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PREAMBUL 

 
Noi credem că: 
 
a) Scopul lui Dumnezeu pentru om este: să caute şi să mântuiască ce era 

pierdut, închinarea şi zidirea Bisericii lui Hristos; 
b) Credincioşii, mântuiţi şi chemaţi din lume, alcătuiesc trupul sau Biserica lui 

Isus Hristos, întemeiată şi zidită pe temelia apostolilor şi a proorocilor, 
piatra din capul unghiului fiind însuşi Isus Hristos; 

c) Mădularelor acestui trup care este Biserica lui Isus Hristos (Ecclesia) li se 
cere să se adune împreună pentru închinare, părtăşie, sfat şi învăţătură din 
Cuvântul lui Dumnezeu, pentru slujire şi pentru exercitarea darurilor 
spirituale şi a slujbelor instituite în biserica nou-testamentală; 

d) Bisericile apostolice primare se uneau în părtăşie ca un tot unitar al 
credincioşilor mântuiţi, plini de Duhul Sfânt, ordinau şi trimiteau în lucrare 
evanghelişti şi misionari şi sub călăuzirea Duhului Sfânt, puneau în biserici, 
pastori şi învăţători; 

e) Scopul primordial al existenţei Adunărilor lui Dumnezeu din România este 
acela de a fi un factor folosit de Dumnezeu pentru răspândirea Evangheliei 
în lume, un trup constituit din oameni care să se poată închina lui 
Dumnezeu şi în care sfinţii sunt desăvârşiţi după chipul Fiului Său; 

f) Adunările lui Dumnezeu din România există având acelaşi scop cu al 
bisericilor apostolice nou-testamentale, acela de a da învăţătură şi de a 
încuraja credincioşii în puterea Duhului Sfânt care-i însoţeşte cu semne 
supranaturale, adăugând o dimensiune necesară legăturii de închinare cu 
Dumnezeu de a încuraja credincioșii în legătura plină de putere a Duhului 
Sfânt; 

g) Adunările lui Dumnezeu din România se bazează pe cooperarea sfinţilor 
botezaţi cu Duhul Sfânt din bisericile penticostale locale cu o credinţă de 
acelaşi preţ, la care se pot afilia şi biserici de acelaşi fel din toate părţile 
lumii, cunoscută sub numele Adunările lui Dumnezeu din România. 

h)  Adunările lui Dumnezeu din România reprezintă comunitatea creştinilor 
constituiţi în biserici (comunități) aflate în interiorul şi în afara graniţelor 
României, care mărturisesc pe Dumnezeu în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul şi 
Duhul Sfânt, pe temeiul Sfintei Scripturi.  
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Obiectivul Adunărilor lui Dumnezeu din România nu este de a submina 

autoritatea bisericilor locale şi nici de a le priva de drepturile lor scripturale, ci este 
acela de a recunoaşte şi promova metodele, doctrinele şi comportarea scripturală, în 
scopul închinării, unităţii, părtăşiei şi lucrării lui Dumnezeu; de a dezaproba metodele, 
doctrinele şi comportarea nescripturală, străduindu-ne să păstrăm unitatea Duhului 
prin legătura păcii „până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui 
Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos.” (Efeseni 
4:13) 

Adunările lui Dumnezeu din România consideră că libertatea religioasă este 
garantată şi irevocabilă şi că nici o altă libertate nu este în siguranţă acolo unde nu 
există libertate religioasă. 

Pentru Adunările lui Dumnezeu din România, conceptul de libertate religioasă 
înseamnă: 

- libertatea de a crede şi de a mărturisi credinţa; 
- libertatea de închinare publică şi privată; 
- libertatea de asociere în comunităţi religioase; 
- libertatea de practicare a credinţei, individual sau colectiv; 
- libertatea de slujire prin fapte de caritate; 
- libertatea de interpretare a Scripturii; 
- libertatea de schimbare a apartenenţei sau convingerii religioase. 
Adunările lui Dumnezeu din România cred că mântuirea este darul lui 

Dumnezeu, oferit ca har tuturor celor ce se întorc la El cu pocăinţă şi credinţă. 
Creştinul face fapte bune nu ca să fie mântuit, ci pentru că a fost mântuit prin Isus 
Hristos. 

 

„Fiindcă suntem socotiţi îndreptăţiţi prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin 
Domnul nostru Isus Hristos.” (Romani 5:1), astfel încât credinţa reprezintă rădăcinile 
noii vieţi în Hristos, în timp ce faptele bune reprezintă roada care Îl glorifică pe 
Dumnezeu. 

 

Adunările lui Dumnezeu din România practică închinarea faţă de Dumnezeu în 
duh şi adevăr. Închinarea publică se realizează prin participarea tuturor credincioşilor, 
de regulă, prin cântare, rugăciune, citirea şi propovăduirea Sfintelor Scripturi.  

Zidirea duhovnicească se face şi în grupuri mici, în case particulare sau în lăcaşul 
de închinare, prin studiul Bibliei şi rugăciune.  

Prin Cina Domnului biserica comemorează jertfa unică a Noului Legământ, 
adusă o dată pentru totdeauna prin moartea pe cruce a Domnului Isus Hristos.  

Cina Domnului exprimă atât unirea credinciosului cu Isus Hristos, cât şi unitatea 
bisericii, ca trup al lui Hristos, prin Duhul Sfânt. 
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Adunările lui Dumnezeu din România cred şi mărturisesc că toţi cei mântuiţi, din 

toate generaţiile, din orice popor şi din orice etnie, alcătuiesc trupul lui Hristos, în cer 
şi pe pământ, Biserica Universală, care se manifestă local prin comunităţi de credinţă, 
speranţă şi iubire creştină. 

Biserica locală reprezintă comunitatea credincioşilor născuţi din nou, prin care 
Hristos se manifestă în fiecare generaţie şi în fiecare loc şi prin care Dumnezeu 
extinde harul Său în lume. 

Adunările lui Dumnezeu din România cred, pe de o parte, că biserica se zideşte 
numai într-un climat de dragoste şi autenticitate, iar pe de altă parte aceasta poate 
creşte spiritual numai în dependenţă de Hristos şi doar în măsura cultivării relaţiilor 
interpersonale şi a implicării credincioşilor în slujire. 

Adunările lui Dumnezeu din România consideră că menirea fiecărei biserici 
locale este aceea de a fi o comunitate trimisă în lume pentru a împărtăşi credinţa, 
speranţa şi iubirea creştină.  

Adunările lui Dumnezeu din România cred că biserica locală Îl glorifică pe 
Dumnezeu în măsura în care fiecare credincios şi întreaga comunitate este o mărturie 
a suveranităţii, sfinţeniei şi bunătăţii dragostei lui Dumnezeu în lume. 

Pentru Adunările lui Dumnezeu din România, biserica locală ca familie 
duhovnicească reprezintă dovada că iubirea, speranţa şi încrederea sunt posibile într-
o lume materialistă şi individualistă. 

Adunările lui Dumnezeu din România împărtăşesc convingerea că Împărăţia lui 
Dumnezeu este mai mare decât orice biserică sau confesiune creştină. Adunările lui 
Dumnezeu din România resping prozelitismul ca mijloc de manipulare al persoanei şi 
dezvoltă credinţa în responsabilitatea şi dreptul inalienabil al fiecărei persoane de a-şi 
alege singură credinţa. Misiunea se adresează persoanei şi societăţii în întregul ei, 
atât prin Evanghelie, cât şi prin acţiuni de caritate şi de identificare în dragoste 
creştină cu cei marginalizaţi şi nedreptăţiţi. 

Adunările lui Dumnezeu din România se bucură de libertate şi autonomie faţă 
de stat, precum şi independență faţă de orice altă persoană fizică sau juridică de 
drept public ori privat.  

Adunările lui Dumnezeu din România stabileşte relaţii de dialog şi cooperare cu 
statul şi cu diferite instituţii pentru împlinirea misiunii sale pastorale, spiritual-
culturale, educaţionale şi social-filantropice.  

Libertatea şi autonomia Adunărilor lui Dumnezeu din România se manifestă şi 
prin: 

- dreptul exclusiv de a-şi stabili doctrina şi preceptele religioase proprii, normele 
interne de organizare şi funcţionare; 

- dreptul exclusiv de a înfiinţa/desfiinţa unităţi de cult; 
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- dreptul de a-şi alege reprezentanţii în conducerea structurilor din cadrul 

cultului, fără amestec din partea statului; 
- dreptul de a avea o jurisdicţie duhovnicească proprie. 
Din motive doctrinare, Adunările lui Dumnezeu din România susţin sacralitatea 

vieţii de la concepţie până la moartea naturală şi sacralitatea familiei.  
Familia se întemeiază pe legământul căsătoriei liber consimţit doar între un 

bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora, pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a 
asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor. 

Adunările lui Dumnezeu din România fac parte din Federația Penticostală 
Europeană (Penticostal European Fellowship), Federația Mondială a Adunărilor lui 
Dumnezeu (World Assemblies of God), Federația Mondială Penticostală (World 
Penticostal Fellowship) și Federația Consiliului General al Adunărilor lui Dumnezeu 
(United Penticostal Council of the Assemblies of God). 

Adunările lui Dumnezeu din România, ca entitate juridică, poate încheia 
parteneriate în domeniile de interes comun, precum şi acorduri pentru 
reglementarea unor aspecte specifice activităților sale, cu autorităţile publice 
centrale şi/sau locale, cu organizaţiile de cult religios şi cu alte organizaţii 
neguvernamentale, din ţară şi din străinătate. 

 
CAPITOLUL I 

Denumirea, natura juridică, sediul şi durata de funcţionare 
 

Art. 1. Denumirea va fi ADUNĂRILE LUI DUMNEZEU DIN ROMÂNIA, termen 
rezervat folosirii legale, referindu-se la entitatea legală. Denumirea Adunările lui 
Dumnezeu din România va fi folosită cu privire la întrunirile organizației. 

 

1.1. Adunările lui Dumnezeu din România reprezintă o uniune, o conlucrare 
întemeiată pe consimțământul reciproc al membrilor care aderă voluntar la această 
entitate religioasă. 

 

Art. 2. ADUNĂRILE LUI DUMNEZEU DIN ROMÂNIA, este o persoană juridică de 
drept privat, utilitate publică, cu scop nepatrimonial, non-profit, apolitică, liberă şi 
autonomă faţă de stat. 

(1) Adunările lui Dumnezeu din România, Consiliul Național, Consiliul Zonal și 
Biserica sunt persoane juridice de drept privat şi utilitate publică, cu drepturile şi 
obligaţiile prevăzute de prezentul statut. 

(2) Aceste persoane juridice au dreptul la două coduri unice de înregistrare 
fiscală, atât pentru activitatea nonprofit, cât şi pentru cea economică.  
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2.2. Denumirea Adunările lui Dumnezeu din România va fi înscrisă în toate 

documentele şi actele emise de către acesta, la care se adaugă adresa sediului social, 
şi dacă este cazul, contul bancar şi codul fiscal. 

 

2.3. Adunările lui Dumnezeu din România poate deschide conturi la orice bancă 
din România, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Operaţiunile financiare se vor 
putea face cu semnătura Preşedintelui Comitetului Executiv sau a persoanei 
desemnate, în mod expres, prin împuternicire scrisă, de către acesta. 

 

Art. 3. Sediul Adunărilor lui Dumnezeu din România este în Bucureşti. 
 

