eliberarea autorizaţiei de 
funcţionare de către Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România. 
 Eliberarea autorizaţiei de funcţionare se va face în urma constatării îndeplinirii condiţiilor prevăzute în 
prezentul statut şi a înscrierii bisericii în registrul persoanelor juridice al Cultului Creştin Baptist din România.  
Autorizaţia de funcţionare atestă constituirea şi funcţionarea legală a bisericii. 
 Biserica astfel constituită este persoană juridică având capacitate juridică deplină. 
 
art.15  Grupul de credincioşi mai mic de 20 de membri majori se poate constitui în “biserică filială”, fără a avea 
personalitate juridică.  Biserica filială se constituie prin hotărârea grupului respectiv, cu acordul prealabil al 
bisericii la care se afiliază.  Actul de constituire se va întocmi în patru exemplare, va exprima voinţa colectivă a 
membrilor fondatori, va purta semnătura fiecărui membru fondator şi va cuprinde denumirea bisericii filiale şi 
adresa lăcaşului de cult desemnat în acest scop.  Eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru biserica filială 
urmează procedura prevăzută în cazul bisericii cu personalitate juridică. 
 Biserica filială îşi exercită cultul în mod liber şi independent în lăcaşul de închinare desemnat în acest scop.  
Lăcaşul de închinare în care îşi desfăşoară activitatea biserica filială, poate fi deţinut sub orice titlu de către biserica 
la care aceasta s-a afiliat, de comunitate, Convenţia Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare sau Uniunea Bisericilor 
Creştine Baptiste, cu respectarea prevederilor legale. 
 
art.16  Două sau mai multe biserici pot constitui împreună un cerc pastoral, fără a avea personalitate juridică.  
Cercul pastoral exprimă unitatea de viziune a bisericilor componente şi contribuie la: dezvoltarea spirituală a 
acestora, pregătirea şi instruirea slujitorilor duhovniceşti, realizarea proiectelor de misiune, precum şi a altor 
obiective stabilite de aceste biserici. 
 Cercul pastoral este coordonat de un consiliu format din păstorii şi delegaţii desemnaţi de către comitetele 
bisericilor componente.  Consiliul de coordonare al cercului pastoral veghează asupra stării spirituale şi a 
învăţăturii doctrinare şi îndrumă bisericile în realizarea viziunii misionare.  El este condus de un păstor 
coordonator.  Consiliul de coordonare al cercului pastoral are autoritate spirituală în soluţionarea eventualelor 
situaţii de criză ce pot apărea în oricare din bisericile ce compun cercul pastoral. 
 
art.17  Organele de conducere ale bisericii sunt: 

- adunarea generală şi  
- comitetul bisericii. 
Organul de control financiar al bisericii este format din cenzorii aleşi de adunarea generală. 

 
art.18  Adunarea generală este organul suprem de conducere al bisericii şi se ţine o dată pe an sau de câte ori este 
nevoie. 
 Adunarea generală se convoacă de păstor sau delegatul său în baza hotărârii comitetului sau la cererea 
scrisă şi motivată a cel puţin o treime din numărul total al membrilor bisericii.  În situaţia în care păstorul refuză, 
convocarea se va face de persoana desemnată de comitet.  Convocarea se face cu cel puţin 14 zile înainte şi va 
cuprinde: data, ora, locul şi scopul, precum şi menţiunea că, dacă la termenul indicat nu se vor întruni cel puţin 
jumătate plus unu din numărul membrilor, adunarea se va ţine peste o săptămână, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, 
fără nici o altă convocare, când se vor putea lua hotărâri valabile cu orice număr de membri.  Hotărârile se iau cu 
cel puţin jumătate plus unu din numărul celor prezenţi.  În caz de paritate, decide votul persoanei care prezidează. 
 
art.19  Adunarea generală hotăreşte asupra tuturor problemelor majore ale bisericii, putând delega o parte din 
atribuţiile ei comitetului bisericii. 
 Adunarea generală este prezidată de păstor sau de un delegat al acestuia, asistat de secretarul bisericii.  
Atunci când adunarea generală o cere, prezidarea se va face de un preşedinte de zi, asistat de un secretar de zi, aleşi 
din mijlocul ei.  Procesul verbal va fi semnat de persoanele care au prezidat adunarea generală. 
 La adunările generale ale bisericii pot participa cu vot consultativ 1-3 delegaţi ai comunităţii sau Convenţiei 
Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare, după caz, precum şi 1-3 delegaţi ai Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste.  
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În situaţii de criză, unul dintre delegaţii comunităţii sau Uniunii va fi moderatorul adunării generale.  Acesta va 
conduce adunarea generală, fără a avea drept de vot. 
 
art.20  Adunarea generală alege, dintre membrii ei, comitetul bisericii şi cenzorii, pe o perioadă de 2 ani. 
 Numărul membrilor comitetului va fi stabilit de fiecare biserică în următoarele limite: 
-bisericile cu     21-100   membri vor alege   3-  7 membri în comitet 
-bisericile cu   101-300   membri vor alege   5-11 membri în comitet 
-bisericile cu   301-700   membri vor alege   7-15 membri în comitet 
-bisericile cu   701-1000 membri vor alege   9-17 membri în comitet 
-bisericile cu 1001-2000 membri vor alege 11-21 membri în comitet 
-bisericile cu peste 2001 membri vor alege 15-25 membri în comitet 
 Adunarea generală stabileşte structura comitetului, în conformitate cu nevoile bisericii.  Structura 
comitetului va cuprinde cel puţin următoarele funcţii: păstor, secretar şi casier.  Bisericile care nu au păstor pot 
avea un presbiter ales. 
 
art.21  Adunarea generală a bisericii desemnează prin vot delegaţii pentru adunarea generală a comunităţii, 
Conferinţa Naţională şi Congresul Cultului.  Delegaţii bisericii pentru adunarea generală a comunităţii vor fi 
desemnaţi de un delegat la 50 de membri pentru care aceasta a contribuit faţă de comunitatea respectivă.  Biserica 
cu un număr mai mic de 50 de membri are dreptul la un delegat, dacă aceasta a contribuit pentru membrii ei. 
 Delegaţii bisericii pentru Congresul Cultului vor fi desemnaţi în proporţie de un delegat la 100 de membri 
pentru care aceasta a contribuit faţă de Uniune.  Biserica cu un număr mai mic de 100 de membri are dreptul la un 
delegat, dacă aceasta a contribuit pentru membrii ei.  Delegaţii pentru Conferinţa Naţională vor fi desemnaţi în 
proporţie de un delegat pentru fiecare 200 de membri pentru care aceasta a contribuit faţă de Uniune, iar biserica cu 
un număr mai mic de 200 de membri va putea fi reprezentată de păstor sau prezbiterul ales, dacă biserica a 
contribuit pentru membrii ei.  Delegaţii pentru Conferinţa Naţională vor fi desemnaţi dintre delegaţii la congres. 
 Delegaţii bisericilor baptiste maghiare pentru Congresul Convenţiei vor fi desemnaţi în proporţie de un 
delegat pentru fiecare 100 de membri pentru care biserica a contribuit faţă de Convenţie.  Biserica cu un număr mai 
mic de 100 de membrii are dreptul la un delegat, dacă aceasta a contribuit pentru membrii ei. 
 
art.22  Membrii în comitet, cenzorii şi delegaţii pot fi revocaţi de adunarea generală înainte de expirarea 
mandatului, dacă s-au făcut vinovaţi de cădere în păcat, abateri de la Mărturisirea de credinţă a Cultului sau dacă 
nu şi-au îndeplinit sarcinile încredinţate.  În locul unui membru sau al unui delegat revocat, demisionat sau decedat, 
comitetul de conducere va coopta un membru al bisericii, urmând ca prima adunare generală să ratifice cooptarea 
sau să aleagă o altă persoană. 
 
art.23  Comitetul conduce activitatea bisericii între adunările generale, asigură coordonarea activităţii 
administrative şi de gestionare a patrimoniului bisericii.  Comitetul pregăteşte problemele ce urmează a fi supuse 
adunării generale, asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale şi rezolvă toate problemele ce i-au 
fost date în competenţă de către aceasta. 
 Nu pot fi delegate comitetului următoarele atribuţii: 
a)alegerea şi revocarea slujitorilor duhovniceşti ordinaţi; 
b)aprobarea bugetului şi descărcarea de gestiune; 
c)angajarea de împrumuturi şi achiziţionarea, construirea, demolarea sau înstrăinarea bunurilor imobile aparţinând 
bisericii; 
d)desfiinţarea bisericii. 
 Comitetul bisericii poate delega unele atribuţii comisiilor constituite ad-hoc în vederea îndeplinirii unor 
obiective ale bisericii. 
 
art.24  Comitetul bisericii se convoacă de păstor ori de delegatul acestuia.  În cazul în care păstorul refuză, 
convocarea se face din iniţiativa a jumătate plus unu din numărul membrilor comitetului.  Pentru a lua hotărâri 
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valabile, trebuie să participe la întâlnire cel puţin 2/3 din numărul membrilor comitetului.  Hotărârile se iau cu cel 
puţin jumătate plus unu din numărul celor prezenţi.  În caz de paritate, decide votul persoanei care prezidează. 
 Şedinţele comitetului sunt prezidate de către păstor sau delegatul acestuia.  În cazul în care comitetul este 
convocat de majoritatea membrilor, prezidarea se face de către un membru desemnat de comitet. 
 
art.25  Păstorul asigură cârmuirea şi hrănirea spirituală a bisericii, păstorirea şi consilierea membrilor şi 
aparţinătorilor acesteia, pregătirea şi echiparea celorlaţi slujitori ai bisericii, precum şi îndeplinirea actelor de cult.  
Păstorul este membru de drept în comitetul fiecărei biserici pe care o păstoreşte. 
 
