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Către, 
                  Consistoriul  Eparhial al Episcopiei Covasnei și Harghitei 
 
 
 

Subsemnatul  Pr. Staicu Ciprian-Ioan în calitate de acuzat conform citației nr. 1687 din data de 12.12.2016, 
cu termen de judecată în data de 10 ianuarie 2017, formulez prezentele cereri cu privire la dosarul dedus judecății: 

O primă cerere este aceea de recuzare atît a persoanei ce urmează să sustină acuzarea mea, cât și a tuturor 
membrilor Consistoriului deoarece asupra lor ”există o suspiciune rezonabilă cu privire la faptul că impar-
țialitatea acestora le este afectată.” 

Cererea formulată de către mine se întemeiază pe afirmația publică făcută de Chiriarhul locului (Preasfințitul 
Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei), în data de 11 decembrie 2016, la paraclisul-catedrală din Sf. Gheorghe, 
cu ocazia instalării a trei noi preoți în municipiul Sf. Gheorghe, în care acesta a afirmat că atîta timp cît el este 
episcop al Covasnei și Harghiei, subsemnatul nu voi mai avea calitatea de preot. În contextul situației create în 
întreg spatiul ortodox de către hotărârile apostate luate la așa-zisul sinod din Creta, subsemnatul mi-am manifestat 
în mod public și canonic refuzul de a mai pomeni pe Chiriarh la Sfânta Liturghie. Față de această manifestare a 
subsemnatului de a mă îngrădi de erezie s-a trecut la înscenarea împotriva mea a acuzațiilor din prezentul dosar. 

Avînd în vedere faptul că episcopul locului s-a pronunțat de maniera arătată mai sus cu privire la vinovăția 
mea și la caractetul ”definitiv” al ”condamnării” pronunțate de către acesta, înainte ca judecata mea, cel puțin din 
punct de vedere formal să aibă loc, consider că sunt pe deplin întemeiate susținerile mele legate de suspiciunea 
rezonabilă cu privire la imparțialitatea atît a acuzatorului meu, cât și a Consistoriului Eparhial. 

Situația de fapt legată de afirmația episcopului o pot dovedi cu depozițiile mai multor martori aflați la fața 
locului la momentul la care am fost deja ”caterisit” de către episcop si /sau cu declarații scrise ale martorilor oculari. 

Cerererea mea de recuzare este întemeiată pe dispozițiile articolului 200, litera d din Regulamentul Instanțelor 
de Judecată ale Bisericii Ortodoxe Române, dispoziții în care se arată: ”Dacă și-a manifestat public ori privat 
opțiunea sa mai înainte de a se fi pronunțat hotărîrea...” combinate cu dispozițiile articolul 64, litera f din Codul 
de procedură penală, raportate la dispozițiile articolului 122 din Regulamentul de Procedură al Instanțelor de 
Judecată ale BOR, articol în care se arată: ”În toate cazurile de lipsuri de formă prevăzute de acest Regulament, 
decide Consistoriul, în urma ascultării părților și a organului de acuzare, prin analogie cu dispozițiile prevăzute 
de codul de procedură penală sau alte dispoziții legale...” 

Față de faptul că ”Regulamentul” nu prevede institutia ”incompatibilităților, a abținerii și a strămutării” 
înseamnă că trebuie să facem apel la dispozițiile Codului de procedură penală, lucru pe care tocmai înțeleg să-l fac 
prin invocarea temeiurilor de fapt și de drept enunțate mai sus. 