Art. 4. Adunările lui Dumnezeu din România va funcţiona pe termen nelimitat, 
dizolvarea şi lichidarea sa făcându-se în condiţiile legislaţiei în vigoare şi a prezentului 
statut. 

 
CAPITOLUL II 

 

Scopul şi obiectivele Adunărilor lui Dumnezeu din România 
 

Art. 5. Scopul principal al Adunărilor lui Dumnezeu din România îl constituie 
predicarea şi învăţarea Evangheliei, convingerea oamenilor în spiritul dragostei 
divine, să devină ucenici ai lui Hristos şi membrii cu simţ de răspundere ai societăţii, 
precum şi instruirea lor în vederea unei vieţuiri sănătoase. 

Pentru îndeplinirea acestui scop, Adunările lui Dumnezeu din România: 
a. Organizează adunări religioase obişnuite şi speciale cu ocazia cărora se 

întrunesc membrii şi grupurile pentru mărturisirea comună a învăţăturii 
creştine, predicarea Evangheliei şi răspândirea ei celor ce nu o cunosc; 

b. Crează instituţii şcolare de toate gradele în conformitate cu prevederile 
legale; 

c. Educă pe oameni în spiritul toleranţei şi al respectului reciproc faţă de toţi 
cetăţenii, indiferent de convingerile lor religioase sau filozofice; 

d. Organizează centre de asistenţă unde este nevoie de asistenţă morală, 
socială şi religioasă; 

e. Creează centre de reabilitare pentru cei dependenți sau eliberaţi din 
detenţie, pentru reintegrarea acestora în societate; 

f. Organizează instituţii şi mijloace de informare în masă precum edituri, posturi 
de radio şi TV, fără a se limita la acestea; 

g. Organizează pregătirea cadrelor necesare lucrării în ţară sau străinătate; 
h. Stabileşte şi întreţine relaţii cu biserici, organizaţii, persoane fizice şi juridice, 

atât din ţară cât şi din străinătate; 
i. Desfășoară activităţi economice, conform prevederilor legale în vigoare. 
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Art. 6. Limba oficială în raporturile cu organele de stat este limba română, iar 

pentru realizarea diferitelor activităţi, se poate folosi limba maternă a participanţilor. 
 
 

Art. 7. Adunările lui Dumnezeu din România desfăşoară activităţi religioase prin 
toate formele de întruniri, folosind orice mijloc de răspândire al Evangheliei şi al 
slăvirii lui Dumnezeu prin citirea, predicarea şi învăţătura Sfintelor Scripturi, 
rugăciuni, cântece, imnuri religioase, lucrări de evanghelizare, şi oricare alte 
solemnităţi ocazionale. 

 
 

Art. 8. Întrunirile religioase sunt publice; nimeni nu are dreptul să tulbure 
exercitarea lor liberă, să interzică sau să oblige pe cineva să participe. Fiecare 
participant are obligația să respecte caracterul evlavios al întâlnirilor. 

 
 

Art. 9. Adunările lui Dumnezeu din România poate desfășura în completarea şi 
dezvoltarea scopurilor şi obiectivelor principale ale entității şi alte activităţi decât cele 
enumerate. 

 
 

Art. 10. Prerogative și principii 
 

1. Prerogative: 
a. să sprijinească și să promoveze activitatea de evanghelizare a lumii; 
b. să încurajeze și să promoveze închinarea înaintea lui Dumnezeu; 
c. să spijinească și să promoveze zidirea spirituală a credincioșilor; 
d. să asigure o bază a părtășiei dintre creștini având credința de același preț; 
e. să întemeieze și să susțină departamentele și instituțile care vor fi 

necesare pentru răspândirea Evangheliei și lucrarea acestei uniuni de 
creștini botezați cu Duhul Sfânt; 

f. să aprobe orice învățătură, metodă și conducere cu caracter scriptural și 
să dezaprobe învățăturile, metodele și conducerea cu caracter 
nescriptural; 

g. să aibă dreptul de a deține în proprietate orce bunuri imobile sau mobile;  
h. să aibă dreptul de a administra prin procură, de a folosi, de a vinde, de a 

transfera, de a ipoteca, de a închiria orice proprietăți imobiliare sau 
mobile necesare lucrării sale sau de a dispune în alt fel de proprietăți. 
 

2. Principiile specifice Adunărilor lui Dumnezeu din România sunt: 
- principiul unității; 
- principiul cooperării; 
- principiul egalității. 

 

1. Principiul unității 
Adunările lui Dumnezeu din România reprezintă Trupul lui Hristos, așa cum este 

descris în Scripturi. 
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2. Principiul cooperării 
Principiul cooperării reprezintă capacitatea de a împlini rațiunea ei prioritară de 

a fi un factor al lui Dumnezeu pentru evanghelizarea celor pierduți, un trup constituit 
în care omul poate să se închine lui Dumnezeu, un mijloc al planului lui Dumnezeu de 
a zidi Biserica formată din sfinți desăvârșiți după asemănarea Fiului Său. 

 

3. Principiul egalității 
Principiul egalității reprezintă asigurarea bazei comune de drepturi și obligații a 

tuturor membrilor ei. 
 

MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ 
 

Art. 11. Mărturisirea de credinţă 
 
 

1. Scriptura inspirată. 
Sfânta Scriptură, atât Vechiul cât şi Noul Testament reprezintă inspiraţia verbală 

şi plenară a lui Dumnezeu şi revelaţia Sa pentru oameni; un ghid infailibil şi autoritar 
de credinţă şi conduită. (2Timotei 3:15-17; 1Tesaloniceni 2:13; 1Petru 1:12) 

 

2. Singurul Dumnezeu adevărat 
Singurul Dumnezeu adevărat S-a revelat pe Sine ca „Eu Sunt”. Creatorul cerului 

şi al pământului şi Răscumpărătorul omenirii.  
Ulterior S-a revelat ca Dumnezeu în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. 

(Deuteronom 6:4; Isaia 43:10,11; Matei 28:19; Luca 3:22) 
 

TRINITATEA 
a. Definirea termenilor 
Termenii „Trinitate“ şi „persoane“ raportaţi la divinitate, chiar dacă nu se găsesc 

în Scriptură, sunt cuvinte în armonie cu Scriptura prin care putem comunica celorlalţi 
adevărul cu privire la doctrina despre Hristos, respectând fiinţa lui Dumnezeu şi 
făcând distincţie între „mai mulţi dumnezei şi mai mulţi domni.“  

Putem, deci, să vorbim despre Domnul Dumnezeul nostru în termenii Trinităţii 
sau ca fiind Unul în trei persoane, şi să fim fideli Scripturilor. (Matei 28:19; 2Corinteni 
13:14; Ioan 14:16,17) 

 

b. Distincţie şi relaţie în Trinitate 
Hristos a vorbit despre o distincţie a persoanelor din Trinitate pe care a 

exprimat-o în anumiţi termeni: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, dar această distincţie şi 
relaţionare este enigmatică şi neînţeleasă, pentru că nu este explicată. (Luca 1:35; 
1Corinteni 1:24;  Matei 11:25-27; 2 Corinteni 13:14; 1 Ioan 1:3,4) 
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c. Existenţa unui singur Dumnezeu ca Tată, Fiu şi Duh Sfânt 
Există ceva în Fiul care Îi conferă autoritate distinctă de Tatăl şi ceva în Duhul 

Sfânt care Îi dă autoritate specifică şi distinctă de Fiul şi de Tatăl. Prin urmare, Tatăl 
este părintele, Fiul este singurul născut din Tatăl, iar Duhul Sfânt purcede de la Tatăl 
şi Fiul. 

Aceste trei persoane ale Divinităţii îşi manifestă existenţa într-un singur 
Dumnezeu şi Domn Atotputernic, iar Numele lui este unul singur. (Ioan 1:18; 15:26; 
17:11; 21; Zaharia 14:9) 

 

d. Identitate şi colaborare în Trinitate 
Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt nu sunt identici ca persoane; raportul dintre ei nu se 

confundă; nu-şi împart respectul şi nu există opoziţie în colaborare. Fiul este în Tatăl 
şi Tatăl este cu Fiul în părtăşie, Tatăl nu este din Fiul, dar Fiul este din Tatăl.  

Aşadar, nici o persoană a Divinităţii nu există separat şi nu lucrează independent 
de celelalte. (Ioan 5:17-30,32,37; Ioan 8:1-18) 

 

e. Numele Domnului Isus Hristos. 
Formularea „Domnul Isus Hristos“ constituie un nume aparte. Niciodată în Noul 

Testament nu se aplică Tatălui sau Duhului Sfânt. El aparţine în exclusivitate Fiului lui 
Dumnezeu. (Romani 1:1-3; 7; 2Ioan 3) 

 

f. Domnul Isus Hristos - Dumnezeu este cu noi. 
Formularea Domnul Isus Hristos, în natura sa veşnică şi divină este singurul Fiu 

al lui Dumnezeu, dar în natura sa umană El este Fiul Omului şi pentru că El este 
Dumnezeu şi Om, numele Său este „Emanuel“, adică „Dumnezeu este cu noi”. (Matei 
1:23; 1Ioan 4:2,10,14; Apocalipsa 1:13,17) 

 

g. Numele Fiul lui Dumnezeu  
În timp ce numele „Emanuel“ îl cuprinde atât pe Dumnezeu, cât şi pe om într-o 

singură persoană, Isus Hristos - Fiul lui Dumnezeu descrie divinitatea Sa, iar Fiul 
Omului arată umanitatea Sa. Prin urmare, „Fiul lui Dumnezeu“ aparţine eternităţii, iar 
„Fiul Omului“ aparţine timpului. (Matei 1:21-23;  2 Ioan 3; 1 Ioan 3:8; Evrei 7:3; 1:1-
13) 

 

h. Înţelegere greşită a doctrinei despre Hristos 
Este o greşeală să spui că Isus Hristos, ca Fiu al lui Dumnezeu, poartă acest 

nume exclusiv din actul întrupării sau datorită raportării Sale la răscumpărare. Deci a 
nega faptul că Tatăl este un Tată real şi etern, şi Fiul este un Fiu real şi etern 
înseamnă a nega distincţia şi relaţia din Divinitate, a nega pe Tatăl şi pe Fiul şi a 
înlocui adevărul că Isus Hristos a venit în trup. (2 Ioan 9; Ioan 1:1, 2, 14, 18, 29, 49; 1 
Ioan 2:22, 23; 4:1-5; Evrei 12:2) 
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i. Înălţarea lui Isus Hristos ca Domn 
Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Isus Hristos, a făcut ispăşirea păcatelor, a fost 

aşezat la dreapta măririi în locurile prea înalte, şi i-au fost supuşi îngerii, stăpânirile şi 
puterile şi fiind atât Dumnezeu, cât şi Hristos, El a trimis Duhul Sfânt pentru ca noi în 
Numele lui Isus, „să ne plecăm genunchii şi să mărturisim că Isus Hristos este Domn 
spre slava lui Dumnezeu Tatăl, până la sfârşit când Fiul se va supune Tatălui, pentru 
ca Dumnezeu să fie totul în toţi.”(Evrei 1:3; 1Petru 3:22; Faptele Apostolilor 2:32-36; 
Romani 14:11; 1 Corinteni 15:24-28) 