art.26  Secretarul ţine corespondenţa bisericii, întocmeşte procesele verbale ale adunării generale şi ale şedinţelor 
de comitet, urmăreşte evidenţierea corectă făcută în registrele bisericii şi răspunde de corespondenţa bisericii şi de 
actele încredinţate lui. 
 
art.27  Casierul păstrează şi manipulează banii şi alte valori.  El efectuează plăţile pe baza hotărârii adunării 
generale sau a comitetului de conducere. 
 
art.28  Cenzorii sunt în număr de 1-3 şi au atribuţia de a controla gestiunea comitetului de conducere.  Cenzorii au 
obligaţia să întocmească şi să prezinte anual adunării generale raportul de control financiar în vederea descărcării 
de gestiune. 
 
art.29  Biserica este valabil angajată prin semnătura păstorului ori a delegatului său, împreună cu aceea a 
secretarului sau a unui membru delegat de comitet în acest scop. 
 Reprezentarea bisericii în justiţie şi faţă de terţi se face de către păstor.  Acesta poate delega reprezentarea 
bisericii unui alt membru al acesteia sau unui specialist.  La cererea bisericii, reprezentarea intereselor acesteia se 
poate face de comunitate, Convenţia Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare, după caz, sau de către Uniunea 
Bisericilor Creştine Baptiste. 
 
art.30  Slujitorii duhovniceşti ai bisericii pot fi: păstori, misionari, evanghelişti, învăţători, prezbiteri. 
 Păstorii pot fi aleşi de preferinţă dintre credincioşii care posedă pregătire teologică sau o altă pregătire 
şcolară cât mai aleasă.  Biserica poate alege, după necesităţi, unul sau mai mulţi păstori.  Un păstor poate sluji una 
sau mai multe biserici, cu acordul adunării generale a primei biserici care l-a angajat şi în care este membru. 
 Misionarii sunt slujitorii bisericii trimişi de aceasta în ţară şi în străinătate pentru a înfiinţa noi biserici prin 
răspândirea Evangheliei sau pentru a ajuta spiritual bisericile filiale şi grupurile de credincioşi baptişti.  Ei sunt 
trimişi de biserică pe o perioadă determinată de timp şi vor prezenta periodic bisericii rapoarte de activitate.  
Misionarii îndeplinesc în câmpul de misiune îndatoririle păstorilor, iar cei ordinaţi îndeplinesc şi actele de cult. 
 Evangheliştii sunt slujitorii bisericii care se ocupă de răspândirea Evangheliei prin evanghelizări publice 
sau prin mărturisire de la om la om.  Ei au îndatorirea pregătirii credincioşilor pentru evanghelizare şi coordonează 
acţiunile de cateheză şi formare spirituală a noilor convertiţi. 
 Învăţătorii, în sensul acestui articol, sunt slujitorii bisericii care coordonează activitatea de educaţie biblică 
în biserică şi se ocupă de pregătirea celorlalţi învăţători ai bisericii: pentru copii, tineret, femei, bărbaţi, familii, etc. 
 Prezbiterii, în sensul acestui articol, sunt slujitorii bisericii care participă la păstorirea şi cârmuirea spirituală 
a bisericii locale. 
 Alegerea păstorilor se face de către adunarea generală, la propunerea comitetului bisericii, prin votul a ¾ 
din numărul membrilor prezenţi la adunarea generală.  Alegerea misionarilor, evangheliştilor, învăţătorilor şi 
prezbiterior se face de către adunarea generală, la propunerea comitetului bisericii, prin votul a 2/3 din numărul 
membrilor prezenţi la adunarea generală.  Încredinţarea uneia din slujbele amintite se face numai persoanelor care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute în Mărturisirea de credinţă a Cultului Creştin Baptist. 
 
art.31  Ordinarea slujitorilor duhovniceşti se decide de adunarea generală a bisericii, cu votul a ¾ din numărul 
celor prezenţi.  În vederea ordinării, biserica va solicita cercetarea şi examinarea acestora de către comitetul 
comunităţii de care aparţine biserica sau de către Consiliul Convenţiei Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare, după 
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caz.  Ordinarea se va face în cadrul unui serviciu divin special, prin rugăciune şi punerea mâinilor, de către comisia 
de ordinare stabilită de comitetul comunităţii sau de Consiliul Convenţiei Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare, 
după caz, împreună cu comitetul bisericii.  În situaţia în care comunitatea refuză ordinarea, biserica se poate adresa 
Consiliului  Uniunii. 
 Pentru a putea administra actele de cult, slujitorii duhovniceşti vor fi ordinaţi. 
 
art.32  Slujitorii administrativ-bisericeşti sunt diaconii.  Aceştia asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor 
comitetului în problemele administrativ-gospodăreşti încredinţate, promovează şi organizează acţiunile de milă 
creştină, binefacere şi ospitalitate.  Diaconii sunt aleşi de adunarea generală cu majoritate simplă de vot, pentru o 
perioadă de 2 ani şi trebuie să aibă calităţile stabilite în Mărturisirea de credinţă a Cultului. 
 
art.33  Slujitorii duhovniceşti pot fi angajaţi pe durată determinată sau nedeterminată, după nevoi.  De asemenea, 
biserica are dreptul să angajeze personal administrativ, tehnico-economic şi de altă specialitate. 
 
art.34  Biserica desfăşoară activităţi menite să asigure: închinarea publică faţă Dumnezeu; creşterea spirituală şi 
educaţia credincioşilor; misiunea şi răspândirea Evangheliei; promovarea acţiunilor de caritate; păstrarea nealterată 
a Sfintelor Scripturi; administrarea botezului şi a Cinei Domnului, precum şi oficierea altor acte de cult 
(binecuvântări, cununii, înmormântări etc). 
 Biserica acordă asistenţă şi reprezentare spiritual-religioasă membrilor săi aflaţi în spitale, azile, armată, 
închisoari, orfelinate etc. şi asigură educaţia religioasă a copiilor credincioşilor baptişti în şcolile din reţeaua 
naţională de învăţământ.  De asemenea, biserica poate acorda asistenţă spiritual-religioasă persoanelor care solicită 
aceasta. 
 Biserica poate înfiinţa, organiza şi întreţine, singură sau în colaborare cu alte biserici: grădiniţe, şcoli de 
toate gradele, tabere, orfelinate, cămine de bătrâni, case de odihnă, unităţi de asistenţă medicală, edituri, tipografii, 
mijloace de informare în masă, cimitire confesionale, lăcaşuri de cult etc. 
 Biserica poate acorda ajutor financiar şi material persoanelor aflate în nevoi. 
 
art.35  Biserica este proprietara exclusivă a tuturor bunurilor mobile şi imobile, a valorilor materiale şi băneşti 
aflate în patrimoniul său şi dobândite sau obţinute prin orice moduri dau mijloace licite.  Patrimoniul bisericii este 
distinct şi autonom de patrimoniul individual al fiecărui membru al bisericii şi se realizează prin: contribuţii, 
donaţii, sponsorizări, subvenţii, subscripţii, legate, liberalităţi de orice fel de bunuri mobile şi imobile de valori 
materiale şi/sau băneşti din partea persoanelor fizice şi juridice, din ţară şi străinătate sau prin orice moduri sau 
mijloace licite.  Biserica poate dispune de bunurile sale în mod liber, cu respectarea condiţiilor prevăzute în 
prezentul statut şi a legislaţiei în vigoare. 
 
art.36  O biserică baptistă încetează a fiinţa fie din proprie iniţiativă, prin hotărârea adunării generale luată cu 9/10 
din numărul total al membrilor, fie în urma Conferinţei Naţionale a Cultului Creştin Baptist din România de 
retragere a autorizaţiei de funcţionare, conform art.85, lit. j din prezentul statut.  În caz de desfiinţare, patrimoniul 
bisericii trece în proprietatea altei biserici baptiste, a comunităţii de care aparţine ori a Convenţiei Bisericilor 
Creştine Baptiste Maghiare, după caz, în conformitate cu hotărârea organului care a decis dizolvarea bisericii 
respective. 
 

SECŢIUNEA  a II-a 
 

Comunitatea Bisericilor Creştine Baptiste 
 
art.37  Comunitatea Bisericilor Creştine Baptiste este organul de reprezentare a intereselor generale a bisericilor de 
pe raza sa de competenţă şi de coordonare spiritual-administrativă a activităţilor comune ale acestora. 

Pentru a lua fiinţă, o comunitate trebuie să aibă cel puţin 50 de biserici cu personalitate juridică. 
Comunităţile bisericilor se pot organiza pe criterii teritoriale, etnice şi de categorie socială specifică. 
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Comunitatea teritorială se organizează pe raza unui judeţ sau a mai multor judeţe.  Pe raza unui judeţ poate 
lua fiinţă o singură comunitate teritorială.  Delimitarea teritorială a unei comunităţi va fi stabilită cu acordul 
Consiliului Uniunii. 

Comunităţile bisericilor etnice şi comunităţile bisericilor din cadrul categoriilor sociale specifice se 
organizează la nivelul întregii ţări. 