Este foarte adevărat că membrii Consistoriului nu și-au manifestat în mod expres și public opțiunea lor înainte de 
a se fi pronunțat cu privire la ”condamnarea-caterisirea” mea, cel puțin formal, ei fiind însă în continuare pome-nitori ai 
ierarhului a cărui pomenire eu am întrerupt-o, acesta fiind în fond singurul motiv pentru care se cere caterisirea mea. Cu 
toate că ei formal nu s-au pronunțat, ante-pronunțarea Chiriarhului lor pune o mare presiune pe ”imparțialitatea lor” și 
de aceea consider că există cazul de recuzare prevăzut de articolul 64, litera f din Codul de procedură penală: ”există o 
suspiciune rezonabilă cu privire la faptul că imparțialitatea acestora le este afectată.”  
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Dacă nu veți da curs cererii mele de recuzare și nu veți proceda la constituirea unui Consistoriu asupra căruia 
să nu existe nici o suspiciune cu privire la imparțialitatea judecării cauzei mele, vă solicit ca în baza dispozițiilor 
articolelor 72-74 din Codul de procedură penală, aplicate prin analogie, așa cum prevăd dispozițiile articolului 122 
deja invocate, să luați act că formulez prezenta cerere de strămutate a judecării cererii la o altă ”instanță”, egală în 
grad. În baza acelorași dispoziții legale urmează să dispuneți trimiterea dosarului ”instanței” competente să soluți-
oneze cererea mea de strămutare. 

Temeiul cererii mele de strămutare este cel prevăzut în articolul 71 din Codul de procedură penală: ”când 
există o  suspiciune rezonabilă că imparțialitatea judecătorilor instan ței este afectată datorită împrejur ărilor 
cauzei”. În concret, imparțialitatea ”judecătorilor” consider că este afectată de afirmația superiorului lor, Chiriarhul 
locului, afirmație pe care deja am enunțat-o mai sus. 

Un alt motiv pentru care solicit strămutarea cauzei este dat de procedura prevăzută de dispozițiile articolului 
174 din Regulament, dispoziții care prevăd că: ”hotărîrea se va pronunța imediat sau cel mai târziu în trei zile de 
la încheierea dezbaterilor, în ședință, iar trimiterea hotărîrii Chiriarhului , spre aprobare sau respingere motivată, 
se va face...” Datorită împrejurărilor cauzei, cel care deja s-a antepronunțat cu privire la caterisirea mea, Chiriarhul 
locului, nu mai poate primi hotărîrea spre ”aprobare sau respingere” pentru ca aceasta ar presupune imparțialitate, 
fapt imposibil de realizat datorită pozitiei adoptate deja de el. 

O altă cerere pe care înțeleg să o formulez este legată de faptul că îmi este încălcat dreptul la apărare, respectiv 
dreptul la un proces echitabil (a se vedea dispozițiile articolului 6 din CEDO (Curtea Europeană a Drepturilor Omului): 
”Orice persoană are dreptul de a-i fi examinată cauza în mod echitabil,...., de către un tribunal independent și 
imparțial...”)  Am citat articolul de mai sus  în lumina dispozițiilor articolului 122 din Regulamentul Instanțelor de 
Judecată ale Bisericii Ortodoxe Române, care afirmă aplicarea prin analogie a altor dispoziții legale în speță. 

Din nefericire pînă în prezent nu ați făcut dovada faptului că doriți să respectați legea, să-mi dați posibilitatea 
de a-mi face o apărare efectivă în cadrul unui proces echitabil. Nu mi-ați comunicat prin citație învinuirea concretă 
care mi se aduce (folosind o argumentație puerilă: lipsa spațiului necesar pe foaie), probele pe care se întemeiază 
acuzațiile formulate împotriva mea, nu îmi dați posibilitatea să produc probele dorite în apărarea mea. 

Aducîndu-vă la cunoștință faptul că doresc să fie audiat ca martor Părintele Sava de la Mănăstirea Marea 
Lavră din Sfântul Munte Athos, mi-ați făcut o comunicare (nr. 16 din 5 ianuarie 2017) prin care îmi aduceți la 
cunoștință faptul că respingeți cererea formulată de către subsemnatul, pentru motivul că martorul propus trebuie să 
aibă domiciliul în jurisdicția Eparhiei sau ”cel puțin în jurisdicția Mitropoliei Ardealului și să aibă asupra lui 
Sfânta Taină a Preoției.” Am fost tentat să îi fac viză de flotant părintelui Sava, pe adresa mea de acasă, dar cred 
că în acel caz ați fi invocat alte motive, și mai puerile. 