 

j. Acelaşi respect faţă de Tată şi Fiu 
Pentru că Tatăl a lăsat toată judecata Fiului, plecarea genunchilor nu este doar o 

exprimare a datoriei pentru toţi cei din cer şi de pe pământ, ci este o bucurie negrăită 
în Duhul Sfânt care îi conferă Fiului toate atributele divinităţi şi îi dă toată onoarea şi 
gloria cuprinse în Numele Divinităţii, cu excepţia celor care exprimă relaţia (vezi 
paragrafele b, c şi d şi 1 Petru 1:8; Apocalipsa 5:6-14; Filipeni 2:8,9; Apocalipsa 7:9,10; 
4:8-11) 

 

3. Divinitatea Domnului Isus Hristos 
Domnul Isus Hristos este Fiul etern al lui Dumnezeu. Scriptura declară:  

a. Naşterea Sa din fecioară (Matei 1:23; Luca 1:31, 35) 
b. Viaţa Sa lipsită de păcat (Evrei 7:26; 1 Petru 2:22)  
c. Minunile Sale (Faptele Apostolilor 2:22; 10:38) 
d. Lucrarea Sa mântuitoare de pe cruce (1 Corinteni 15:3; 2 Cor. 5:21) 
e. Învierea Sa în trup (Matei 28:6; Luca 24:39; 1 Corinteni 15:4) 
f. Înălţarea Sa la dreapta lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 1:9,11; Faptele 

Apostolilor 2:33) 
 

4. Căderea omului 
Omul a fost creat bun şi drept, pentru că Dumnezeu a zis: „Să facem om după 

chipul şi asemănarea noastră!“ Totuşi, omul prin propria lui alegere a căzut şi a atras 
după sine atât moartea fizică, cât şi cea spirituală, care înseamnă despărţire de 
Dumnezeu. (Genesa 1:26, 27; 2:17; 3:6; Rom. 5:12-19) 

 
 

5. Mântuirea omului 
Singura speranţă de răscumpărare a omului este prin sângele jertfei Domnului 

Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 
 

a. Condiţiile mântuirii 
Mântuirea este primită prin pocăinţă înaintea lui Dumnezeu şi prin credinţă în 

Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută 
de  Duhul  Sfânt,  fiind  îndreptăţit  prin  har  şi  credinţă omul devine moştenitor al lui  
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Dumnezeu potrivit cu nădejdea vieţii veşnice. (Luca 24:47, Ioan 3:3; Romani 10:13-15 
Efeseni 2:8; Tit 2:12; Tit 3:5-7) 
 

b. Dovada mântuirii 
Mărturia interioară a mântuirii este confirmarea directă a Duhului. (Romani 

8:16) Mărturia exterioară pentru toţi oamenii este o viaţă neprihănită şi sfântă. 
(Efeseni 4:24; Tit 2:12). 

 

6. Actele de cult  
 

a. Botezul în apă 
Actul botezului prin imersiune este poruncit în Scriptură. Toţi cei care se 

pocăiesc şi cred în Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor trebuie să fie botezaţi.  
Astfel, ei declară lumii că au murit împreună cu Hristos şi au înviat împreună cu 

El la o viaţă nouă. (Matei 28:19; Marcu 16:16) 
 

b. Cina Domnului 
Cina Domnului formată din pâine şi rodul viţei, este un simbol care reprezintă 

împărtăşirea noastră din natura  divină a Domnului Isus Hristos; (2 Petru 1:4); o 
amintire a suferinţei şi a morţii Sale; o prevestire a celei de a doua venirii a lui Isus (1 
Corinteni 11:26); şi o părtăşie a tuturor credincioşilor „până la venirea Sa!” 

 

7. Botezul cu Duhul Sfânt 
Toţi credincioşii sunt îndreptăţiţi şi ar trebui să caute cu stăruinţă promisiunea 

Tatălui: adică botezul cu Duhul Sfânt şi cu foc, potrivit cu porunca  Domnului Isus. 
Aceasta a fost experienţa bisericii primare.  

O dată cu aceasta a venit îmbrăcarea cu putere pentru viaţă şi slujire, împărţirea 
darurilor şi folosirea lor în lucrare (Luca 24:49; Faptele Apostolilor 1:4; 8; 1 Corinteni 
12:1-31). Această experienţă este distinctă şi ulterioară naşterii din nou (Faptele 
Apostolilor 8:12-17; 10:44-46; 15:7-9). Odată cu botezul cu Duhul Sfânt se 
experimentează şi o umplere cu Duhul (Ioan 7:37-39; Faptele Apostolilor 4:8), o 
închinare cu reverenţă înaintea lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 2:43; Evrei 12:28), 
o consacrare mai mare pentru Dumnezeu şi lucrarea sa (Faptele Apostolilor 2:42), o 
dragoste mai activă pentru Hristos, pentru Cuvântul Său şi pentru cei pierduţi (Marcu 
16:20). 

 

8. Dovada fizică iniţială a botezului cu Duhul Sfânt 
Botezul credincioşilor cu Duhul Sfânt este confirmat de semnul vorbirii în alte 

limbi după cum dă Duhul lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 2:4). Acest fel de vorbire 
în limbi în situaţia dată este acelaşi în esenţă cu darul limbilor (1 Corinteni 12:4-10, 
28), dar diferit în scop şi folosire.  
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9. Sfinţirea  
Sfinţirea se realizează în credincios prin  recunoaşterea identificării lui Hristos, 

cu moartea şi învierea Sa, prin credinţa zilnică în Fiul lui Dumnezeu şi prin dăruirea 
întregii fiinţe Duhului Sfânt (Rom. 6:1-11,13; 8:1-2,13; Galateni 12:20; Filipeni 2:12-
13; 1 Petru 1:5).  

 

10. Biserica şi misiunea ei 
Biserica este trupul lui Hristos, o locuinţă a lui Dumnezeu prin Duhul, având 

ungerea divină pentru împlinirea Marii Trimiteri. Fiecare credincios, născut din Duhul 
este parte integantă a Adunării şi Bisericii întâilor născuţi, care sunt scrişi în ceruri. 
(Efeseni 1:22, 23; 2:22; Evrei 12:23) 

Pentru că scopul lui Dumnezeu cu privire la om este să caute şi să mântuiască ce 
este pierdut, să I se aducă închinare şi să zidească pe credincioşi după chipul Fiului 
Său, prioritatea existenţei Cultului ca parte a Bisericii este: 

a. Să fie mesagerul lui Dumnezeu pentru evanghelizarea lumii. (Faptele 
Apostolilor 1:8; Matei 28: 19, 20; Marcu 16:15,16) 

b. Să fie un singur trup în care omul se poate închina lui Dumnezeu. (1 Cor. 
12:13) 

c. Să fie un canal al scopului lui Dumnezeu de a zidi trupul credinciosului în 
imaginea Fiului Său. (Efes. 4:11-16; 1 Cor. 12:28; 14:12) 

Adunările lui Dumnezeu din România există pentru a continua modelul apostolic 
nou-testamental prin învăţarea şi încurajarea credincioşilor pentru a fi botezaţi cu 
Duhul Sfânt. 

Această experienţă: 
1. Îi împuterniceşte să evanghelizeze prin puterea Duhului Sfânt însoţiţi de 

semne supranaturale. (Marcu 16:15-20; Faptele Apostolilor 4:29-31; Evrei 
2:3,4) 

2. Adaugă o altă dimensiune relaţiei de închinare înaintea lui Dumnezeu. (1 
Cor. 2:10-16; 1 Cor. 12, 13, 14) 

3. Îi împuterniceşte să răspundă lucrării divine a Duhului Sfânt prin 
manifestarea roadelor şi darurilor şi să lucreze la zidirea Trupului lui Isus 
Hristos. (Gal. 5:22-26; 1 Cor. 14:12; Efes. 4:11, 12; 1 Cor. 12:28; Col. 1:29) 

 

11. Lucrarea  
Domnul Isus a făcut chemarea şi a pregătit această lucrare din trei motive: 

evanghelizarea lumii (Mar. 16:15-20), închinare în faţa lui Dumnezeu (Ioan 4:23,24) şi 
zidirea credincioşilor după chipul Fiului Său. (Efes. 4:11-16) 
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12. Vindecarea Divină 
Vindecarea divină este parte integrantă a Evangheliei. Eliberarea din suferinţă se 

află în răscumpărare şi de ea beneficiează toţi credincioşii. (Isaia 53:4,5; Mat. 8:16, 
17; Iacov 5:14-16) 

 

13. Nădejdea Binecuvântată 
Învierea celor care au adormit în Hristos şi înălţarea lor împreună cu cei vii, care 

au rămas până la venirea Domnului, este nădejdea binecuvântată a Bisericii. (1 Tes. 
4:16, 17; Rom. 8:23; Tit 2:13; 1 Cor. 15:51,52) 

 

14. Domnia de 1000 de ani a lui Hristos 
Cea de-a doua venire a lui Hristos include răpirea sfinţilor, care este nădejdea 

noastră binecuvântată, urmată de întoarcerea vizibilă a lui Hristos împreună cu sfinţii 
Lui, pentru a domni pe pământ timp de 1000 de ani. (Zah. 14:5; Mat. 24:27,30; Apoc. 
1:7; 19:11-14; 20:1-6). Această domnie de 1000 de ani va aduce mântuirea naţiunii lui 
Israel. (Ezec. 37:21, 22; Ţef. 3:19-20; Rom. 11:26, 27) şi instaurarea păcii universale. 
(Is. 11:6-9; Ps. 72:3-8; Mica 4:3, 4) 

 

15. Judecata finală 
Va exista o judecată finală în care cei morţi nemântuiţi vor învia şi vor fi judecaţi 

după faptele lor. Toţi cei care nu vor fi găsiţi scrişi în Cartea Vieţii, împreună cu 
diavolul şi îngerii lui, cu fiara şi proorocul mincinos, vor fi veşnic  în iazul de foc şi 
pucioasă, care este moartea a doua. (Mat. 24:46; Mar. 9:43-48; Apoc. 19:20; 20:11-
15; 21:8). 

 

16. Cerul nou şi pământul nou 
„Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou în care va 

locui neprihănirea“. (2 Pet. 3:13; Apoc. 21:21, 22) 
 

CAPITOLUL III 
Structura de organizare centrală și locală 

 
Art. 12. Adunările lui Dumnezeu din România își desfășoară activitățile prin: 
- CONSILIUL GENERAL 
- BIROU PERMANENT 
- COMITET EXECUTIV 
- DEPARTAMENTE NAȚIONALE 
- CONSILII ZONALE (JUDEȚENE) 
- BISERICI LOCALE  
- FILIALE. 
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Art. 13. Calitatea de membru cu drept de vot 

 

Sunt membrii cu drept de vot ai Adunărilor lui Dumnezeu din România  cei care 
fac dovada următoarelor criterii: 

 

a. Experienţa sinceră a naşterii din nou (Ioan 1:12, 13; 3:3-8; 1Petru 1:18-25); 
b. Efectuarea botezului în apă prin imersiune; 
c. Evidenţa unei vieţi creştine consistente (Romani 6:4; 8:1-4,13:13-14, Efeseni 

4:17-32, 5:1,2,15; 1 Ioan 1:6,7); 
d. Cei care sprijină în mod regulat cu zeciuială Adunările lui Dumnezeu din 

România; 
e. Asumarea şi respectarea principiilor din Mărturisirea de Credinţă, precum şi 

respectarea prevederilor prezentului Statut; 
f. Împlinirea vârstei de 18 ani; 
g. Participarea regulată la întâlnirile Adunărilor lui Dumnezeu din România  
 

13.1. Membrii de onoare ai Adunărilor lui Dumnezeu din România sunt 
personalităţi marcante ale vieţii sociale, culturale, economice sau știinţifice, din ţară 
sau din străinătate, care prin activitatea lor sprijină Adunările lui Dumnezeu din 
România. 