Fiecare comunitate trebuie să facă parte din Uniunea Baptistă din România. 
Sediul şi denumirea comunităţii vor fi stabilite de adunarea generală a acesteia. 
Comunităţile existente la data adoptării prezentului statut rămân în funcţiune. 

 
art.38  Comunitatea bisericilor se constituie prin hotărârea delegaţilor bisericilor dintr-un teritoriu determinat, 
minoritate etnică sau categorie socială specifică, întruniţi în adunarea generală constitutivă. 
 Convocarea se face de un comitet de iniţiativă format din cel puţin 1/3 din numărul păstorilor bisericilor 
respective şi va fi comunicată în scris tuturor bisericilor, cu cel puţin 30 de zile înainte.  Ea va cuprinde scopul, 
data, ora şi locul întrunirii.  Bisericile invitate pentru constituire vor hotărî în cadrul adunărilor generale 
oportunitatea înfiinţării comunităţii, situaţie în care vor desemna delegaţii la această adunare generală, în proporţie 
de 1 delegat la 50 de membri. 
 Adunarea generală constitutivă va fi legal constituită doar prin prezenţa a 2/3 din numărul delegaţilor 
bisericilor şi va fi prezidată de un birou de zi compus din: preşedinte de zi, secretar de zi şi trei numărători de 
voturi.  Hotărârea de constituire se ia cu majoritatea de 2/3 din numărul total al delegaţilor prezenţi.  Actul de 
constituire se va întocmi în două exemplare, va purta semnătura fiecărui delegat şi va exprima voinţa colectivă de 
constituire, denumirea şi sediul comunităţii, precum şi nominalizarea membrilor comitetului de conducere.  Un 
exemplar din actul de constituire împreună cu actele doveditoare privind sediul comunităţii şi patrimoniul iniţial 
vor fi trimise Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste. 
 Comunitatea bisericilor se consideră definitiv constituită, fără nici o altă formalitate, după trecerea unui 
interval de 30 de zile de la data când actul de constituire a fost aprobat de Consiliul Uniunii.  După expirarea 
acestui termen, Uniunea va înregistra comunitatea nou înfiinţată în registrul persoanelor juridice al Cultului şi va 
elibera autorizaţia de funcţionare a comunităţii. 
 
art.39  Comunitatea bisericilor are următoarele atribuţii: 
a)organizarea şi coordonarea activităţilor spirituale, educativ-religioase şi de caritate în interesul bisericilor din 
cadrul comunităţii; 
b)supravegherea respectării de către biserici a învăţăturii cuprinse în Mărturisirea de credinţă a Cultului; 
c)susţinerea şi apărarea intereselor bisericilor ce fac parte din comunitatea respectivă; 
d)sprijinirea propovăduirii Evangheliei şi a activităţii misionare, precum şi încurajarea dărniciei creştine; 
e)asistarea bisericilor în activitatea de ordinare a slujitorilor duhovniceşti ai acestora; 
f)rezolvarea problemelor de litigiu şi disciplină bisericească în situaţii de criză; 
g)efectuarea, la cererea bisericilor, a operaţiunilor privind problemele de personal şi de plată a salariilor din 
fondurile bisericilor, în conformitate cu hotărârile organelor de conducere ale acestora; 
h)exercitarea activităţii de îndrumare şi control de legalitate în probleme financiar-contabile şi juridice ale 
bisericilor; 
i)sprijinirea bisericilor în activitatea de asistenţă şi reprezentare spiritual-religioasă în spitale, azile, armată, 
închisori, orfelinate etc., precum şi în activitatea acestora privind educaţia religioasă a copiilor credincioşilor 
baptişti în şcoli; 
j)administrarea fondurilor necesare pentru atingerea scopurilor de mai sus; 
k)desfăşurarea altor activităţi menite să contribuie la îndeplinirea rolului comunităţii bisericilor. 
 
art.40  Organele de conducere ale comunităţii bisericilor sunt: 
 -adunarea generală şi 
 -comitetul de conducere. 
 Organul de control al comunităţii bisericilor este format din cenzori. 
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art.41  Adunarea generală a comunităţii se ţine o dată pe an şi de câte ori este nevoie. 
 Adunarea generală se convoacă de preşedinte sau de comitetul de conducere, fie din proprie iniţiativă, fie la 
cererea scrisă şi motivată a cel puţin 1/3 din numărul total al delegaţilor bisericilor.  Convocarea se face în scris, cu 
cel puţin 21 de zile înainte, şi va cuprinde: scopul, data, ora şi locul, precum şi menţiunea că, dacă la termenul 
indicat nu se vor întruni cel puţin jumătate plus unu din numărul delegaţilor, adunarea se va ţine peste o săptămână, 
în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, fără nici o altă convocare, când se vor lua hotărâri valabile cu orice număr de 
delegaţi.  Adunarea generală este prezidată de preşedintele comunităţii asistat de secretar.  În cazul în care membrii 
prezenţi o cer, prezidarea se face de un birou de zi, ales de adunarea generală şi compus din: preşedinte de zi, 
secretar de zi şi 3 numărători de voturi.  Persoanele care au prezidat adunarea generală semnează procesul verbal al 
acesteia.  Hotărârile se iau cu cel puţin jumătate plus unu din voturile delegaţilor prezenţi; în caz de paritate, decide 
votul preşedintelui. 
 În adunările generale ale comunităţii pot participa cu vot consultativ 1-3 delegaţi ai Uniunii. 
 
art.42  Adunarea generală a comunităţii alege, dintre delegaţii bisericilor, comitetul de conducere şi cenzorii, 
pentru o perioadă de patru ani.  Oricare membru ales poate fi revocat de adunarea generală înainte de expirarea 
mandatului, dacă s-a făcut vinovat de cădere în păcat, de abateri de la Mărturisirea de credinţă a Cultului sau de 
neîndeplinirea îndatoririlor ce îi revin.  În locul unui membru revocat, demisionat sau decedat, comitetul de 
conducere va coopta un alt delegat, urmând ca prima adunare generală să ratifice cooptarea sau să aleagă altă 
persoană. 
 Adunarea generală desemnează reprezentanţii comunităţii în Consiliul Uniunii în proporţie de un 
reprezentant la 4000 de membri.  Pentru numărul membrilor care depăşeşte multiplul de 4000 se va desemna un 
reprezentant, dacă numărul acestora este mai mare de 2000.  Comunităţile cu un număr mai mic de 4000 de 
membri au dreptul la un reprezentant.  De asemenea, adunarea generală face propuneri pentru membrii Comitetului 
Executiv al Uniunii. 
 Adunarea generală hotăreşte asupra tuturor problemelor majore ale comunităţii bisericilor, putând delega o 
parte din atribuţii comitetului de conducere. 
 Adunarea generală are şi următoarele atribuţii care nu pot fi delegate comitetului de conducere: 
a)ratificarea delegaţilor bisericilor în adunarea generală; 
b)analizarea şi evaluarea anuală a situaţiei generale a bisericilor de pe raza ei de competenţă; 
c)stabilirea contribuţiei anuale către comunitate a membrilor bisericilor; 
d)angajarea şi revocarea slujitorilor duhovniceşti ai comunităţii; 
e)achiziţionarea sau înstrăinarea bunurilor imobile, precum şi angajarea şi acordarea de împrumuturi şi stabilirea 
garanţiilor materiale necesare în aceste situaţii;  
f)aprobarea bugetului şi descărcarea de gestiune; 
g)desemnarea reprezentanţilor comunităţii în Consiliul Uniunii şi stabilirea propunerilor pentru membrii 
Comitetului Executiv al Uniunii; 
h)stabilirea localităţii unde comunitatea îşi are sediul; 
i)desfiinţarea comunităţii baptiste. 
 
art.43  Comitetul de conducere al comunităţii are următoarea componenţă: un preşedinte, 1-3 vicepreşedinţi, un 
secretar şi 3-11 membri. 
 Comitetul de conducere se convoacă de preşedinte sau delegatul acestuia ori din iniţiativa a 1/3 din membrii 
comitetului.  Pentru a lua hotărâri valabile, trebuie să participe la şedinţă cel puţin 2/3 din numărul total al 
membrilor.  Şedinţele comitetului sunt prezidate de preşedinte sau delegatul acestuia.  Hotărârile se iau cu cel puţin 
jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.  În caz de paritate, decide votul celui care prezidează. 
 
art.44  Comitetul comunităţii are următoarele atribuţii: 
a)conduce activitatea comunităţii între adunările generale; 
b)aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale şi rezolvă sarcinile ce i-au fost încredinţate de aceasta; 
c)pregăteşte lucrările adunării generale; 
d)aprobă structura de personal necesar şi propune angajarea şi revocarea slujitorilor duhovniceşti ai comunităţii; 
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e)decide achiziţionarea şi înstrăinarea bunurilor mobile şi a mijloacelor fixe; 
f)analizează abaterile de la Mărturisirea de credinţă a Cultului a slujitorilor duhovniceşti ordinaţi şi se pronunţă 
asupra pierderii calităţii de slujitor ordinat; 
g)propune Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste excluderea din Cult a conducătorilor spirituali care s-au abătut de 
la Mărturisirea de credinţă a Cultului, precum şi a membrilor care s-au asociat cu aceştia; 
h)îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de adunarea generală. 
 
art.45  Preşedintele poate fi ales pentru cel mult două mandate consecutive.  Pentru a fi ales, acesta trebuie să aibă 
experienţă pastorală de cel puţin 5 ani.  Preşedintele conduce şedinţele comitetului, precum şi întregul personal 
angajat al comunităţii.  Preşedintele şi vicepreşedinţii au obligaţia de a acorda asistenţă spirituală păstorilor 
bisericilor, precum şi slujitorilor duhovniceşti aparţinând comunităţii. 
 
art.46  Secretarul ţine corespondenţa comunităţii, întocmeşte procesele-verbale ale adunării generale şi ale 
şedinţelor de comitet şi ţine orice alte evidenţe necesare activităţii comunităţii.  El are răspunderea transmiterii în 
termen a corespondenţei şi actelor către Uniune, biserici şi terţi. 
 
art.47  Cenzorii, în număr de 3, sunt aleşi de adunarea generală pentru o perioadă de patru ani.  Ei au atribuţia de a 
controla gestiunea comitetului de conducere, de a întocmi raportul de control financiar şi de a-l prezenta adunării 
generale anuale în vederea descărcării de gestiune. 
 
art.48  Comunitatea bisericilor este valabil angajată prin semnătura preşedintelui sau a vicepreşedintelui delegat de 
acesta, împreună cu cea a secretarului sau a oricărui membru delegat în acest scop de către comitet din rândul 
membrilor acestuia. 

