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Nr. 58 din 13/26.05.2022 

 

HOTĂRÂRE SINODALĂ 

 

Astăzi, 13/26.05.2022, membrii Sfântului Sinod s-au întrunit în ședință, la 

Mănăstirea Slătioara. Motivul întrunirii a fost studierea abaterilor și greșelilor comise de 

PS Vlasie, care au generat tulburări în rândul credincioșilor. De asemenea s-a văzut 

necesitatea aplicării măsurilor canonice, menite să aducă liniștea în Biserica noastră.  

S-a analizat situația încălcării canoanelor 3 Sinod I, 5 Sinodul VI, 88 al Sfântului 

Vasile cel Mare și multe altele, care nu dau voie femeii să locuiască cu clericii și să îi 

îngrijească. Aceste canoane poruncesc astfel: 

 Canonul 3 Sinod I oprește cu desăvârșire locuirea clericului împreună cu femeie.  

Canonul 5 Sinod VI condamnă același lucru, adăugând și pedeapsa pentru 

aceasta, care este caterisirea. 

Canoanele 22 Sinod VII, 19 Ancira, 45 Cartagina, 88 Sf. Vasile, poruncesc de 

asemenea să nu îndrăznească nici un cleric să ia femeie împreună locuitoare, pedepsind 

cu scoaterea din rînduiala clericilor. 

Situația aceasta nu s-a analizat doar în litera legii, ci s-au observat efectele 

negative revărsate asupra Bisericii, din cauza locuirii împreună cu femeie, a 

Preasfințitului Vlasie. Acestea au generat o conducere deficitară a Bisericii, precum și 

neîmplinirea îndatoririlor aferente funcției deținute. 

Se menționează faptul că PS Vlasie a fost rugat în trecut de foarte multe ori să 

renunțe la femeia pe care o are alături și care îl oprea să își exercite funcția de mitropolit, 

dar acesta nu a dorit nicidecum să facă acest lucru. Prin semnarea procesului verbal de la 



 

2/6 
 

ședința sinodală din 22.02/07.03.2013, PS Vlasie și-a luat angajamentul că își va stabili 

reședința permanentă în Mănăstirea Slătioara, locuind neînsoțit de Schim. Rafaela. Acest 

angajament nu l-a respectat niciodată, și acest fapt a generat noi conflicte, precum și 

imposibilitatea de a-și exercita îndatoririle funcției deținute. 

Abaterile menționate mai sus au dus și la încălcarea canoanelor: 58 Apostolic, 79 

din Cartagina, care osândesc nepurtarea de grijă a clerului față de popor. Aceste 

canoane poruncesc caterisirea celui în cauză. 

 Din luna martie 2021 până în luna decembrie a aceluiași an, PS Vlasie nu a 

participat la nici o slujbă, decât numai la sărbătoarea Sf. Ierarh Glicherie, prin acest fapt 

încălcând: 

-canonul 80 Sinod VI, care osândește pe clericul ce petrece în oraș și nu merge la 

biserică timp de trei săptămâni. Acest canon pedepsește, de asemenea, cu caterisirea.  

Dovadă că PS Vlasie se află în nelucrare de multă vreme, stă faptul că sunt mulți 

ani de când nu a mai vrut să convoace membrii Sfântului Sinod la în ședințe. Pentru a nu 

se arăta nelucrători, arhiereii au fost nevoiți să facă ședințe sinodale, fără a fi convocați 

de către PS Vlasie. Prin refuzul de a convoca și participa la ședințele sinodale, PS Vlasie 

se face vinovat încălcării  canoanelor: 

-canoanele 37 Apostolic, 19 Sinod IV, 8 Sinod VI și multe altele care poruncesc 

să se facă ședințe sinodale de doua ori pe an. Aceste canoane poruncesc certarea celui ce 

le încalcă. 