 

13.2. Calitatea de membru de onoare se acordă de către Comitetul Executiv. 
 

13.3. Membrii de onoare nu sunt obligaţi să participe la şedinţele ordinare sau 
extraordinare ale acesteia. 

 

13.4. Membrii de onoare nu sunt obligaţi să aducă un aport material permanent 
la patrimoniul Adunărilor lui Dumnezeu din România şi nici să presteze anumite 
activităţi în vederea realizării scopului Adunărilor lui Dumnezeu din România. 

 
 

Art. 14. Membrii Adunărilor lui Dumnezeu din România au următoarele 
drepturi: 

a) să fie informaţi şi consultaţi asupra activităţii Adunărilor lui Dumnezeu din 
România; 

b) să participe la activităţile organizate de Adunările lui Dumnezeu din România, 
în ţară şi străinătate; 

c) să propună Adunărilor lui Dumnezeu din România proiecte de cercetare, 
seminarii, conferinţe şi orice alte proiecte de interes pentru Adunările lui 
Dumnezeu din România; 

d) să aleagă și să fie aleși în conformitate cu prevederile Statutului. 
 
 

Art. 15. Membrii Adunărilor lui Dumnezeu din România, indiferent de calitatea 
deţinută în cadrul Adunărilor lui Dumnezeu din România, au următoarele obligaţii:  
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a) să respecte prevederile Statutului pentru Organizare și Funcționare şi 

hotărârile organelor de conducere ale Adunărilor lui Dumnezeu din 
România;  

b) să-şi desfăşoare activitatea în conformitate cu legile ţării şi cu loialitate faţă 
de scopurile Adunărilor lui Dumnezeu din România; 

c) să participe la acţiunile organizate de Adunărilor lui Dumnezeu din România; 
d) să acţioneze pentru întărirea prestigiului Adunărilor lui Dumnezeu din 

România şi pentru promovarea scopurilor acesteia; 
e) să achite zeciuiala; 
f) să aibă un comportament scriptural. 

 

 

Art. 16. Zeciuiala 
 

16.1. Adunările lui Dumnezeu din România are dreptul de a folosi fondurile 
obţinute din zeciuiala plătită de membrii şi din donaţiile acestora, pentru: derularea 
activităţilor, plata serviciilor sau achiziţionarea bunurilor ce sunt legate de activitatea 
Adunărilor lui Dumnezeu din România. 

 

16.2. Păstorii care activează în cadrul Adunărilor lui Dumnezeu din România, fie 
la nivel local, fie la nivel naţional, trebuie să fie un exemplu în achitarea zeciuielii. 
Atunci când există, totuşi, o inconsecvenţă în achitarea acestei zeciuieli, din partea 
păstorilor, aceştia vor fi sancţionaţi, după cum urmează: 

- notificare, în formă scrisă, din partea Secretarului General, pentru 
neachitarea zeciuelii, timp de 3 luni consecutiv; 

- avertisment, din partea Comitetului Executiv, aplicat în urma discuţiei cu 
conducerea bisericii din care face parte păstorul respectiv; 

- excluderea, prin retragerea recunoaşterii de lucrător în cadrul Adunărilor lui 
Dumnezeu din România. 
 

Art. 17. În cazul încălcării prevederilor Statutului pentru Organizare Funcționare 
sau a nerespectării obligaţiilor asumate, membrii pot fi sancţionaţi de către Comitetul 
Executiv. 

 
 

Art. 18. Sancţiunile aplicate membrilor sunt: 
a) mustrarea; 
b) avertismentul;  
c) pierderea calităţii de membru al Adunărilor lui Dumnezeu din România. 

 

18.1. Excluderea este propusă de Comitetul Executiv şi hotărâtă de Consiliul 
Naţional cu majoritate simplă pentru cei care dețin poziții de conducere. 

 

18.2. În cazuri deosebite, la propunerea Comitetului Executiv, Președintele 
Adunărilor lui Dumnezeu din România poate decide suspendarea calităţii de membru  
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până la prima şedinţă a Consiliului Naţional, când se va hotărî asupra excluderii 
membrului respectiv. 
 

18.3. Membrii excluşi sau retraşi pierd orice drept asupra patrimoniului, 
respectiv asupra sumelor depuse cu orice titlu. 

 
 

Art. 19. Întrunirile 
 

1. Sesiunile regulate 
Sesiunile regulate ale Adunărilor lui Dumnezeu din România vor avea loc o dată 

la 4 ani, urmând să fie convocate de Comitetul Executiv. 
 

2. Sesiunile speciale 
Sesiunile speciale ale Adunărilor lui Dumnezeu din România pot fi convenite de 

Comitetul Executiv cu acordul majorității Consiliului Național. 
Sesiunile regulate, sesiunile speciale și participarea la slujbe pot avea loc și 

online în cazuri deosebite.  
 

3. Dreptul de inițiativă 
Dreptul de inițiativă în privința convocării sesiunilor speciale va fi acordat 

oricărui lucrător ordinat din Adunările lui Dumnezeu din România, când o cer 
împrejurările. Motivele pentru o sesiune specială a Adunărilor lui Dumnezeu din 
România vor fi prezentate într-o declarație semnată de cel puțin 15 lucrători ordinați, 
care va fi un motiv suficient pentru cererea unei sesiuni speciale, o asemenea 
declarație trebuind completată de Comitetul Executiv care poate, dacă socotește 
convenabil, să răspundă apelului și să convoace o sesiune specială.  

 
CAPITOLUL IV 

Organele de reprezentare 
 

Art. 20. Conducerea Adunărilor lui Dumnezeu din România 
Organele de conducere ale Adunărilor lui Dumnezeu din România sunt: 
- Consiliul General; 
- Biroul Permanent; 
- Comitetul Executiv; 
- Consiliul Naţional; 
- Consiliile Zonale (Județene). 
Pot fi aleși în Consiliul General, Biroul Permanent, Comitetul Executiv, Consiliul 

Național și în conducerea Consiliilor Zonale doar lucrători ordinați. 
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1. Consiliul General 
 

1.1. Consiliul General reprezintă organul de conducere alcătuit din totalitatea 
membrilor şi este cel mai înalt for de decizie al Adunărilor lui Dumnezeu din România.  

Calitatea de membru în cadrul Consiliului General al Adunărilor lui Dumnezeu 
din România, cu drept de vot, o au toți lucrătorii care dețin o legitimație valabilă, 
precum și Bisericile care au obținut un certificat de afiliere (autorizație) emis de 
Comitetul Executiv al Adunărilor lui Dumnezeu din România, fiecare Biserică afiliată 
având dreptul la un delegat cu drept de vot în Consiliul General. 

La reuniunile acestui organ de conducere pot participa, cu drept de vot, 
lucrătorii recunoscuţi de Consiliul General, a căror legitimaţie este vizată la zi, toţi 
reprezentanţii aleşi, conform prezentului Statut, de bisericile afiliate, indiferent de 
modul de organizare al acestora. 

Modalitatea de reprezentare este: câte un delegat de la fiecare Biserică, 
indiferent de forma de organizare a acesteia. 

 

1.2. Consiliul General se întruneşte o dată la 4 (patru) ani în şedinţă ordinară, de 
regulă în primul semestru al anului şi, în şedinţe extraordinare, ori de câte ori apar 
probleme a căror rezolvare nu poate fi amânată până la reuniunea ordinară. 

 

1.3. Întrunirea Consiliului General, în şedinţă ordinară, se face prin comunicarea 
convocării acesteia, precum şi a ordinii de zi, printr-o scrisoare de informare în acest 
sens, sau printr-o comunicare în format electronic, iar termenul de întrunire nu va 
putea fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data efectuării convocării. 

 

1.4. Şedinţele extraordinare ale Consiliului General pot fi convocate de 
Preşedintele Adunărilor lui Dumnezeu din România sau de o treime din numărul 
membrilor Consiliului General. Deasemenea, dreptul la iniţiativă de a convoca sesiuni 
speciale ale Adunărilor lui Dumnezeu din România îl poate avea fiecare lucrător, 
atunci când este necesar. 

Fiecare cerere de convocare a unei întâlniri speciale va fi însoţită de o declaraţie 
scrisă conţinând motivele pentru care se cere convocarea, semnată de 15 sau mai 
mulţi lucrători ordinaţi ai Adunărilor lui Dumnezeu din România şi înregistrată la 
Biroul Permanent. După analizarea cererii scrise şi a motivelor, Consiliul Naţional va 
putea face convocarea, în vederea unei întâlniri speciale, dacă 50%+1 din membrii 
acestuia consideră că acţiunea este necesară şi este aprobată prin vot. 

 

1.5. Majoritatea membrilor prezenţi (constituită din lucrători şi delegații 
reprezentanţi din teritoriu) la Consiliul General constituie un cvorum. Decizia se ia 
prin majoritate simplă. 

 

1.6. Discuţiile şi hotărârile Consiliului General se consemnează într-un proces-
verbal semnat de Biroul Permanent. 



ADUNĂRILE LUI DUMNEZEU DIN ROMÂNIA - Statut pentru organizare și funcționare 

- pagina 19 - 

 
1.7. Hotărârile Consiliului General se iau cu majoritatea simplă în cazul în care 

nu este prevăzută o altă majoritate în Statutul pentru Organizarea şi Funcţionarea 
Adunărilor lui Dumnezeu din România. 

 

1.8. Hotărârile luate de Consiliul General, în limitele legii, sunt obligatorii chiar şi 
pentru membrii care nu au luat parte la şedinţa Consiliului General sau au votat 
împotrivă. 

 

1.9. Consiliul General are următoarele atribuţii: 
a. Modifică Statutul pentru Organizarea şi Funcţionarea Adunărilor lui 

Dumnezeu din România; 
b. Aprobă strategia propusă de Comitetul Executiv și Consiliul Național; 
c. Aprobă orice alte acte interne de organizare a Adunărilor lui Dumnezeu din 

România; 
d. Alege şi revocă Preşedintele, Comitetul Executiv, Consiliul Național și Comisia 

de Cenzori; 
e. Stabileşte criteriile de aderare şi excludere din Adunările lui Dumnezeu din 

România; 
f. Aprobă bugetul anual, de venituri şi cheltuieli, precum şi descărcarea 

bugetară din anul anterior, pe baza fundamentării Comitetului Executiv şi 
avizului Comisiei de Cenzori. 

g. Aprobă raportul anual al Comitetului Executiv; 
h. Îndeplineşte, în vederea atingerii scopului Adunărilor lui Dumnezeu din 

România, orice alte activităţi neinterzise de prezentul Statut sau de lege; 
i. Acordă mandat Comitetului Executiv în vederea constituirii de biserici ale 

Adunărilor lui Dumnezeu din România. 
 

2. Biroul Permanent 
Structura Biroului Permanent este formată din: Președinte, Vicepreședinte și 

Secretar General. Mandatul membrilor din cadrul structurii Biroului Permanent este 
de 4 (patru) ani. 