Reprezentarea comunităţii în justiţie sau faţă de terţi se face de preşedinte care poate delega această 
atribuţie unui alt membru al comitetului de conducere sau unui specialist. 
 
art.49  În cadrul comunităţii se pot înfiinţa, cu acordul adunării generale, cercuri de misionare fără personalitate 
juridică.  Cercul misionar reprezintă asocierea bisericilor dintr-o arie geografică sau unitate administrativă în 
vederea sprijinirii reciproce şi a colaborării în misiune.  Cercul misionar poate îndeplini atribuţiile cu caracter 
aspiritual ale comunităţii.  El este coordonat de un consiliu format din păstori şi misionari aleşi de delegaţii 
bisericilor care îl compun.  Consiliul de coordonare este condus de un vicepreşedinte al comunităţii sau de un 
membru al comitetului comunităţii. 
 Comunitatea poate avea compartimente fără personalitate juridică pentru misiune, familie, tineret, copii, 
femei etc. 
 
art.50  Comunitatea poate înfiinţa, organiza şi întreţine, singură sau în colaborare cu alte comunităţi sau biserici: 
grădiniţe, şcoli de toate gradele, tabere, orfelinate, cămine de bătrâni, case de odihnă, unităţi de asistenţă medicală 
şi de caritate, edituri, tipografii, mijloace de informare în masă, cimitire confesionale, lăcaşuri de cult etc. 
 
art.51  Comunitatea se întreţine financiar din contribuţia bisericilor stabilită de adunarea generală a comunităţii, 
precum şi din donaţii, sponsorizări, subscripţii, legate, liberalităţi de orice fel de valori materiale sau băneşti de la 
persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, precum şi prin orice moduri sau mijloace licite.  Comunitatea este 
proprietara exclusivă a tuturor bunurilor mobile şi imobile, valorilor materiale şi băneşti aflate în patrimoniul său şi 
poate dispune de acestea liber şi autonom, în condiţiile legii şi ale prezentului statut.  De asemenea, comunitatea 
poate dobândi prin orice mijloace sau moduri licite şi poate deţine sub orice titlu, cu respectarea prevederilor 
legale, bunuri mobile şi imobile în vederea îndeplinirii obiectivelor sale sau pentru a le atribui în folosinţa 
bisericilor şi bisericilor-filiale. 
 
art.52  Desfiinţarea comunităţii bisericilor se poate face de către adunarea generală întrunind cel puţin 2/3 din 
numărul delegaţilor bisericilor.  Convocarea se face cu 30 de zile înainte prin adresa oficială trimisă bisericilor 
aparţinătoare şi va cuprinde data, ora, locul şi scopul convocării.  Desfiinţarea comunităţii se poate hotărî numai cu 
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votul a 2/3 din numărul celor prezenţi.  În caz de dizolvare a comunităţii, patrimoniul acesteia, cu activul şi pasivul 
său, va trece în proprietatea Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste sau a altei comunităţi baptiste, în funcţie de 
hotărârea luată în acest sens de către adunarea generală care a hotărât dizolvarea. 

 
SECŢIUNEA  a III-a 

 
Convenţia Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare  
 
art.53  Convenţia Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare din România se organizează şi funcţioneză în cadrul 
Cultului Creştin Baptist din România potrivit prezentului statut şi este formată din toate bisericile baptiste 
maghiare din România. 
 Convenţia Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare din România poate păstra în nume propriu legături frăţeşti 
şi de colaborare cu organizaţiile baptiste de peste hotare şi poate intra în alianţe cu biserici evanghelice din ţară şi 
de peste hotare.  Aceste relaţii se vor desfăşura în acord cu interesul general al Cultului exprimat prin organele de 
conducere ale Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste şi organele supreme de îndrumare şi control ale Cultului 
Creştin Baptist din România. 
 
art.54  Convenţia Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare din România este organ de reprezentare a bisericilor 
creştine maghiare în faţa organelor locale şi zonale ale statului şi asigură coordonarea spiritual-administrativă a 
bisericilor creştine baptiste maghiare din întreaga ţară. 
 Reprezentarea intereselor bisericilor creştine baptiste maghiare în faţa organelor centrale ale statului se face 
de către Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România. 
 
art.55  Convenţia Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare are următoarele atribuţii: 
a)organizarea şi coordonarea activităţilor spirituale, educativ-religioase şi de caritate în interesul bisericilor din 
cadrul Convenţiei; 
b)supravegherea respectării învăţăturii cuprinse în Mărturisirea de credinţă a Cultului Creştin Baptist ; 
c)susţinerea şi apărarea intereselor bisericilor care fac parte din Convenţie; 
d)sprijinirea propovăduirii Evangheliei şi a activităţii misionare, precum şi încurajarea dărniciei creştine; 
e)asistarea bisericilor în activitatea de ordinare a slujitorilor duhovniceşti ai acestora; 
f)rezolvarea problemelor de litigiu şi disciplină bisericească în situaţii de criză; 
g)efectuarea, la cererea bisericilor, a operaţiunilor privind problemele de personal şi de plată a salariilor din 
fondurile bisericilor, în conformitate cu hotărârile organelor de conducere ale acestora; 
h)exercitarea activităţii de îndrumare şi control de legalitate în probleme financiar-contabile şi juridice ale 
bisericilor; 
i)sprijinirea bisericilor în activitatea de asistenţă şi reprezentare spiritual-religioasă în spitale, azile, armată, 
închisori, orfelinate etc., precum şi în activitatea acestora privind educaţia religioasă în şcoli a copiilor 
credincioşilor baptişti; 
j)administrarea fondurilor necesare pentru atingerea scopurilor Convenţiei; 
k)desfăşurarea altor activităţi menite să contribuie la îndeplinirea rolului Convenţiei. 
 
art.56  În cadrul Convenţiei Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare din România se pot înfiinţa, cu acordul 
Congresului Convenţiei, cercuri misionare fără personalitate juridică. 
 Cercul misionar poate îndeplini atribuţiile cu caracter spiritual al Convenţiei.  El este coordonat de un 
consiliu format din păstori şi misionari aleşi de delegaţii bisericilor care îl compun. 
 Convenţia poate avea departamente fără personalitate juridică pentru: teologie, misiune, muzică, istorie 
baptistă, copii, tineret, femei, familie etc. 
 Convenţia poate înfiinţa, organiza şi întreţine, singură sau în colaborare cu alte organizaţii creştine sau 
biserici: grădiniţe, şcoli de toate gradele, tabere, orfelinate, cămine de bătrâni, case de odihnă, unităţi de asistenţă 
medicală şi de caritate, edituri, tipografii, mijloace de informare în masă, cimitire confesionale, lăcaşuri de cult etc. 
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art.57  Organele de conducere ale Convenţiei sunt: Congresul Convenţiei, Consiliul Convenţiei şi Comitetul 
Executiv.  Organul de control financiar al Convenţiei este format din 3 cenzori. 
 
art.58  Congresul Convenţiei este organul de îndrumare şi control al Convenţiei Bisericilor Creştine Baptiste 
Maghiare.  El este format din delegaţii bisericilor creştine maghiare, conform art.21 din prezentul statut. 
 Congresul Convenţiei cu caracter electiv se convoacă din patru în patru ani, iar congresele de lucru se 
convoacă o dată pe an şi de câte ori este nevoie.  Convocarea Congresului Convenţiei se face de către preşedintele 
şi secretarul general al Convenţiei, pe baza hotărârii Consiliului Convenţiei sau la cererea a 1/3 din numărul 
delegaţilor Congresului.  Convocarea către biserici se face în scris, cu cel puţin 30 de zile înainte de ţinerea 
Congresului şi va cuprinde locul, data şi ordinea de zi a acestuia.  Congresul este condus de către preşedintele 
Convenţiei, asistat de către secretarul general sau de un prezidiu ales la cererea congresului şi de 2-4 numărători de 
voturi. 
 Congresul este valabil întrunit cu jumătate plus unu din numărul delegaţilor bisericilor.  În situaţia în care 
nu se întruneşte numărul statutar, Congresul Convenţiei se va ţine peste o săptămână fără nici o altă convocare.  
Hotărârile congresului se vor lua cu majoritatea simplă a celor prezenţi în acord cu interesul general al Cultului 
exprimat prin delegaţii la Congres ai Uniunii.  Hotărârile Congresului Convenţiei sunt obligatorii pentru toate 
păţile componente şi organizaţiile aparţinătoare Convenţiei.  Procesul verbal va fi întocmit de secretarul general 
sau de un secretar de zi şi va purta semnătura preşedintelui de zi şi a secretarului de zi. 
 
art.59  Congresul electiv îşi desfăşoară lucrările în plen şi pe secţiuni şi are următoarele atribuţii: 
a)alege Consiliul Convenţiei, Comitetul Executiv al Convenţiei şi cenzorii; 
b)desemnează reprezentanţii Convenţiei în Consiliul Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste, precum şi reprezentantul 
acesteia în Comitetul de conducere al Casei de Pensii şi Ajutoare a Cultului.  Numărul reprezentanţilor în Consiliul 
Uniunii va fi stabilit în conformitate cu prevederile art.42 din prezentul statut; 
c)stabileşte strategia şi obiectivele majore ale Convenţiei pentru următoarea perioadă de patru ani; 
d)aprobă şi modifică, cu votul a ¾ din numărul celor prezenţi, prevederile secţiunii referitoare la Convenţia 
Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare din prezentul statut; 
e)aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului Convenţiei pe baza raportului cenzorilor; 
f)aprobă bugetul Convenţiei pentru anul în curs şi stabileşte contribuţia anuală a membrilor; 
g)hotărăşte asupra oricăror altor probleme ale Convenţiei. 
 