Prin încălcarea acestor canoane și refuzul îngrijirii de turma încredințată, vreme de 

foarte mulți ani, PS Vlasie este certat de:  

-canonul 16 Sinod I-II, care osândește, scoate din cinstea episcopiei și înlocuiaște 

cu alt succesor vrednic, pe cel care timp de 6 luni nu poartă grijă de turmă.   

Din motive subiective și străine de Biserică, PS Vlasie a nesocotit unele hotărâri 

sinodale, pe care le-a semnat personal, declarându-le nule, prin deciziile pe care le-a luat 

de unul singur, cum ar fi: desființarea protopopiatelor, nerecunoașterea hotărârii sinodale 

de înființare a eparhiilor, oprirea de slujire a PS Glicherie și altele. Prin aceasta, se face 

vinovat de încălcarea hotărârilor Sfinților Părinți, materializate prin: 

-canoanele 34 Apostolic și 9 Antiohian, care nu dau voie mitropolitului să ia o 

hotărâre privitoare la Biserică,  fără consultarea Sf. Sinod.  

După demiterea din funcția de Arhiepiscop și Mitropolit, PS Vlasie nu a respectat 

judecata bisericească, ci a apelat la judecata civilă, pentru a-și redobândi funcția pierdută. 

În acest sens a depus la Judecătoria Fălticeni două dosare prin care cheamă în innstanță 

Biserica noastră, în postura de „pârâtă”. Prin acest fapt a încălcat cele ce sunt poruncide 

de : 
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-canonul 14 din Cartagina, care caterisește pe cel ce se face vinovat de 

încălcarea lui. 

Prin faptul că PS Vlasie a slujit la Parohia Oglinzi și la Mănăstirea Eden împreună 

cu un cleric caterisit (Monahul Nicodim-fost ierodiacon), se face vinovat de încălcarea 

canoanelor: 

-11 Apostolic și 4 Antiohian, ce caterisesc pe clericul ce slujește înpreună cu cei 

caterisiți. 

De asemenea, PS Vlasie se face vinovat de adoptarea unor cugetări și practici 

eretice. Acest fapt reiese din: 

-scrisoarea către PS Glicherie din 11.03.2021, în care afirmă că: „...eu sunt 

sinodul”. Această afirmație este specifică Bisericii Catolice și face referire la primatul 

papal, infailibilitatea papei și conducerea Bisericii în chip monarhic.  De asemenea, 

această afirmație neagă lucrarea Duhului Sfânt în Sfântul Sinod. 

-prin colaborarea cu unii clerici din alte biserici ecumeniste și cu care nu suntem în 

comuniune, PS Vlasie se face vinovat de tolerarea și acceptarea ecumenismului în 

biserică 

Prin comunicatul din 2020, în care cere supunerea față de toate deciziile 

conducătorilor laici și legilor statului, cu privire la așa-zisa pandemie, chiar dacă acestea 

contravin învățăturii și practicii bisericești, PS Vlasie este suspect de erezia 

serghianismului. 

Față de abaterile și încălcările de canoane menționate mai sus, Sf. Sinod a luat 

atitudine și a încercat de-a lungul anilor să îl determine pe PS Vlasie să își corecteze 

greșelile și să se îngrijească de păstorirea turmei, așa cum învață Hristos și Sfinții Părinți. 

Deoarece toate aceste încercări au fost zadarnice, Sf. Sinod s-a întrunuit în data de 

23.02/08.03.2021 și a emis Hotărârea Sinodală nr. 1, prin care hotărăște că toate 

atribuțiile de conducere ale mitropolitului, trec în grija Sf. Sinod. 