 

3. Comitetul Executiv 
Comitetul Executiv este alcătuit din: Biroul Permanent, Directorul de Misiune și 

Trezorier. Durata funcției pentru toți membrii Comitetului Executiv este de 4 (patru) 
ani. 

 

4. Consiliul Național 
Consiliul Național este alcătuit din oameni reprezentativi cu experiență și 

maturitate, ale căror vieți și activitate să fie ireproșabile, oameni care reprezintă 
Adunările lui Dumnezeu din România. 
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Structura Consiliului Național este: 
- membrii Comitetului Executiv; 
- câte 3 (trei) reprezentanți din fiecare Consiliu Zonal validat de Consiliul 

General; 
- rectorii unităților de învățământ superior patronate de Adunările lui 

Dumnezeu din România; 
- reprezentantul evangheliștilor; 
- reprezentantul minorităților etnice; 
- membrii de onoare care pot fi aleși cu aprobarea Comitetului Executiv dintre 

acei pastori care: 
a. au împlinit vârsta de 60 de ani; 
b. au slujit cel puțin 20 de ani sau mai mult în cadrul Adunărilor lui 

Dumnezeu din România.  
 

5. Consilii Zonale (Județene)   
 

5.1. Calitatea de membru 
Calitatea de membru în Consiliul Zonal (Județean) o au toți lucrătorii 

recunoscuți precum și delegații aleși de bisericile din teritoriu, alături de un delegat 
de la fiecare Biserică ca să le reprezinte la întrunirile Consiliului Zonal.  

 

5.2. Aria de supraveghere 
Consiliul Zonal are drept de supraveghere asupra tuturor activităților din zona 

lui, cu excepțiile convenite de Consiliul Zonal și Consiliul General a Adunărilor lui 
Dumnezeu din România.  

Consiliul Zonal (Județean) este format din cel puțin 30 (treizeci) de Biserici. 
 

5.3. Recunoașterea lucrătorilor 
Consiliul Zonal (Județean) are autoritatea să examineze, să aprobe și să 

recomande candidați care se califică a fi lucrători cu legitimație. Cererile candidaților 
recomandați, contrasemnate la Consiliul Zonal (Județean), vor fi înaintate Comitetului 
Executiv al Adunărilor lui Dumnezeu din România pentru examinare și aprobarea 
finală și eliberarea legitimației de lucrător. Nici un nivel de pregătire academică 
(diplomă sau grad universitar), nu va fi o condiție necesară recunoașterii în lucrare ci 
li se va cere solicitanților să urmeze cursurile și să treacă examenele prevăzute de 
Consiliu Național. 

 

5.4. Ariile de autoritate 
Consiliul Zonal (județean) va alege proprii săi lideri și va fixa propriile sale 

întruniri. Conducerea Consiliului Zonal este formată din: Președinte, Vice-președinte și 
Secretar. 
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5.5. Răspunderea față de Consiliul General, Consiliul Național și Comitetul 

Executiv  
Consiliul Zonal (Județean), fiind filiala Consiliului General al Adunărilor lui 

Dumnezeu din România și subordonat acestuia este autorizat, să vegheze asupra 
respectării principiilor Statutului pentru Organizare și Funcționare al Adunărilor lui 
Dumnezeu din România. În lucrare, Consiliul Zonal este dator să vegheze contra 
oricărei încălcăli a principiilor de unitate duhovnicească și părtășie în colaborare, 
Adunările lui Dumnezeu din România consacrându-se respectării acestor principii. 

Consiliul Zonal (Județean) este răspunzător în fața Consiliului General în 
probleme de doctrină și de conduită personală a lucrătorilor recunoscuți pentru 
lucrarea zonală (Județeană). 

 
 

Art. 21. Comisia de cenzori 
Comisia de Cenzori reprezintă organul de control financiar, intern, al Adunărillor 

lui Dumnezeu din România. 
 

21.1. Comisia de Cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membrii. 
Membrii Comitetului Executiv nu pot face parte din Comisia de Cenzori. 

 

21.2. Preşedintele Comisiei de Cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau 
expert contabil, în condiţiile legii. 

 

21.3. Mandatul membrilor Comisiei de Cenzori este de 4 (patru) ani, de la data 
intrării în vigoare a prezentului Statut, cu posibilitatea realegerii. 

 

21.4. Comisia de Cenzori are următoarele atribuţii: 
a. verifică patrimoniul Adunărilor lui Dumnezeu din România; 
b. întocmeşte rapoarte şi le prezintă Consiliului General, Consiliului Național, și 

Comitetului Executiv; 
c. poate participa la sedinţele Comitetului Executiv şi ale Consiliului Naţional, 

fără a avea drept de vot, sau îşi poate delega un reprezentant în vederea 
participării, ca observator, sau consultant pe probleme financiar-fiscale, la 
aceste întruniri; 

d. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în prezentul Statut sau stabilite de  
Consiliul General și de normele legale în vigoare. 
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CAPITOLUL V 

Modul de constituire, dizolvare şi lichidare 
a Bisericilor locale și a Filialelor 

 
Art. 22. Bisericile afiliate la Adunările lui Dumnezeu din România 
O Biserică afiliată la Adunările lui Dumnezeu din România este cea care a 

solicitat afilierea și a primit o Autorizație de la Comitetul Executiv al Adunărilor lui 
Dumnezeu din România. 

 

22.1. Condiții pentru afiliere 
Bisericile care doresc să se afilieze la Adunările lui Dumnezeu din România vor 

îndeplini următoarele cerințe: 
a) Vor accepta Mărturisirea de Credință a Adunărilor lui Dumnezeu din 

România. 
b) Vor accepta condițiile calității de membru prevăzute de prezentul Statut. 
c) Vor avea cel puțin 10 (zece) membri activi cu drept de vot care acceptă 

deplin partea lor de responsabilitate pentru menținerea ordinii scripturale 
în adunarea locală. 

d) Vor accepta Statutul pentru Organizare și Funcționare al Adunărilor lui 
Dumnezeu din România. 

e) Vor avea un număr minim de membri calificați spiritual pentru a completa 
funcțiile bisericești prevăzute în statutul pentru organizarea și funcționarea 
Adunărilor lui Dumnezeu din România. 

f) Se vor îngriji să aibă un lucrător cu legitimație recunoscută de conducerea 
Adunărilor lui Dumnezeu din România.  
 

22.2. Relațiile cu Consiliul Național și cu Consiliile Zonale și sprijinul acordat 
acestor consilii. 

O adunare afiliată la Adunările lui Dumnezeu din România trebuie să coopereze 
în lucrare și să sprijine programele Adunărilor lui Dumnezeu din România și poate să 
trimită delegați la întâlnirile Adunărilor lui Dumnezeu din România. 

 

22.3. Dreptul de autoguvernare (drepturile suverane) 
Fiecare adunare afiliată la Adunările lui Dumnezeu din România are dreptul la 

autoguvernare sub Isus Hristos, Capul ei Viu și are dreptul să aleagă pastorul ei, să-și 
aleagă comitetul de conducere și să se ocupe de toate treburile care țin de viața ei ca 
o unitate locală.  

Aceasta va avea dreptul să dobândească și să dețină proprietăți fie prin 
mandatari, fie în nume propriu ca o unitate de autoguvernare. Faptul că este afiliată  
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la Adunările lui Dumnezeu din România nu va afecta drepturile ei prevăzute mai sus, 
nici nu va împiedica suveranitatea ei. 
 

22.4. Subordonare în probleme de doctrină și conducere 
O adunare afiliată la Adunările lui Dumnezeu din România va recunoaște 

Conducerea Adunărilor lui Dumnezeu din România că are dreptul să aprobe doctrina 
scripturală și conduita biblică și să dezaprobe doctrina și conduita nebiblică. 

 

22.5. Dreptul la consiliere 
Când are nevoie de consiliere și sfaturi, adunarea afiliată la Adunările lui 

Dumnezeu din România, poate apela la conducerea Consiliului Zonal (Județean) 
pentru ajutor. 

Poate face apel pentru schimbarea unei hotărâri a Conducerii Zonale (Județene) 
la Comitetul Executiv al Adunărilor lui Dumnezeu din România, când se pune 
problema dacă adunarea locală a primit sau nu ajutorul potrivit de la Conducerea 
Zonală (Județeană). Când se obiectează față de hotărârile Comitetului Executiv, fie de 
către adunarea afiliată la Adunările lui Dumnezeu din România, fie de către Comitetul 
Zonal (Județean), se poate face apel la Consiliul Național al Adunărilor lui Dumnezeu 
din România. 

 

Art. 23. Membrii în cadrul Adunărilor lui Dumnezeu din România se vor putea 
asocia, împreună, în biserici locale autonome cunoscute sub numele de Biserici 
Afiliate/ Asociate, după caz, în condițiile prezentului Statut.  

Aceştia se vor califica pentru calitatea de membru, în cadrul acestor entităţi 
reprezentative, în conformitate cu practicile Adunărilor lui Dumnezeu din România. 

 
 

Art. 24. În scopul menţinerii standardelor biblice în adunare, numai cei 
cunoscuţi că trăiesc o viaţă curată şi neprihănită vor fi eligibili pentru a ocupa 
anumite funcţii, în organele de conducere ale Bisericilor din teritoriu, după caz.  

Este recomandabil ca poziţiile din comitet să fie lăsate vacante în adunările 
locale în care numărul de oameni pregătiţi este insuficient. 

 

Art. 25. O biserică locală va fi considerată eligibilă pentru statutul de Biserică, 
dacă are cel puţin 10 membri de bună credinţă, din care să se aleagă cel puţin trei 
oameni pregătiţi din punct de vedere scriptural pentru a deţine funcţii în biserică. 

 

25.1. Biserica se constituie prin hotărârea adunării generale și dobândește 
personalitate juridică în baza autorizației eliberate de Comitetul Executiv al 
Adunărilor lui Dumnezeu din România. 

 

25.2. Actul de constituire întocmit în 3 exemplare va purta semnătura fiecărui 
membru fondator şi va exprima voinţa colectivă de constituire, va conţine denumirea 
şi sediul bisericii, precum şi lista membrilor comitetului de conducere.  
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Două exemplare ale actului de constituire, împreună cu actele doveditoare 

privind sediul şi patrimoniul iniţial, vor fi înaintate Adunărilor lui Dumnezeu din 
România. 

a) Biserica va coopera cu Adunările lui Dumnezeu din România pentru 
extinderea lucrării şi Împărăţiei lui Dumnezeu în toată lumea. Ea va susţine 
programul misionar stabilit, va participa la întâlnirile Consiliului General prin 
delegaţii aleşi şi va susţine activităţile Adunărilor lui Dumnezeu din România. 

b) Biserica, va putea fi reprezentată în Consiliul General, aşa cum este stipulat în 
prezentul Statut, de către pastorul principal (preşedintele Comitetului 
Executiv) al Bisericii respective ales dintre membrii acesteia şi recunoscut de 
către Adunările lui Dumnezeu din România. 

c) În eventualitatea în care o Biserică nu reuşeşte să menţină standardele 
minime referitoare la numărul membrilor sau ordinea scripturală în 
conformitate cu acest Statut, atunci, la hotărârea Comitetului Executiv, 
Biserica va reveni la statutul de Biserică Filială, până când prevederile 
Statutului Adunărilor lui Dumnezeu din România, referitoare la Biserică, vor fi 
îndeplinite.  