art.60  Congresul de lucru coordonează activitatea Convenţiei între congresele elective şi are următoarele atribuţii: 
a)analizează şi evaluează anual situaţia generală a bisericilor şi activitatea Convenţiei şi asigură aducerea la 
îndeplinire a hotărârilor Congresului electiv; 
b)analizează şi îndrumă, între congresele elective, activitatea şcolilor şi instituţiilor de învăţământ teologic ale 
Convenţiei, a secţiunilor de studiu biblic, muzică, istorie baptistă, a departamentelor pentru familii, femei, tineret şi 
copii etc.; 
c)aprobă proiectele propuse de Consiliul Convenţiei pentru anul următor; 
d)hotăreşte încheierea de parteneriate între Convenţia Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare şi organizaţii creştine 
din ţară şi străinătate; 
e)alege membrii Consiliului Convenţiei şi ai Comitetului Executiv al Convenţiei în locul celor demişi, retraşi sau 
decedaţi şi desemnează reprezentanţii în Consiliul Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România şi în 
Comitetul de conducere al Casei de Pensii şi Ajutoare a Cultului în locul celor demişi, retraşi sau decedaţi; 
f)aprobă descărcarea anuală de gestiune a Consiliului şi a Comitetului Executiv al Convenţiei; 
g)aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Convenţiei pentru anul următor; 
h)stabileşte contribuţia anuală a membrilor bisericilor; 
i)aprobă modificarea şi completarea prevederilor secţiunii referitoare la Convenţie din prezentul statut, cu votul a 
¾ din numărul delegaţilor prezenţi; 
j)stabileşte sediul Convenţiei. 
 La congresele Convenţiei pot participa 1-3 delegaţi ai Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România. 
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art.61  Consiliul Convenţiei este ales pe o durată de patru ani şi este format din 15 membri.  Consiliul Convenţiei 
este convocat de preşedinte, delegatul acestuia sau la cererea scrisă a 1/3 din numărul membrilor.  Acesta se 
întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este nevoie şi este prezidat de preşedinte, asistat de secretarul general.  
Pentru a putea lua hotărâri valabile este necesară prezenţa a 2/3 din numărul membrilor.  Hotărârile se iau cu votul 
a jumătate plus unu din numărul celor prezenţi.  În caz de paritate decide votul preşedintelui. 
 
art.62  Atribuţiile Consiliului Convenţiei sunt: 
a)conduce, între congrese, activitatea Convenţiei şi aduce la îndeplinire hotărârile acestora; 
b)convoacă, stabileşte ordinea de zi şi pregăteşte lucrările congreselor Convenţiei; 
c)îndrumă şi controlează activitatea Comitetului Executiv al Convenţiei; 
d)analizează abaterile de la Mărturisirea de credinţă a Cultului şi se pronunţă asupra pierderii calităţii de slujitor 
ordinat; 
e)propune Consiliului Uniunii excluderea din Cult a liderilor spirituali ai bisericilor care se fac vinovaţi de abateri 
doctrinare, precum şi a membrilor bisericilor care se asociază cu aceştia; 
f)propune Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste suspendarea autorizaţiei de funcţionare a bisericilor a căror 
mărturie a fost compromisă grav; 
g)propune Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste retragerea autorizaţiei de funcţionare a bisericilor maghiare din 
cadrul Convenţiei care se abat de la Mărturisirea de credinţă a Cultului; 
h)ia decizii cu privire la publicaţiile Convenţiei şi la orientarea tematică a acestora; 
i)decide înfiinţarea şcolilor şi instituţiilor de învăţământ din cadrul Convenţiei şi ratifică statutele de organizare şi 
funcţionare a acestora; 
j)confirmă în funcţie decanul Facultăţii de Teologie Baptistă Maghiară a Convenţiei, corpul profesoral şi 
reprezentanţii facultăţii în Senatul Institutului Teologic Baptist din care aceasta face parte şi poate lua măsuri de 
revocare a acestora; controlează şi îndrumă activitatea facultăţii; 
k)alege comitetul de misiune al Convenţiei şi ratifică în funcţie pe secretarul de misiune al acestui comitet; 
l)eliberează adeverinţe pentru organizaţiile şi persoanele care funcţionează în cadrul Convenţiei; 
m)stabileşte structura de personal a Convenţiei şi hotărăşte sistemul de salarizare în cadrul acesteia; 
n)avizează proiectul de buget întocmit de Comitetul executiv şi îl supune aprobării Congresului; 
o)decide achiziţionarea şi înstrăinarea de bunuri imobile, precum şi a acelor bunuri mobile şi mijloace fixe ce nu 
sunt date în competenţa Comitetului Executiv al Convenţiei; decide contractarea şi acordarea de împrumuturi, 
precum şi asupra garanţiilor materiale ce se impun; 
p)ratifică în funcţie conducătorii departamentelor de teologie, misiune, muzică, istorie baptistă, copii, tineret, 
femei, familie etc., aleşi de aceste departamente; 
q)hotărăşte asupra oricăror probleme de interes major în cadrul Convenţiei, în conformitate cu hotărârile 
Congresului Convenţiei şi ale Congresului Cultului. 
 
art.63  Comitetul Executiv al Convenţiei este organul de conducere al Convenţiei între sesiunile Consiliului 
Convenţiei şi este format din: preşedinte, patru vicepreşedinţi, secretar general, secretar general adjunct.  Comitetul 
Executiv va fi convocat lunar şi de câte ori este nevoie de preşedinte sau de vicepreşedintele delegat de acesta cu 
cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.  Hotărârile Comitetului Executiv se iau cu majoritatea simplă în 
prezenţa a cel puţin 5 din membrii acestuia. 
 
art.64  Atribuţiile Comitetului Executiv sunt următoarele: 
a)conduce convenţia între sesiunile Consiliului acesteia; 
b)convoacă, stabileşte ordinea de zi şi pregăteşte şedinţele Consiliului Convenţiei; 
c)hotărăşte angajarea şi salarizarea angajaţilor Convenţiei; 
d)decide asupra achiziţionării şi înstrăinării de bunuri mobile şi mijloace fixe ce intră în competenţa sa; 
e)întocmeşte proiectul de buget al Convenţiei şi-l prezintă spre avizare Consiliului Convenţiei; 
f)îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa de către Consiliul Convenţiei. 
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art.65  Convenţia Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare este valabil angajată prin semnătura preşedintelui sau a 
vicepreşedintelui desemnat de acesta, împreună cu cea a secretarului general sau a secretarului general adjunct. 
 Reprezentarea Convenţiei în justiţie sau faţă de terţi se face de preşedinte care poate delega această atribuţie 
unui alt membru al comitetului de conducere sau unui specialist. 
 Preşedintele poate fi ales cel mult două mandate consecutive.  Secretarul general poate fi reales ori de câte 
ori este nevoie.  Preşedintele Convenţiei reprezintă convenţia în faţa autorităţilor locale şi zonale ale statului, 
conduce operativ convenţia, putând delega o parte din atribuţiile sale secretarului general.  Secretarul general 
reprezintă Convenţia în Comitetul Executiv al Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste şi faţă de Federaţia Baptistă 
Europeană (E.B.F.) şi Alianţa Baptistă Mondială (B.W.A.).  El răspunde de desfăşurarea fluxului corespondenţei, 
de evidenţa şi păstrarea actelor Convenţiei, de orice alte evidenţe necesare activităţii Convenţiei, precum şi de 
întocmirea corectă a proceselor verbale ale Comitetului Executiv, Consiliului Convenţiei şi ale congreselor 
acesteia.  El are răspunderea transmiterii în termen a corespondenţei şi actelor către Uniune, biserici şi terţi.  De 
asemenea, el îndeplineşte atribuţiile referitoare la conducerea operativă a Convenţiei ce i-au fost delegate de către 
preşedinte. 
 
art.66  Convenţia  se întreţine financiar din contribuţia bisericilor stabilită de Congresul Convenţiei, precum şi din 
donaţii, sponsorizări, subscripţii, legate, liberalităţi de orice fel de valori materiale sau băneşti de la persoane fizice 
şi juridice din ţară şi străinătate, precum şi prin orice moduri sau mijloace licite. 
 Convenţia Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare are sub autoritatea sa Facultatea de Teologie Baptistă 
Maghiară care are personalitate juridică distinctă.  Bisericile baptiste maghiare din România vor sprijini financiar, 
material şi spiritual Facultatea de Teologie Baptistă Maghiară a Convenţiei. 
 Activităţile de secretariat, administrative, de arhivă, protocol sau de altă natură se organizează în funcţie de 
nevoi şi după posibilităţile financiare ale Convenţiei Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare. 
 Convenţia este proprietara exclusivă a tuturor bunurilor mobile şi imobile, a valorilor materiale şi băneşti 
aflate în patrimoniul său şi poate dispune de acestea liber şi autonom, în condinţiile legii şi ale prezentului statut. 
 De asemenea, convenţia poate dobândi prin orice mijloace sau moduri licite şi poate deţine sub orice titlu, 
cu respectarea prevederilor legale, bunuri mobile şi imobile în vederea îndeplinirii obiectivelor sale ori pentru a le 
atribui în folosinţa bisericilor. 
 Convenţia contribuie financiar la susţinerea Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste cu o sumă proporţională 
cu numărul de membri ai bisericilor creştine baptiste maghiare.  Contribuţia va fi stabilită anual de către Congresul 
Convenţiei la propunerea Consiliului Uniunii. 
 