Începând cu toamna anului 2021, PS Vlasie împreună cu Schim. Rafaela și cu 

ceilalți sfătuitori ai sai, au început în mediul online o campanie de defăimare a membrilor 

Sf. Sinod și a altor clerici, aducând acuzații grave și nefondate, menite să zdruncine 

încrederea pe care credincioșii o aveau în păstorii lor duhovnicești. Astfel, PS Vlasie 

apare în mediul online și afirmă că membrii Sf. Sinod fac parte din organizații oculte, 

străine de biserică. Această acuzație gravă, a neliniștit pe unii dintre credincioși, de aceea 

Sf. Sinod s-a întrunit în ședință extraordinară la Mănăstirea Slătioara, în data de 

01/14.12.2021, împreună cu toți preoții din Biserica noastră. În cadrul acestei ședințe se 

analizează situația creată de aparițiile în mediul online a Preasfințitului Vlasie și a celor 

din anturajul său. De aceea se întocmește o adresă căre PS Vlasie pe care o semnează toți 
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cei prezenți. În această adresă, i se cere de către toți semnatarii, să revină cu domiciliul în 

Mănăstirea Slătioara, să își ocupe locul în cadrul Sf. Sinod și să își exercite funcția pe 

care o are. Pentru acest lucru i se cere un răspuns în termen de cincisprezece zile. De 

asemenea i se aduce la cunoștință că în cazul în care nu revine în Mănăstirea Slătioara, 

Sf. Sinod va lua măsurile canonice.  

În cele cincisprezece zile în care PS Vlasie ar fi trebuit să mediteze asupra  

solicitării episcopilor și preoților, PS Vlasie își intensifică aparițiile în mediul online, 

continuând cu acuzațiile smintitoare și nefondate.Pe data de 07/20.12.2021, PS Vlasie 

merge la Mănăstirea Brădățel, pentru a discuta cu IPS Demosten, care i-a pus în vedere 

că trebuie să aleagă între Biserică și femeie (Schim. Rafaela). Fiind pus în situația de a 

alege, PS Vlasie a ales femeia continuând să tulbure Biserica și să ponegrească pe 

slujitorii ei.  

 După trecerea celor cinciprezece zile, Sf. Sinod se întrunește în Mănăstirea 

Slătioara, în data de 16/29.12.2021, unde emite Hotărârea Sinodală cu nr. 17, prin care 

decide suspendarea din funcție a celui care a fost Mitropolitul Vlasie, acesta rămânând 

membru al Sf. Sinod, dar fără drept de vot. De asemenea se hotărăște convocarea 

Adunării Naționale Bisericești, în data de 25.01/07.02.2022. Această dată a fost aleasă 

pentru a lăsa patruzeci de zile, timp de gândire pentru PS Vlasie.  

În cadrul ședinței ANB a fost prezentat motivul convocării, precum și un scurt 

istoric cu întâmplările și evenimentele care au dus la suspendarea din funcție a PS Vlasie. 

De asemenea, conform canoanelor amintite mai sus, precum și a articolului 55 din 

Statutul de Organizare și Funcționare al BOSVR,  s-a hotărât demiterea definitivă a PS 

Vlasie și alegerea prin vot a unui nou mitropolit. Cel care a obținut cele mai multe voturi 

și a fost înscăunat, a fost IPS Mitropolit Demosten. Drept răspuns, PS Vlasie a dat în 

judecată Biserica noastră, depunând la judecătorie două dosare. De asemenea, împreună 

cu dl. Gabriel Ilășoaia, a făcut două plângeri penale, împotriva Mitropolitului Demosten 

și a membrilor Sfântului Sinod.  

În dorința sa de a sluji, ca mitropolit,  în unele biserici, PS Vlasie a fost refuzat de 

majoritatea diaconilor și preoților parohi. De aceea a apelat la un fost diacon care este 

caterisit încă din anul 2008 prin Hotărârea Sinodală nr. 63, document pe care l-a semnat 

personal. De asemenea a mai apelat la un diacon oprit de slujire.Toți cei care au slujit cu 

diaconul cel caterisit, au căzut sub certarea canoanelor 11 Apostolic și 4 Antiohian, 

canoane ce poruncesc caterisirea lor, iar diaconul caterisit care a îndrăznit să slujească, 

cade sub certarea canonului 28 Apostolic, care poruncește afurisirea sa. De aceea Sf. 