 

25.3. Comitetul Executiv va recunoaşte dreptul Bisericii de a se autoguverna, 
sub autoritatea lui Isus Hristos care este Capul Bisericii.  

a) Modelul de guvernare şi organizare, adoptat de adunarea locală va fi în 
conformitate cu Statutul Adunărilor lui Dumnezeu din România.  

b) Biserica respectivă va avea dreptul de a-şi alege un pastor principal, un 
comitet de conducere, şi de a rezolva toate aspectele legate de funcţionarea 
ei ca biserică.  

Este de datoria bisericii de a-şi disciplina membrii conform modelului scriptural, 
în conformitate cu prevederile Statutului de organizare şi funcţionare al Adunărilor lui 
Dumnezeu din România. 

Ca şi biserică autonomă, va avea dreptul de a deţine titlul de proprietate asupra 
spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea, în cazul în care această proprietate nu 
aparţine de drept Adunărilor lui Dumnezeu din România. 

c) Drepturile şi suveranitatea bisericii afiliate nu vor avea de suferit prin această 
afiliere. 

 

25.4. Biserica va recunoaşte autoritatea Adunărilor lui Dumnezeu din România 
de a aproba principiile de credinţă şi conduită scripturală, şi de a dezaproba doctrina 
şi practicile nescripturale. Biserica locală poate apela la Consiliul Zonal pentru ajutor 
atunci când este nevoie. 

 

 



ADUNĂRILE LUI DUMNEZEU DIN ROMÂNIA - Statut pentru organizare și funcționare 

- pagina 25 - 

 
25.5. În cazul în care se petrec conflicte ireconciliabile între pastorul principal şi 

membrii comitetului, dar şi între membrii adunării distrugându-se astfel unitatea şi 
eficienţa lucrării adunării locale, Conducerea Consiliului Zonal la cererea pastorului 
principal şi/ sau a majorităţii membrilor din comitet, sau printr-o petiţie semnată de 
cel puţin 20% din membrii activi ai adunării, va investiga aceste conflicte şi va face 
recomandări Consiliului Naţional care poate hotărî ca biserica să fie pusă sub 
supravegherea Consiliului Zonal (Județean) până când unitatea între membrii acesteia 
va fi refăcută. 

 

25.6. În cazul în care Consiliul Zonal (Județean) nu a dat ajutorul adecvat, 
Biserica poate cere luarea unei decizii în Consiliul Național. Când sunt făcute excepţii, 
fie de Consiliul Naţional, fie de Bisericile locale, se poate face apel la Consiliul 
General.  

 

25.7. Atunci când un post de pastor rămâne vacant, este recomandabil să se 
ceară sfatul Preşedintelui pentru numirea unui alt pastor. Preşedintele trebuie 
informat de orice schimbare majoră a procedurii bisericii locale, printr-o notificare 
trimisă de un reprezentant al Bisericii locale respective. 

 

25.8. În cazul în care o Biserică doreşte să revoce afilierea cu Adunările lui 
Dumnezeu din România, pastorul principal şi/sau comitetul bisericii îl va invita pe 
Preşedintele Adunărilor lui Dumnezeu din România, sau delegatul lui, să participe la o 
întâlnire specială pentru scopul exprimat pentru a-i da posibiliatea să prezinte 
argumentele în vederea continuării afilierii cu Adunările lui Dumnezeu din România. 

Biserica nu va putea să ia hotărârea de revocare a afilierii, înainte de a i se da 
posibilitatea reprezentantului Adunărilor lui Dumnezeu din România să îşi exprime 
punctul de vedere al organizaţiei. Dispoziţia finală, însă, de revocare a afilierii 
aparţine Bisericii locale. 

 

Art. 26. Biserica va avea dreptul de a se organiza potrivit standardelor Noului 
Testament și ale Statutului de Organizare și Funcționare al Adunărilor lui Dumnezeu 
din România.  

Acest drept include şi numirea de lucrători, alegerea comitetului bisericii, 
aplicarea măsurilor disciplinare şi conducerea liberă a seviciilor şi a programului 
adunării. 

 

Art. 27. Biserica, legal constituită, are dreptul să cumpere, să deţină, să 
folosească, să vândă, să închirieze, să arendeze sau să dispună în orice alt mod de 
orice proprietate imobiliară şi/ sau partrimoniu, necesare împlinirii scopurilor sale, 

- cu acordul expres al Comitetului Executiv al Adunărilor lui Dumnezeu din 
România şi deasemenea îşi poate exercita toate celelalte drepturi conferite acesteia 
de prezentul Statut;  
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- privind situația de mai sus trebuie exprimat doar în situațiile în care Adunările 

lui Dumnezeu din România au contribuit financiar. 
 

27.1. Biserica, legal constituită, va avea gestiune, cont și ștampilă proprii, va ţine 
evidenţa financiar-contabilă conform legislaţiei în vigoare în materie, și va răspunde 
pentru modul cum gestionează patrimoniul. Deasemenea Biserica locală poate 
încheia acte juridice de administrare, conservare și de dispoziţie în nume și în cont 
propriu. 

 

27.2. Biserica poate deschide conturi la orice bancă cu respectarea legislaţiei în 
vigoare.  

Operaţiunile financiare se vor putea face cu semnătura Preşedintelui 
Comitetului Executiv al Bisericii locale sau a persoanei desemnate, în mod expres, 
prin împuternicire scrisă, de către acesta. 

 

27.3. Eliberarea autorizaţiei de funcţionare se va face de către Comitetul 
Executiv al Adunările lui Dumnezeu din România, în urma constatării îndeplinirii 
condiţiilor legale, precum şi a celor doctrinare, şi va fi urmată de înscrierea bisericii în 
Registrul persoanelor juridice ale Adunărilor lui Dumnezeu din România. 

 

Art. 28. Scopul Bisericii va fi de a înfiinţa şi menţine un loc unde credincioşii să 
se poată închina Dumnezeului Atotputernic, Tatălui Ceresc, unde cei de aceeaşi 
credinţă să poată avea părtăşie, iar Duhul Sfânt să fie onorat conform mărturisirii 
noastre de credinţă, de a ne asuma responsabilitatea şi privilegiul răspândirii 
Evangheliei lui Isus Hristos prin toate mijloacele posibile, atât în ţară cât şi în 
străinătate. 

 

Art. 29. (1) Biserica poate înfiinţa, organiza şi întreţine, singură sau în colaborare 
cu alte biserici şi organizaţii creştine: grădiniţe, şcoli de toate gradele, tabere, 
orfelinate, cămine de bătrâni, case de odihnă, unităţi de asistenţă medicală şi de 
caritate, farmacii, edituri, tipografii, mijloace de informare în masă şi altele, în 
condiţiile legii. 

(2) Cu acordul adunării generale se pot înfiinţa şi organiza asociaţii şi fundaţii cu 
personalitate juridică distinctă, în vederea desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. 
(1). 

 

Art. 30. Membrii Bisericii locale 
Membrii cu drept de vot ai Bisericii locale sunt cei care fac dovada următoarelor 

criterii: 
a. Experienţa sinceră a naşterii din nou (Ioan 1:12, 13; 3:3-8; 1Petru 1:18-25); 
b. Efectuarea botezului în apă prin imersiune; 

 



ADUNĂRILE LUI DUMNEZEU DIN ROMÂNIA - Statut pentru organizare și funcționare 

- pagina 27 - 

 
c. Evidenţa unei vieţi creştine consistente (Romani 6:4; 8:1-4, 13:13-14, Efeseni. 

4:17-32, 5:1,2,15; 1 Ioan 1:6,7); 
d. Angajamentul de a sprijini în mod regulat cu zeciuială Biserica unde va deveni 

membru; 
e. Subscrierea la principiile de credinţă din Statutul Adunărilor lui Dumnezeu din 

România, precum şi respectarea acestora; 
f. Împlinirea vârstei de 18 ani; 
g. Participarea regulată la slujbe pe o perioadă ce cel puţin trei luni consecutiv 

înaintea formulării cererii de membru; 
h. Acordul de a respecta Statutul pentru organizarea și funcționarea Adunărilor 

lui Dumnezeu din România. 
 

30.1. Primirea de noi membrii 
Persoanele care doresc să devină membri ai Bisericii locale trebuie să facă o 

cerere scrisă adresată Pastorului sau Comitetului Bisericii.  
Comitetul Bisericii are dreptul şi autoritatea de a hotărî prin vot majoritar dacă 

persoana care a înaintat cererea va fi acceptată ca membru cu drept de vot. Cei 
primiţi ca membri de Comitetul Bisericii vor fi primiţi în adunare în mod public iar 
numele lor va fi înscris în registrul de membri.  

 

30.2. Pastorul şi soţia 
Prin virtutea slujbei pastorul va fi considerat membru activ cu drept de vot pe 

durata pastoraţiei. Soţia pastorului va deveni un membru activ cu drept de vot 
simultan cu pastorul. 

 

30.3. Transferul membrilor 
Orice membru al unei Biserici, afiliată la Adunările lui Dumnezeu din România 

care corespunde criteriilor primirii de noi membrii (în afara celor de participare la 
slujbe şi suport financiar), poate face cerere de a deveni membru al altei adunări, 
printr-o scrisoare de transfer de la pastorul celeilalte adunări şi aprobarea prin vot 
majoritar a Comitetului Bisericii unde doreşte să fie membru.  

3 

30.4. Membrii juniori 
Tinerii care au împlinit vârsta de 14 ani, pot deveni membri juniori ai Bisericii 

locale, dacă dovedesc faptul că sunt născuţi din nou, dacă îndeplinesc standardele 
scripturale specificate în prezentul Statut şi sunt acceptaţi prin vot majoritar de 
Comitetul Bisericii. 

 

30.5. Membrii asociaţi 
La orice întâlnire obişnuită sau specială, Comitetul bisericii poate aproba, prin 

votul majorităţii, primirea de membri asociaţi. 
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Pot fi primiţi ca membri asociaţi cei care sunt membri cu drepturi depline în altă 

Biserică afiliată la Adunările lui Dumnezeu din România şi care doresc asocierea, 
deoarece se află temporar departe de adunarea unde sunt membri. 

Membrii asociaţi vor avea dreptul la toate privilegiile unui membru obişnuit, cu 
excepţia faptului că ei nu vor avea dreptul de a vota şi nu vor putea ocupa nici una 
din funcţiile de conducere.  

 

30.6. Membrii de onoare 
La orice întâlnire specială sau regulată, Comitetul bisericii va putea aproba 

membrii de onoare prin votul majoritar al membrilor prezenţi. Dreptul de a deveni 
membru de onoare îl are orice membru care a plecat din biserica respectivă pe o 
perioadă nedeterminată. Calitatea de membru de onoare va fi menţinută atâta timp 
cât membrul respectiv duce o viaţă creştină, rămâne fidel doctrinei şi păstrează o 
atitudine de cooperare faţă de biserica de unde a plecat.  

 

30.7. Membrii inactivi 
Membrii cu drept de vot care absentează nemotivat de la serviciile Bisericii  pe o 

perioadă de cel puţin trei luni consecutiv sau care nu mai contribuie financiar la 
sprijinirea bisericii pe aceeaşi durată, vor fi consideraţi membri inactivi, aceştia 
pierzându-şi dreptul de vot până vor fi reabilitaţi prin hotărârea Comitetului Bisericii. 

 

Art. 31. Copiii nebotezaţi ai credincioşilor şi persoanele care împărtăşesc 
principiile Bisericii şi nu au calitatea de membru fac parte din familia Bisericii locale. 