SECŢIUNEA aIV-a 
 
Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste 
 
art.67  Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste este organul central de reprezentare al Cultului Creştin Baptist din 
România.  Uniunea are scopul de a exprima unitatea spirituală şi doctrinară a credincioşilor creştini baptişti din 
România, de a coordona activitatea spiritual-administrativă a Cultului şi de a reprezenta interesele de ordin general 
ale acestuia. 
 Bisericile, comunităţile şi Convenţia Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare se organizează şi funcţionează 
în cadrul Cultului şi pot face acte de orice fel în numele Cultului Creştin Baptist din România numai cu acordul 
scris al Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste.  Ele sunt datoare să trimită Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste 
rapoarte şi orice acte cerute de aceasta privind problemele de ordin local sau general ale Cultului. 
 Sediul Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste este şi sediul central al Cultului şi se află în capitala ţării. 
 
art.68  În cadrul Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste funcţionează următoarele departamente: Departamentul de 
Misiune, Departamentul de Slujire Pastorală şi Departamentul de Studiu şi Educaţie Biblică.  Fiecare departament 
este condus de un vicepreşedinte al Cultului. 
 Sub autoritatea spiritual-doctrinară, îndrumarea şi controlul Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste 
funcţionează departamente pentru tineret, femei, copii etc..  Fiecare departament este condus de un director de 
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departament ales în conformitate cu regulamentul de funcţionare al departamentului respectiv şi ratificat de 
Consiliul Uniunii. 
 Activitatea Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste în domeniile: administrativ, financiar-contabil, secretariat, 
protocol, juridic, mass-media, relaţii publice, etc. poate fi organizată sub formă de birouri şi compartimente. 
 
art.69  Sub autoritatea spiritual-doctrinară, îndrumarea şi controlul Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste 
funcţionează ca persoană juridică distinctă Institutul Teologic Baptist din Bucureşti.  Institutul Biblic “Emanuel” 
din Oradea funcţionează sub autoritatea spiritual-doctrinară şi controlul Bisericii Creştine Baptiste “Emanuel” din 
Oradea, ca persoană juridică distinctă şi se supune controlului spiritual şi doctrinar al Uniunii Bisericilor Creştine 
Baptiste.  Bisericile creştine din România vor susţine financiar, spiritual şi material Institutul Teologic Baptist din 
Bucureşti şi Facultatea de Teologie Pastorală din cadrul Institutului Biblic “Emanuel” din Oradea. 
 Uniunea poate înfiinţa, organiza şi întreţine, singură sau în colaborare cu celelalte părţi componente ale 
Cultului, precum şi cu alte culte sau organizaţii creştine, şcoli şi instituţii de învăţământ de toate gradele, grădiniţe, 
tabere, orfelinate, cămine de bătrâni, case de odihnă, unităţi de asistenţă medicală şi de caritate, edituri, tipografii, 
mijloace de informare în masă, cimitire confesionale, lăcaşuri de cult etc.. 
 Cu avizul Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste se pot înfiinţa, organiza şi pot funcţiona asociaţii şi fundaţii 
cu personalitate juridică distinctă. 
 
art.70  Organele de conducere ale Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste sunt: 
-Consiliul Uniunii şi  
-Comitetul Executiv. 
 Organul de control financiar este format din 3-5 cenzori. 
 
art.71  Consiliul Uniunii este organul de coducere al Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste.  Acesta este ales pe o 
durată de 4 ani şi este format din membrii Comitetuli Executiv, reprezentanţii comunităţilor şi ai Convenţiei 
Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare, rectorul Institutului Teologic Baptist din Bucureşti, rectorul Institutului 
Biblic “Emanuel” din Oradea şi directorul Casei de Pensii şi Ajutoare a Cultului.  Reprezentanţii departamentelor 
pentru familie, femei, tineret, copii sunt membri supleanţi cu vot consultativ ai Consiliului Uniunii.  Consilierii 
Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste vor participa cu vot consultativ la şedinţele Consiliului Uniunii în probleme 
referitoare la domeniul lor de activitate.  Reprezentanţii comunităţilor şi ai Convenţiei Bisericilor Creştine Baptiste 
Maghiare sunt supuşi ratificării Congresului.  Ceilalţi membri ai Consiliului, inclusiv membrii supleanţi, sunt 
supuşi ratificării primei Conferinţe Naţionale. 
 Consiliul este convocat de preşedinte, în urma hotărârii Comitetului Executiv sau a iniţiativei a 1/3 din 
numărul membrilor Consiliului.  Acesta se întruneşte de două ori pe an şi ori de câte ori este nevoie.  Consiliul 
Uniunii este prezidat de preşedinte, asistat de secretarul general.  Pentru a putea lua hotărâri valabile este necesară 
prezenţa a 2/3 din numărul membrilor.  Hotărârile se iau cu votul a jumătate plus unu din numărul celor prezenţi.  
În caz de paritate, decide votul preşedintelui. 
 
art.72  Atribuţiile Consiliului Uniunii sunt următoarele: 
a)conduce activitatea Uniunii şi aduce la îndeplinire hotărârile Congresului şi ale Conferinţei Naţionale; 
b)convoacă Conferinţa Naţională, stabileşte ordinea de zi şi pregăteşte lucrările acesteia; 
c)îndrumă şi controlează activitatea Comitetului Executiv al Uniunii, a Departamentelor de Misiune, de Slujire 
Pastorală şi de Studiu şi de Educaţie Biblică, a celorlalte departamente din cadrul Uniunii, precum şi a Institutului 
Teologic Baptist din Bucureşti; 
d)aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare ale Departamentelor de Misiune, de Slujire Pastorală şi de 
Studiu şi Educaţie Biblică, precum şi ale celorlalte departamente ale Uniunii Baptiste; 
e)numeşte membrii Comisiei Pastorale şi ratifică directorii departamentelor pentru copii, tineret, femei; 
f)numeşte directorul şi membrii comitetului de conducere a Casei de Pensii şi Ajutoare a Cultului; 
g)confirmă în funcţie şi ia măsuri de revocare în caz de abatere gravă de la Mărturisirea de credinţă a Cultului a 
următorilor:  rectorul Institutului Teologic Baptist din Bucureşti, rectorul Institutului Biblic “Emanuel” din Oradea 



 15 

şi decanul Facultăţii de Teologie Baptistă din Universitatea Bucureşti.  De asemenea, ia măsuri de destituire a 
cadrelor didactice pentru teologie din aceste şcoli în caz de abatere gravă de la Mărturisirea de credinţă a Cultului; 
h)decide înfiinţarea instituţiilor şi unităţilor prevăzute în art.69, alin.2 şi aprobă statutele sau regulamentele de 
organizare şi funcţionare ale acestora; 
i)acreditează în cadrul Cultului Creştin Baptist din România şcolile şi instituţiile de învăţământ care funcţionează 
sub autoritatea bisericilor, comunităţilor şi Convenţiei Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare; 
j)ratifică protocoale de colaborare ale Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste cu ministerele şi instituţiile de resort, 
inspectore şcolare, universităţi competente şi alte organe şi instituţii de stat abilitate; 
k)aprobă regulamente de ordine internă şi alte norme proprii în domeniul financiar-contabil, juridic, de conduită 
morală etc.; 
l)aprobă regulamentul Casei de Pensii şi Ajutoare a Cultului (C.P.A.), precum şi modificările şi completările 
prevederilor acestuia; 
m)aprobă arondarea la C.P.A. a persoanelor juridice înfiinţate cu avizul Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste şi 
propune Conferinţei Naţionale arondarea la aceasta a altor culte sau organizaţii creştine; 
n)avizează proiectul de buget al C.P.A. şi coordonează modul de administrare a fondurilor C.P.A.; 
o)exprimă poziţia Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste în probleme cu implicaţii morale privind viaţa naţiunii;   
p)la propunerea Comisiei Pastorale, decide măsurile care se impun în situaţiile cercetate de comisie; 
r)analizează cererea de recurs a slujitorilor duhovniceşti ordinaţi şi se pronunţă asupra deciziei comunităţii privind 
pierderea calităţii de slujitor ordinat; 
s)hotărăşte excluderea dintre membrii Cultului a acelor conducători ce se fac vinovaţi de abateri grave de la 
Mărturisirea de credinţă a Cultului, precum şi a membrilor care s-au solidarizat cu aceştia; 
t)decide suspendarea autorizaţiei de funcţionare a bisericii locale a cărei mărturie a fost compromisă grav prin 
atitudinea şi faptele membrilor ei şi propune Conferinţei Naţionale retragerea autorizaţiei de funcţionare a părţilor 
componente ale Cultului Creştin Baptist, în caz de abatere gravă de la Mărturisirea de credinţă a Cultului; 
u)decide retragerea avizelor favorabile date persoanelor juridice înfiinţate cu acordul Uniunii Bisericilor Creştine 
Baptiste; 
v)stabileşte structura de personal a Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste şi sistemul de salarizare din cadrul 
Cultului pe care îl supune ratificării Conferinţei Naţionale; 
w)avizează proiectul de buget întocmit de Comitetul Executiv şi îl supune aprobării Conferinţei Naţionale; 
x)decide achiziţionarea şi înstrăinarea de bunuri imobile, precum şi a acelor bunuri mobile şi mijloace fixe ce nu 
sunt date în competenţa Comitetului Executiv al Uniunii; 
y)decide contractarea de împrumuturi, acordarea garanţiilor materiale aferente, precum şi acordarea de 
împrumuturi pentru biserici, comunităţi, Convenţia Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare, şcoli şi alte instituţii din 
cadrul Cultului Creştin Baptist şi stabileşte garanţiile materiale necesare; 
z)hotărăşte în alte probleme de interes major ale Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste, în acord cu liniile generale 
trasate de Congresul Cultului şi de Conferinţa Naţională. 
 