Sinod a trimis înștiințatre către cei care au slujit cu cel caterisit și au fost convocați în 

ședința din 12.05.2022, la Mănăstirea Slătioara. Nici unul dintre cei chemați nu a venit la 
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ședință, și de aceea s-a decis oprirea lor de slujire, până pe data de 05/18.05.2022, când 

urma să se decidă de către Sf. Sinod aplicarea canoanelor.  

De asemenea, s-a format o delegație din trei episcopi, care să ia legătura cu PS 

Vlasie și să îi aducă la cunoștință greșelile comise. Deși a fost rugat prietenește și frățește 

să accepte o întâlnire cu membrii Sfântului Sinod, acesta a refuzat. Dar nu numai că a 

refuzat, ci a și transmis membrilor Sfântului Sinod, prin consilierul său, că dacă vor mai 

îndrăzni să îl caute, va considera acest lucru o hărțuire și îi va da în judecată.  

După refuzul clericilor amintiți de a veni la ședință și după refuzul PS Vlasie de a 

se întâlni cu membrii Sf. Sinod, a urmat ședința sinodală de Miercuri 05/18.05.2022, la 

Mănăstirea Brădățel. Aici Sf. Sinod emite Hotărârea Sinodală nr. 55, prin care se decide 

caterisirea clericilor care au slujit cu Monahul Nicodim (fost ierodiacon), conform 

canoanelor 11 Apostolic și 4 Antiohian, precum și articolelor 35 lit. g, 129 și 138 din 

Statutul BOSVR.  

Sf. Sinod a trimis o înștiințare către PS Vlasie în care i se cere pentru ultima dată 

participarea la o ședință sinodală, (cea de azi 13/26.05.2022) pentru a i se face cunoscută 

situația în care se află și pentru a se încerca remedierea greșelilor. Aceasta este a treia 

convocare oficială a PS Vlasie, pe care a nesocotit-o. Considerăm că am îndeplinit cerința 

canonului 74 Apostolic, care poruncește chemarea episcopului de trei ori în ședință, 

înainte de certare și aplicarea măsurilor canonice, drept pentru care, 

HOTĂRÂM: 

 Caterisirea, fără drept de recurs, a Episcopului Vlasie Mogârzan. Acesta va fi 

scos din rândul clericilor, și va rămâne simplu monah, iar dacă va îndrăzni să 

săvârșească orice serviciu arhieresc sau preoțesc, se va afurisi, conform canonului 

28 Apostolic. 

 Prin caterisire, PS Vlasie este scos și din demnitatea de membru al Sf. Sinod, 

neputânt a mai avea această calitate nici în mod onorific. 

 Dacă va respecta decizia Sfântului Sinod, de a nu mai săvârși nici un serviciu 

religios, PS Vlasie nu va fi oprit de la Sf. Euharistie și se va putea cumineca, cu 

binecuvântarea unui duhovnic.  

 Clericii care nu vor ține seama de această hotărâre a Sf. Sinod, și vor permite 

celui caterisit să săvârșească servicii religioase, se vor certa, conform canoanelor 11 

Apostolic și 4 Antiohian, care poruncesc caterisirea celor ce slujesc cu cei caterisiți. 

 Noi, membrii Sfântului Sinod, prin puterea cu care am fost investiți, după 

cuvântul Mântuitorului, care zice: „Ori câte veți lega pe pământ, vor fi legate și în 
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cer; și ori câte veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în cer.” (Matei 18:18), 

hotărâm cele de mai sus, iar cele ce am legat pe pământ, să fie legate și în cer. 

Adeverim că suntem martorii celor relatate mai sus, iar cele hotărâte le întărim cu 

semnăturile noastre. 

 

IPS ARHIEPISCOP ȘI MITROPOLIT                                        SFÂNTUL  

              DEMOSTEN IONIȚĂ                                                          SINOD                      

 

 

 