 

Art. 32. Disciplina în cadrul Bisericii  
 

32.1. Motive: 
Diciplinarea reprezintă exercitarea autorităţii scripturale, Biserica fiind 

responsabilă de aplicarea ei (Matei 16:19; 18:15-20; Luca 17:3; Ioan 20:23; Fapte 
16:4; Efeseni. 5:11; 1Timotei 5:20; 2Timotei 4:2; Evrei 13:17). Scopul disciplinei este 
promovarea pocăinţei şi a restaurării prin descoperirea comportamentului nepotrivit. 
În natura ei, disciplinarea trebuie să fie restauratoare dar şi corectivă. Orice membru 
al bisericii care dă dovadă de un comportament nescriptural, de îndepărtarea de 
doctrină şi de principiile de credinţă, va fi supus disciplinării. Disciplinarea pastorilor 
se va face de Consiliul Naţional.  

 

32.2. Procedura 
Biserica va urma procedura descrisă în Matei 18:15-20. Această procedură 

constă în parcurgerea următorilor paşi: 
a. Pastorul sau un membru desemnat al Comitetului Bisericii va discuta 

acuzaţiile cu membrul în cauză, în încercarea de a rezolva problema în 
particular. 
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b. Dacă prima încercare nu duce la nici un rezultat, membrul se va întâlni cu 

pastorul şi cu Comitetul Bisericii sau cu un Comitet desemnat de Comitetul 
Bisericii pentru a încerca să rezolve problema. 

c. Dacă primii doi paşi nu duc la nici un rezultat, membrul sau comitetul Bisericii 
va avea posibilitatea de a pune problema în discuţie la o întâlnire specială a 
membrilor Bisericii.  

Numai membrilor cu drept de vot li se va permite să participe la o astfel de 
întâlnire. Decizia majorităţii membrilor cu drept de vot va fi finală. 

Membrului găsit vinovat i se poate retrage calitatea de membru (Matei 18:17). 
Totuşi se pot stabili şi măsuri disciplinare mai puţin drastice, depinzând de 

circumstanţele fiecărui caz. 
32.3. Renunţarea la calitatea de membru 
Membrii supuşi disciplinării de către Biserică pierd dreptul de a renunţa la 

calitatea de membru. Renunţarea la calitatea de membru o pot face numai membrii 
care au o reputaţie bună şi care nu sunt supuşi unei acţiuni disciplinare, doar cu 
excepţia cazurilor hotărâte de Comitetul Bisericii. 

 
CAPITOLUL VI 

Modul de conducere, administrare și control 
 
Art. 33. Conducere, administrare şi control a Bisericii locale 
Organele de conducere, administrare şi control ale Bisericii locale sunt: 
- Adunarea Generală; 
- Comitetul Executiv (comitetul); 
- Cenzor (comisie de cenzori). 
 

33.1. (a) Adunarea Generală reprezintă organul de conducere alcătuit din 
totalitatea membrilor şi este cel mai înalt for de decizie al Bisericii. La reuniunile sale 
participă cu drept de vot toţi membrii activi. 

(b) Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an în şedinţă ordinară, de regulă 
în primul trimestru al anului şi va fi anunţată, de la amvonul bisericii, cu cel puţin 
două duminici înainte de ţinerea acesteia, şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori 
apar probleme a căror rezolvare nu poate fi amânată până la reuniunea ordinară. 

(c) Şedinţele extraordinare ale Adunării Generale pot fi convocate de 
Preşedintele (Pastorul principal) Bisericii, de 2/3 din Comitetul Executiv şi/ sau de o 
treime din numărul membrilor Adunării Generale. 

(d) Pentru a funcţiona Statutar, Adunarea Generală trebuie să întrunească un 
cvorum. Numărul  minim de membri  care trebuie  să participe la Adunarea Generală  
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astfel încât aceasta să fie întrunită Statutar este de 50%+1 din numărul total de 
membri. 

(e) În cazul în care nu este întrunit cvorumul, şedinţa Adunării Generale se 
suspendă pentru o perioadă de maxim 7 zile. Dacă nici de această dată cvorumul nu 
este întrunit, şedinţa se va susţine cu numărul de membri prezenţi. 

(f) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă în cazul în care nu 
este prevăzută o altă majoritate în Statutul pentru Organizare şi Funcţionare. 

(g) Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, sunt obligatorii chiar 
şi pentru membrii care nu au luat parte la şedinţa Adunării Generale sau au votat 
împotrivă. 

 

33.2. Preşedintele (Pastorul principal) Bisericii prezidează Adunarea Generală. În 
cazul vacanţei sau a imposibilităţii exercitării funcţiei de Preşedinte, se alege un 
preşedinte de şedinţă al Adunării Generale conform Statutului pentru Organizare şi 
Funcţionare. 

 

33.3. Adunarea Generală are drept de coordonare asupra Comitetului Executiv 
şi a Cenzorului (Comisiei de cenzori). 

 

33.4. Adunarea Generală are următoarele atribuţii: 
a. modifică actele constitutive ale Bisericii locale;  
b. aprobă strategia şi obiectivele propuse de Comitetul Executiv; 
c. adoptă orice alte acte interne de organizare ale Bisericii locale; 
d. alege şi revocă Comitetul Executiv, Preşedintele şi Comisia de Cenzori; 
e. admite şi exclude membrii Bisericii, la propunerea Comitetului Executiv; 
f. aprobă bugetul anual şi descărcarea bugetară din anul anterior, pe baza 

fundamentării Comitetului Executiv şi avizului cenzorului (Comisiei de 
Cenzori) care exercită controlul. 

g. aprobă raportul anual al Comitetului Executiv; 
h. aprobă organigrama; 
i. hotărăşte acordarea şi retragerea titlului de membru de onoare sau a altor 

titluri onorifice, la propunerea Preşedintelui (Pastorului principal); 
j. îndeplineşte, în vederea atingerii scopului Bisericii orice alte activităţi 

neinterzise de prezentul Statut sau de lege. 
 

Art. 34. Comitetul Executiv este organul de administrare al Bisericii şi este 
alcătuit din trei persoane: 

- Preşedinte (pastor principal); 
- Vice-preşedinte (pastor asistent); 
- Secretar/ Trezorier. 
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Numărul membrilor Comitetului Executiv poate fi mărit prin hotărârea Adunării 

Generale a Bisericii, cu întrunirea votului a 2/3 din numărul membrilor săi. 
(a) În caz de descompletare, funcţiile rămase libere se completează prin 

hotărârea Adunării Generale a Bisericii, cu întrunirea votului majorităţii simple din 
numărul membrilor săi. 

(b) Numirea unei noi persoane ca membru al Comitetului Executiv, precum și 
reînnoirea mandatului unuia dintre membrii Comitetului Executiv, se va putea face 
numai pe baza hotărârii Adunării Generale a Bisericii, cu întrunirea votului majorităţii 
simple din numărul membrilor săi.  

(c) Mandatul membrilor Comitetului Executiv este de 4 ani, cu posibilitatea 
realegerii. Un membru al Comitetului Executiv poate da împuternicire în vederea 
exercitării drepturilor sau îndeplinirii atribuţiilor aferente acestei calităţi numai unui 
alt membru al Comitetului Executiv. 

(d) Mandatul Comitetului Executiv începe de la data înregistrării Bisericii.  
(e) Calitatea de membru al Comitetului Executiv se pierde în următoarele cazuri: 
- deces; 
- comportamentul nescriptural; 
- îndepartarea doctrinară de la credinţă; 
- incompetenţa în funcţie; 
- demisie. 
(f) În caz de apariţie a unor locuri vacante, numirea unui nou membru va fi 

făcută în cel mult 30 de zile calendaristice de la data când poziţia a rămas vacantă. 
(g) Comitetul Executiv se întruneşte în şedinţe ordinare lunar, şedinţele 

extraordinare convocându-se de către Preşedinte ori de câte ori este nevoie. 
(h) Modul de convocare şi procedurile sunt prezentate în Statutul pentru 

organizarea și funcționarea Adunărilor lui Dumnezeu din România. 
(i) Comitetul Executiv deliberează în mod valabil în prezenţa majorităţii simple 

din numărul membrilor săi şi adoptă decizii cu jumătate plus unul din voturi. 
(j) Deliberările şi deciziile Comitetului Executiv se consemnează în procese-

verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe. 
(k) În cazul în care nu este întrunit cvorumul Statutar și/sau numărul de voturi 

necesar adoptării deciziilor, Președintele (Pastorul principal) va convoca din nou 
membrii consiliului, pentru o dată ulterioară, ce nu va putea fi mai târziu de o 
săptămână. În acest caz, deciziile se adoptă cu jumătate plus unul din voturile 
membrilor prezenţi. 

(l) Deciziile luate de Comitetul Executiv, în limitele legii, şi ale Statutului 
Adunărilor lui Dumnezeu din România, sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care 
nu au luat parte la şedinţa Comitetului Executiv sau au votat împotrivă. 
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(m) Membrii Comitetului Executiv (comitetului) vor fi persoane mature din 

punct de vedere creştin. Ei vor avea cel puţin 23 de ani şi vor fi membri ai Bisericii de 
cel puţin un an. Ei vor sprijini biserica regulat cu zeciuielile şi darurile lor, vor avea un 
spirit cooperant şi vor participa la slujbe în mod regulat. Nu este necesar să deţină 
recunoaştere ca lucrători, cu excepţia Preşedintelui (Pastorului principal). 

(n) Membrii Comitetului Executiv (comitetului bisericii) vor fi nominalizaţi de 
Adunarea Generală a Bisericii. Membrii Comitetului Executiv (comitetului) vor fi aleşi 
prin votul majoritar al membrilor activi prezenţi la întâlnirea anuală a adunării în 
timpul căreia se face alegerea.  

 

34.1 Comitetul Executiv are următoarele atribuţii: 
a) asigură aducerea la îndeplinire a scopurilor Adunărilor lui Dumnezeu din 

România, astfel cum sunt prevăzute în prezentul Statut şi aplică strategia şi 
obiectivele Bisericii, astfel cum sunt stabilite de Adunarea Generală a 
Bisericii; 

b) organizează convocarea Adunării Generale şi pregăteşte agenda acesteia; 
c) supune aprobării Adunării Generale rapoarte de activitate, proiectul de buget 

descărcarea şi execuţia bugetară; 
d) hotărăşte angajarea patrimoniului Bisericii şi dă socoteală de actele sale în 

faţa Adunării Generale; 
e) aprobă acceptarea donaţiilor şi legatelor condiţionate; 
f) stabileşte grila de salarizare a personalului încadrat cu contract de muncă şi 

nivelul remuneraţiei colaboratorilor; 
g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite sau delegate de către Adunarea 

Generală; 
h) are responsabilitatea generală a rezolvării problemelor administrative, a 

administrării fondurilor şi a proprietăţii bisericii. Comitetul bisericii va avea 
autoritatea de a îndeplini scopurile adunării conform statutului; 

i) examinează cererile celor care doresc să devină membri şi administrează 
disciplinarea atunci când este cazul. 

j) dacă Biserica nu are temporar pastor, membrii Comitetului sunt împuterniciţi 
să aleagă un preşedinte temporar al Comitetului bisericii. 

k) comitetul bisericii va alege un Secretar/ Trezorier din rândul membrilor lui.  
 