art.73  Comitetul Executiv este organul de conducere al Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste între sesiunile 
Consiliului Uniunii şi este format din: preşedinte, patru vicepreşedinţi, secretar general şi secretar general adjunct.  
Comitetul Executiv este ales de Congresul Cultului pentru un mandat de 4 ani.  Preşedintele şi secretarul general 
pot fi aleşi consecutiv cel mult două mandate.  Unul din cei 4 vicepreşedinţi va fi secretarul general al Convenţiei 
Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare.  Pentru a putea fi aleşi, candidaţii pentru funcţiile de preşedinte şi 
vicepreşedinte trebuie să aibă o experienţă pastorală de cel puţin 10 ani, iar cei pentru secretar general de cel puţin 
7 ani. 
 Comitetul Executiv va fi convocat trimestrial şi de câte ori este nevoie de către preşedintele sau 
vicepreşedintele delegat de acesta.  Hotărârile se iau cu majoritatea simplă, prin exprimarea votului a cel puţin 5 
membri ai Comitetului Executiv. 
 
art.74  Atribuţiile Comitetului Executiv sunt următoarele: 
a)conduce activitatea Uniunii Baptiste între sesiunile Consiliului Uniunii; 
b)convoacă Consiliul Uniunii, stabileşte ordinea de zi şi pregăteşte şedinţele acestuia; 



 16 

c)hotărărşte angajarea, salarizarea şi concedierea personalului permanent al Uniunii; 
d)decide asupra achiziţionării şi înstrăinării de bunuri mobile şi mijloace fixe până la valoarea prestabilită periodic 
de către Consiliul Uniunii; 
e)întocmeşte proiectul de buget al Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste şi-l prezintă spre avizare Consiliului 
Uniunii; 
f)numeşte pe o perioadă de patru ani şi revocă redactorul-şef, la propunerea preşedintelui; 
g)îndrumă şi controlează activitatea spirituală a Facultăţii de Teologie Baptistă din Bucureşti şi a Seminarului 
Teologic Sanitar Baptist din Bucureşti; 
h)numeşte şi revocă directorul Seminarului Teologic Sanitar Baptist din Bucureşti; 
i)numeşte şi revocă conducătorii instituţiilor şi unităţilor înfiinţate de Consiliul Uniunii; 
j)stabileşte publicaţiile Uniunii şi orientarea acestora; 
k)aprobă formularistica autorizaţiilor, certificatelor etc. emise de Uniune şi îşi dă avizul pentru demolarea caselor 
de rugăciune, atunci când este cazul; 
l)îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa de către Consiliul Uniunii. 
 
art.75  Preşedintele Cultului reprezintă Cultul Creştin Baptist din România în faţa autorităţilor statului, precum şi 
în faţa oricăror organizaţii şi instituţii pe plan naţional şi internaţional.  Preşedintele conduce operativ Uniunea, 
putând delega o parte din atribuţiile sale secretarului general.  Preşedintele poate emite decizii în îndeplinirea 
atribuţiilor sale. 
 
art.76  Secreatarul general al Cultului asigură legătura Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste cu părţile componente 
ale Cultului şi cu organizaţiile de tineret, femei, copii, etc..  El răspunde de desfăşurarea fluxului corespondenţei, 
evidenţa şi păstrarea actelor Uniunii, precum şi de întocmirea corectă a proceselor verbale ale Comitetului 
Executiv, Consiliul Uniunii şi Conferinţei Naţionale.  De asemenea, el îndeplineşte atribuţiile referitoare la 
conducerea operativă a Uniunii ce i-au fost delegate de către preşedinte. 
 
art.77  Vicepreşedinţii Cultului coordonează domeniile de activitate stabilite de Congresul Cultului, iar secretarul 
general adjunct îndeplineşte atribuţiile încredinţate de Consiliul Uniunii. 
 
art.78  Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste este valabil angajată prin semnătura preşedintelui sau a 
vicepreşedintelui desemnat de acesta, împreună cu cea a secretarului general sau, în lipsa acestuia, a secretarului 
general adjunct. 
 
art.79  Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste este proprietara exclusivă a tuturor bunurilor mobile şi imobile, 
valorilor materiale şi băneşti aflate în patrimoniul său şi poate dispune de acestea liber şi autonom, în condiţiile 
legii şi ale prezentului statut.  De asemenea, Uniunea poate dobândi prin orice mijloace sau moduri licite şi poate 
deţine sub orice titlu, cu respectarea prevederilor legale, bunuri mobile şi imobile în vederea îndeplinirii 
obiectivelor sale sau pentru a le atribui în folosinţa bisericilor, comunităţilor şi celorlalte persoane juridice din 
cadrul Cultului. 
 Uniunea se întreţine financiar din cotribuţia bisericilor stabilită de Congresul Cultului sau Conferinţa 
Naţională, precum şi din donaţii, sponsorizări, subscripţii, legate, liberalităţi de orice fel de bunuri mobile sau 
imobile, de valori materiale ori băneşti de la persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, precum şi prin orice 
moduri sau mijloace licite. 
 
 

CAPITOLUL  al IV-lea 
 
Organele supreme de îndrumare şi control ale Cultului Creştin Baptist din România 
 
Congresul Cultului Creştin Baptist  
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art.80  Congresul Cultului este organul suprem de îndrumare şi control al Cultului Creştin Baptist din România. 
 El se compune din delegaţii tuturor bisericilor baptiste desemnaţi în condiţiile art.21 din prezentul statut şi 
se ţine o dată la patru ani, de preferinţă în ultima săptămână a lunii mai.  Congresul Cultului poate fi convocat în 
sesiune extraordinară în situaţii de importanţă deosebită pentru organizarea, funcţionarea şi viaţa spirituală a 
Cultului. 
 Convocarea Congresului cu caracter electiv se face de către preşedintele Cultului, în urma hotărârii luate în 
şedinţa comună a Consiliului Uniunii şi a noilor reprezentanţi ai comunităţilor în viitorul Consiliu al Uniunii, 
şedinţă în care se vor stabili ordinea de zi şi vor pregăti lucrările Congresului.  Sesiunile extraordinare se convoacă 
de preşedintele Cultului în urma hotărârii Consiliului Uniunii.  Convocarea Congresului se comunică bisericilor în 
scris cu cel puţin 30 de zile înainte de data ţinerii acestuia şi va cuprinde: data, ora, locul şi ordinea de zi. 
 
art.81  Congresul va fi prezidat de un preşedinte de zi, asistat de 2 vicepreşedinţi de zi, 2 secretari de zi şi 2-4 
numărători de voturi.  Preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarii constituie biroul de zi al Congresului, birou ce va fi 
propus la şedinţa comună care a hotărât convocarea Congresului.  Procesul verbal va fi întocmit de secretarii de zi 
şi va purta semnătura tuturor membrilor biroului de zi. 
 Congresul este valabil întrunit cu jumătate plus unu din numărul delegaţilor bisericilor, iar hotărârile se vor 
lua cu majoritatea simplă a celor prezenţi.  În situaţia în care nu se întruneşte numărul statutar, Congresul Cultului 
se va ţine începând cu a doua zi, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, indiferent de numărul delegaţilor prezenţi. 
 Hotărârile Congresului Cultului sunt obligatorii pentru toate părţile componente şi organizţiile aparţinătoare 
ale Cultului Creştin Baptist din România. 
 
art.82  Congresul Cultului îşi desfăşoară lucrările în plen şi pe secţiuni şi are următoarele atribuţii: 
a)analizează şi evaluează situaţia generală a Cultului (biserici, comunităţi, Convenţia Bisericilor Creştine Baptiste 
Maghiare, institute teologice, şcoli etc.); 
b)analizează, evaluează şi aprobă activitatea Uniunii Bisericilor Creştine Batiste şi a Casei de Pensii; 
c)aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului Uniunii şi a Comitetului Executiv al Uniunii şi, respectiv, a 
Consiliului Uniunii şi Comitetului de conducere al C.P.A., la propunerea cenzorilor; 
d)ratifică reprezentanţii comunităţilor şi ai Convenţiei Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare în Consiliul Uniunii; 
e)alege Comitetul Executiv al Uniunii şi confirmă secretarul general al Convenţiei Bisericilor Creştine Baptiste 
Maghiare în funcţia de vicepreşedinte al Uniunii; 
f)alege cenzorii Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste, în număr de 3 până la 5; 
g)stabileşte strategia şi obiectivele majore ale Cultului pentru următoarea perioadă de 4 ani; 
h)aprobă rectificarea bugetului Uniunii pentru perioada iunie – decembrie  a anului respectiv; 
i)hotărăşte, cu votul a 2/3 din numărul delegaţilor prezenţi, modificările aduse Mărturisirii de credinţă a Cultului; 
j)ratifică Statutul Cultului Creştin Baptist din România cu votul a 2/3 din numărul delegaţilor prezenţi; 
k)hotărăşte în probleme confesionale de principiu şi în orice alte probleme de interes major ale Cultului; 
 