Prin simpla lecturare a dispozițiilor articolului 91 și a celor ale articolului 147 din Regulamentul Instanțelor 
de Judecată ale Bisericii Ortodoxe Române se poate constata faptul că nici unul dintre cele două articole nu prevăd  
întrunirea în persoana martorului a celor două condiții impuse de dvs. și anume domiciliul într-o anumită regiune și 
calitatea de cleric. 

Înțeleg  faptul că autoritatea duhovnicească și notorietatea martorului nu este un lucru tocmai comod pentru 
darea unei soluții precum cea dorită de Chiriarhul locului. Dar cum rămîne cu dreptul meu la un proces echitabil? 
Prin însăși această respingere a cererii mele, cu o motivare străină de lege, pot considera că v-ați ante-pronunțat cu 
privire la soluția pe care urmează să o dați și aș putea să formulez cererea de recuzare inclusiv pe acest motiv. 

Pentru dovedirea bunei dvs. credințe vă rog să-mi indicați textul de lege care condiționează calitatea de martor 
de cele două condiții impuse de către dvs. 
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În altă ordine de idei, vă aduc la cunoștință faptul că nu aveți nici un motiv să respingeți cererea mea de 
audiere a Părintelui Sava, pe motiv că acesta nu a fost propus în termen legal, atâta timp cît audierea lui nu va 
pricinui amânarea judecății. De altfel, Regulamentul Instanțelor de Judecată ale Bisericii Ortodoxe Române prevede 
la articolele 150-152 modalitatea de citare si de ascultare a martorilor, inclusiv prin acordarea unui nou termen 
pentru ascultarea martorului care nu s-a prezentat la prima citare. 

Dacă însă doriți să soluționați cauza cu orice pret, la primul si singurul termen de judecată pe care doriți să-l 
aibă această cauză, veți respinge toate cererile mele pentru a da satisfacție celui care a promis ca atâta timp cât el 
va fi episcop, eu nu voi mai fi preot. 

Dacă veți proceda de această manieră, ar însemna să-mi încălcați în continuare dreptul la apărare, la un proces 
echitabil și aceasta datorită modului de constituire a instanței disciplinare, a presiunilor care se exercită asupra 
acesteia din cauza ”ascultării” pe care Consistoriul trebuie să o facă față de Chiriarhul care s-a ante-pronunțat, mod 
care trimite cu gândul la ”justiția” atee-comunistă a anilor ́50. 

Pronunțând respingerea într-un mod discreționar a audierii martorului propus de către mine, veți încălca și 
principiul de echitate sine-qua-non oricărui proces corect și anume pricipiul egalității armelor procesuale. Acest 
principiu consacră ideea potrivit căreia fiecare parte din proces trebuie să aibă șanse egale de a-și prezenta cauza și 
că nimeni nu trebuie să beneficieze de un avantaj substanțial asupra adversarului său, fiecărei părți trebuind să i se 
dea posibilitatea să combată argumentele invocate de cealaltă parte.Veți respecta acest principiu doar dându-mi 
posibilitatea să fac proba nevinovăției mele față de acuzațiile care mi se aduc în mod nedrept.   

Nu în ultimul rând solicit ca examinarea cauzei care face obiectul prezentului dosar să fie făcută de o instanță 
independentă și în mod imparțial. Consider că aceste două cerințe pot fi împlinite doar făcând ”ascultare” de Cel ce 
este Adevărul Întrupat și nu sub presiunea de orice fel exercitată de către cei ce au semnat hotărârile din Creta.   

 
 
 
Miercurea-Ciuc                                       pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu 

        10 ianuarie 2017 