art.83  Propunerile pentru Comitetul Executiv al Uniunii se realizează astfel: înainte de ţinerea adunărilor generale 
cu caracter electiv a comunităţilor se va constitui o Comisie Naţională de Propuneri formată din reprezentanţii 
comunităţilor bisericilor proporţional cu numărul membrilor pentru care bisericile respective au contribuit faţă de 
Uniune.  Aceştia vor fi desemnaţi de slujitorii duhovniceşti ordinaţi pe raza comunităţii respective.  Conferinţa 
Naţională premergătoare Congresului Cultului stabileşte proporţia de reprezentare în Comisia Naţională de 
Propuneri. 
 Comisia va stabili prin vot componenţa Comitetului Executiv propus şi va transmite fiecărei comunităţi 
lista candidaţilor în vederea prezentării ei în adunarea generală.  Moderatorul comisiei va fi preşedintele în 
exerciţiu al Cultului. 
 Adunarea generală a comunităţii are dreptul să propună un contracandidat pentru fiecare funcţie în parte.  
Persoana care întruneşte cel mai mare număr de voturi este candidatul comunităţii pentru funcţia respectivă.  La 
şedinţa de pregătire a Congresului Cultului se totalizează propunerile comunităţilor şi se întocmeşte lista 
candidaţilor şi contracandidaţilor pe funcţii pentru Congresul Cultului. 
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Conferinţa Naţională 
 
art.84  Conferinţa Naţională este formată din delegaţii bisericilor, desemnaţi în condiţiile art.21 din prezentul 
statut, şi se ţine odată pe an, de regulă în ultima săptămână a lunii noiembrie, şi ori de câte ori este nevoie. 
 Convocarea Conferinţei Naţionale se va face de către preşedintele Cultului în urma hotărârii Consiliului 
Uniunii cu cel puţin 21 de zile înainte de ţinerea acesteia şi va cuprinde data, ora, locul şi ordinea de zi.  Conferinţa 
Naţională este valabil întrunită cu jumătate plus unu din numărul delegaţilor bisericilor.  În situaţia în care nu 
întruneşte numărul statutar, Conferinţa Naţională se va ţine începând cu a doua zi la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, 
indiferent de numărul delegaţilor prezenţi. 
 
art. 85  Conferinţa Naţională are următoarele atribuţii: 
a)coordonează şi controlează, între congresele Cultului, activitatea Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste, a Casei de 
Pensii şi Ajutoare a Cultului, precum şi a şcolilor şi instituţiilor aflate sub autoritatea Uniunii; 
b)stabileşte măsuri pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Congresului Cultului; 
c)aprobă strategia şi obiectivele propuse de Consiliul Uniunii pentru activitatea Uniunii; 
d)analizează şi evaluează situaţia generală a bisericilor, comunităţilor, şcolilor acreditate de Uniune şi a altor 
unităţi aflate sub autoritatea Uniunii; 
e)aprobă descărcarea anuală de gestiune a Consiliului şi aComitetului Executiv al Uniunii privind gestionarea 
fondurilor Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste, precum şi descărcarea anuală de gestiune a Consiliului Uniunii şi a 
Comitetului de Conducere a Casei de Pensii şi Ajutoare a Cultului privind gestionarea fondurilor acesteia; 
f)aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste şi al C.P.A. pentru anul următor şi 
stabileşte contribuţia anuală a membrilor bisericilor pentru Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste; 
g)ratifică încheierea de parteneriate între Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste cu organizaţii creştine din 
străinătate; 
h)hotărăşte în probleme de afiliere a Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste la organizaţii baptiste internaţionale, 
precum şi în probleme legate de alianţele prevăzute în articolul 4 din prezentul statut; 
i)ratifică rectorul Institutului Teologic Baptist din Bucureşti, rectorul Institutului Biblic “Emanuel” din Oradea şi 
directorul C.P.A. ca membri în Consiliul Uniunii, pe reprezentaţii departamentelor pentru copii, tineret şi femei ca 
membri supleanţi.  De asemenea, ratifică reprezentanţii comunităţilor şi ai Convenţiei Bisericilor Creştine Baptiste 
Maghiare în Consiliul Uniunii în locul celor demişi, retraşi sau decedaţi şi alege în completare membrii 
Comitetului Executiv în locul celor demişi, retraşi sau decedaţi; 
j)la propunerea Consiliului Uniunii, decide retragerea autorizaţiei de organizare şi funcţionare a acelor părţi 
componente ale Cultului care s-au făcut vinovate de abateri grave de la Mărturisirea de credinţă a Cultului Creştin 
Baptist din România; 
k)hotărăşte îndrumări obligatorii în probleme cu caracter general; 
l)aprobă modificarea statutului Cultului cu votul a 2/3 din numărul delegaţilor prezenţi; 
m)ratifică regulamente de ordine internă şi alte norme proprii în domeniul financiar-contabil, juridic, de conduită 
morală etc., precum şi sistemul de salarizare din cadrul Cultului; 
n)ratifică regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Pensii şi Ajutoare a Cultului şi arondarea la acestea 
a altor culte şi organizaţii creştine; 
o)hotărăşte asupra altor probleme de interes major ale Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste între congresele 
Cultului. 
 
 

CAPITOLUL  al V-lea 
 

Dispoziţii finale 
 
art.86  Limba oficială în raport cu autorităţile statului este limba română, iar pentru exercitarea Cultului şi pentru 
administrarea internă, cea a credincioşilor respectivi. 
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art.87  Cultul Creştin Baptist din România are un sistem de asigurare propriu.  Casa de Pensii şi ajutoare a Cultului 
Creştin Baptist din România (C.P.A.) are personalitate juridică cu drepturile ce derivă din această calitate şi se 
organizează şi funcţionează potrivit regulamentului propriu, ratificat de către Congresul Cultului. 
 Secretarul general al Cultului este preşedintele Casei de Pensii şi Ajutoare a Cultului Creştin Baptist din 
România.  Comitetul de conducere a acesteia este format din: secretarul general al Cultului, directorul C.P.A., 6 
reprezentanţi ai Uniunii şi un reprezentant al Convenţiei Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare. 
 Părţile componente ale Cultului Creştin Baptist din România prevăzute în art.11 din prezentul statut sunt 
afiliate de drept la C.P.A. şi au obligaţia să contribuie la constituirea fondului de asigurări sociale ale Cultului în 
cotele prevăzute de lege.  De asemenea, la C.P.A. este afiliat şi Cultul Creştin după Evanghelie din România.  
Persoanele juridice înfiinţate cu avizul Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România se pot afilia la C.P.A. cu 
acordul Consiliului Uniunii şi hotărârea de ratificare a Conferinţei Naţionale. 
 
art.88  Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste, ca organ central reprezentativ, va folosi ca antet în toate actele 
oficiale titulatura: “Cultul Creştin Baptist din România – Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste”; 
 Convenţia Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare va folosi ca antet în toate actele oficiale titulatura: “Cultul 
Creştin Baptist din România – Convenţia Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare”; 
 Comunităţile bisericilor vor folosi ca antet în toate actele oficiale titulatura: “Cultul Creştin Baptist din 
România – Comunitatea Bisericilor Creştine Baptiste ^ ădenumireaî”; 
 Bisericile vor folosi ca antet în toate actele oficiale titulatura: “Cultul Creştin Baptist din România – 
Biserica Creştină Baptistă ^ ădenumireaî” sau “Cultul Creştin Baptist din România – Biserica ^ ădenumireaî”. 
 
art.89  Ştampilele folosite în cadrul Cultului Creştin Baptist poartă, după caz, următorul text: 
a)”Biserica Creştină Baptistă ^ ădenumireaî din ^ ălocalitateaî”; 
b)”Comunitatea Bisericilor Creştine Baptiste ^ ădenumireaî”; 
c)”Convenţia Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare din România”; 
d)”Casa de Pensii şi Ajutoare a Cultului Creştin Baptist din România”; 
e)”Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România”. 
 Ştampilele vor fi rotunde cu un diametru de 3,5cm, constând din două cercuri concentrice la distanţa de 
5mm unul de altul, între care scrie unul din textele de mai sus.  Periferia cercului exteior este compusă din două 
linii paralele din care cea exteriaoră este mai groasă, iar cea interioară mai subţire; periferia cercului este simplă.  
În interiorul cercului mic se află literele simbolice c şi r (Hristos) suprapuse, iar peste litere, o carte deschisă de la 
care pornesc raze în toate direcţiile până la periferia cercului interior.  În interiorul cărţii se află scris: “Un Domn, o 
Credinţă, un Botez”. 
 
art.90  Bisericile, comunităţile, Convenţia, Uniunea şi celelalte instituţii şi organizţii aparţinând Cultului pot 
concedia angajaţii lor în caz de necorespundere profesională, abateri disciplinare grave sau repetate de la morala 
creştină baptistă, cu respectarea legislaţiei muncii şi a Regulamentului privind raporturile de muncă în cadrul 
Cultului Creştin Baptist din România. 
 
art.91  În localităţile în care Cultul Creştin Baptist nu are cimitir propriu şi nu există nici cimitire comunale, 
înmormântările credincioşilor baptişti se vor face în unul din cimitirele confesionale sau particulare existente în 
acea localitate, conform Legii Cultelor. 
 
art.92  Statutul Cultului Creştin Baptist din România, aprobat prin Decretul 1203 din 1950, a fost modificat şi 
completat de Conferinţa Naţională a Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste, la Arad, în data de 27 noiembrie 1998. 
 
art.93  Prezentul statut intră în vigoare la data de 27 noiembrie 1998 şi se aplică în cadrul şi în conformitate cu 
prevederile constituţionale şi cu actele normative în vigoare ce privesc activitatea religioasă din România, urmând 
să fie pus de acord cu noua Lege a Cultelor şi Libertăţilor Religioase, după apariţia acesteia. 
                  Preşedinte,                        Secretar general, 
     Pastor Vasile Alexandru Taloş                        pastor Aurel Gacea 