Art. 35. Controlul activităţii economico-financiare al Bisericii, va fi efectuată de 
un cenzor, sau o comisie de cenzori, a cărei componenţă va fi votată în Adunarea 
Generală, la propunerea Comitetului Executiv, după caz. 
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Art. 36. Atribuţiile membrilor din Comitetul Executiv (comitetul) Bisericii: 
36.1. Preşedintele (pastor principal) 
a. Pastorul trebuie să fie în relaţii bune cu Adunările lui Dumnezeu din România 

şi să deţină recunoaşterea pe anul în curs. 
b. Pastorul principal va fi ales pe perioadă nedeterminată. 
c. Pastorul va fi considerat un supraveghetor spiritual al Bisericii şi va conduce 

toate activităţile acesteia.  
d. Va fi recunoscut ca membru al comitetului Bisericii şi Preşedintele adunării şi 

va prezida toate întâlnirile administrative ale adunării şi ale comitetului 
bisericii. 

e. Se va ocupa de organizarea serviciilor adunării, a întâlnirilor speciale, 
conferinţelor şi a lucrării de evanghelizare. Nimeni nu poate fi invitat să 
predice în adunare fără aprobarea acestuia. 

f. Ca Preşedinte al Comitetului bisericii, el va prezida întâlnirea comitetului 
pentru alegerea membrilor. Pastorul îi va intervieva pe cei nominalizaţi, 
analizând dacă îndeplinesc criteriile necesare. 

g. Cel puţin o dată pe an, el va ţine un curs de pregătire despre 
responsabilităţile membrilor în comitetul Bisericii, a secretarului, trezorierului 
şi a altor lideri ai Bisericii.  

h. Acest curs de pregătire se va baza pe criteriile scripturale pentru conducerea 
bisericii şi pe principiile din prezentul Statut.  

i. Va fi membru din oficiu al tuturor comitetelor. 
j. Va semna toate documentele legale în numele Bisericii. 

 

36.2. Vice-preşedintele (pastorul asistent) 
a. Va fi membru activ cu drept de vot al Bisericii de cel puţin un an înaintea 

alegerii lui în această funcţie, (excepţie fiind mandatul în cadrul bisericiilor 
nou înfiinţate) va sprijini biserica cu zeciuieli, va avea un spirit cooperant şi va  
participa regulat la slujbele Bisericii; 

b. Vice-preşedintele îl va asista pe Preşedinte. 
c. Vice-preşedintele va prezida întâlnirile Adunării Generale a Bisericii în 

absenţa Preşedintelui. 
d. Vice-preşedintele va asista Preşedintele în supravegherea activităţilor şi va 

duce la îndeplinire orice altă atribuţie sub supravegherea acestuia, solicitată 
de Adunarea Generală. 

e. În absenţa Preşedintelui, sau atunci când intervine vacanţa postului, Vice-
preşedintele va acţiona ca Preşedinte al Comitetului Executiv (comitetul) 
Bisericii. 
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36.3. Secretarul/ Trezorierul 
a. Va fi membru activ cu drept de vot al Bisericii de cel puţin un an înaintea 

alegerii lui în această funcţie, (excepţie fiind mandatul în cadrul bisericiilor 
nou înfiinţate), va sprijini Biserica cu zeciuieli, va avea un spirit cooperant şi 
va participa regulat la slujbele bisericii; 

b. Va întocmi procesele verbale ale întâlnirilor oficiale ale comitetului Bisericii, 
ale întâlnirilor anuale şi celor speciale ale adunării; 

c. Va fi custodele tuturor documentelor legale; 
d. Va semna documentele legale ale adunării; 
e. Va avea responsabilitatea finanţelor adunării şi va fi răspunzător în faţa 

Comitetului Bisericii, va depune fondurile în contul bancar al bisericii; 
f. Va ţine evidenţa financiar contabilă şi va prezenta un raport fianciar la fiecare 

întâlnire obişnuită a Comitetului bisericii, şi un raport financiar la întâlnirea 
anuală; 

g. Va întocmi o evidenţă financiară a fiecărui donator. 
 

Art. 37. Prevederile referitoare la denumire, sediu, patrimoniu, membrii, 
drepturi şi obligaţii ale membrilor, dreptul de proprietate, departamentele înfiinţate 
în cadrul Bisericii, modul de dizolvare şi lichidare al Bisericii, precum şi alte dispoziţii 
ce se doresc a fi introduse in actele Bisericii, vor fi discutate în vederea aprobării 
acestora, în Adunarea Generală a Bisericii, avându-se în vedere, în mod expres, 
conţinutul prevederilor prezentului Statut pentru organizarea și funcționarea 
Adunărilor lui Dumnezeu din România.  

 

Art. 38. Biserica locală poate să deschidă alte biserici cu diferite titulaturi. 
 

Art. 39. Bisericile Filială 
Bisericile Filială reprezintă adunările care nu îndeplinesc condițiile pentru a fi 

deplin responsabile de menţinerea ordinii scripturale. 
39.1. Biserica Filială va fi constituită, prin hotărârea Comitetul Executiv al 

Bisericii locale, în baza mandatului primit din partea Adunării Generale a Bisericii 
locale, conform dispoziţiilor din prezentul Statut, ca structură teritorială fără 
personalitate juridică, dacă există cel puţin 3 (trei) membri activi care doresc 
înfiinţarea Bisericii Filială. 

Actul de constituire se va întocmi în 4 exemplare, va exprima voinţa colectivă de 
constituire a membrilor va purta semnătura fiecărui membru şi va cuprinde 
denumirea Bisericii Filiale şi adresa sediului. 

Eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru Biserica Filială urmează procedura 
prevăzută în cazul bisericii cu personalitate juridică şi va fi înregistrată în Registrul 
Bisericilor Filiale ale Adunărilor lui Dumnezeu din România. 
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39.2. Biserica Filială îşi va desfăşura activităţile date în competenţa acesteia de 

către Biserica locală de care aparține. 
 

39.3. Biserica Filială, legal constituită, nu are dreptul să cumpere, să deţină, să 
folosească, să vândă, să închirieze, să arendeze sau să dispună în orice alt mod de 
orice proprietate imobiliară, decât cu acordul prealabil al Comitetului Executiv al 
Bisericii locale de care aparține. 

 

39.4. Biserica Filială va fi sub supravegherea generală a pastorului principal al 
Bisericii locale de care aparține Filiala. 

 

39.5. Biserica Filială va respecta Mărturisirea de Credință și prevederile 
Statutului Adunărilor lui Dumnezeu din România. 

 

39.6. Biserica Filială are statut de biserică în formare, astfel că pastorul 
desemnat va răspunde direct, pentru evoluţia lucrării din biserica unde a fost 
desemnat, în faţa conducerii Consiliului Zonal (Județean), iar acesta la rândul lui 
răspunde în faţa Comitetului Executiv al Adunărilor lui Dumnezeu din România. 

 

39.7. Comitetul Executiv al Adunărilor lui Dumnezeu din România va recomanda 
Bisericii Filiale să colaboreze și cu alte Biserici în vederea dezvoltării lucrării. 

 

39.8. Pastorul desemnat a conduce lucrarea în Biserica Filială, este de preferat 
să fie din zona geografică unde este Biserica Filială. În cazul în care nu este posibilă 
numirea unui păstor din zona apropiată Bisericii Filială, atunci persoana desemnată 
de conducerea Consiliului Zonal (Județean), va asigura interimatul funcţiei de pastor 
desemnat a conduce lucrarea în biserica respectivă. 

 

39.9. Pastorul desemnat, sau cel care asigură interimatul funcţiei, îşi poate alege 
dintre membrii bisericii, un secretar/ trezorier, care să se ocupe de ţinerea evidenţei 
strângerii colectei, încasării zeciuelii, a donaţiilor membrilor bisericii, precum şi a 
contribuţiilor voluntare ale membrilor bisericii şi/ sau a prietenilor adunării 
respective. 

În acest sens, acesta va elibera, în mod obligatoriu, dovadă de încasare a banilor 
primiţi ca zeciuială, donaţie sau contribuţie voluntară, sub forma unei chitanţe care 
va conţine datele de identificare ale Adunărilor lui Dumnezeu din România, numele 
celui ce contribuie la lucrare şi suma depusă. 

Chitanţa de încasare a sumelor de bani va fi întocmită în dublu exemplar, unul 
fiind înmânat celui care dă banii şi unul rămânând în evidenţele Bisericii Filiale. 

 

39.10. Biserica Filială, îşi va putea deschide un cont bancar în care să fie depuşi 
banii strânşi din colecte şi din donaţiile membrilor, fiecare depunere fiind justificată 
prin documente doveditoare, pentru o bună transparenţă a acestor fonduri. Contul  
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bancar va fi deschis în numele Adunărilor lui Dumnezeu din România, iar ca utilizator 
al contului, cu drept de semnătură în bancă, va fi desemnat fie pastorul care conduce 
lucrarea, fie secretarul/trezorierul ales, pentru supravegherea activităţii financiar 
fiscale, în cadrul Bisericii Filială. 
 

Art. 40. În momentul în care Biserica Filială, ajunge să îndeplinească condiţiile 
de funcţionare ca Biserică locală, atunci pastorul desemnat să conducă lucrarea, va 
notifica Comitetul Executiv al Adunărilor lui Dumnezeu din România, al cărui 
subordonat este, în vederea transformării Bisericii Filială în Biserică locală. 

 

Art. 41. Fiecare parte componentă a Adunărilor lui Dumnezeu din România va 
folosi ca antet în toate actele oficiale titulatura: “Adunările lui Dumnezeu din 
România” la care va adăuga denumirea entităţii respective. Poate fi folosită şi 
denumirea prescurtată a entităţii respective. 

 

Art. 42. Disciplina în cadrul Bisericii Filială 
 

42.1. Comitetul Executiv al Bisericii locale de care aparține Biserica Filială va 
putea lua măsuri disciplinare, în cadrul Bisericii Filială, fie la sesizarea pastorului 
desemnat a conduce lucrarea în biserică, fie la sesizarea făcută de 50% din membrii 
Bisericii Filială. 

 

42.2. Sunt motive de disciplinare: 
a. trăirea evidentă în păcat, care va fi disciplinată conform principiilor din Matei 

18:15-17; 
b. neparticiparea la serviciile religioase pe o perioadă de cel puţin 3 luni, fără un 

motiv întemeiat, care va duce la statutul de membru inactiv; 
c. neparticiparea la serviciile bisericii pe o perioadă de 12 luni, fără motive 

întemeiate, care va atrage excluderea din biserică; 
d. comportamentul nescriptural sau îndepărtarea de la Principiile de credinţă 

respectate de această adunare, de către unul/ unii membrii, vor fi 
considerate suficiente motive pentru ca persoana/ persoanele în cauză să fie 
exclusă(e) 

e. nesprijinirea bisericii cu zeciuieli. 
 

Art. 43. În cazul dizolvării şi lichidării unei Biserici Filială, tot patrimoniul va 
reveni Adunărilor lui Dumnezeu din România și va fi folosit pentru extinderea 
Împărăției lui Dumnezeu. 
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CAPITOLUL VII 

Biserici cu statut de asociere (cooperare) 
 

Art. 44 Consiliul Național poate aproba asocierea unor bisericii aparținând unor 
asociații religioase sau altor entități religioase constituite cu respectarea de către 
acestea a Mărturisirii de Credință a Adunările lui Dumnezeu din România. 

 

Art. 45 O dată aprobat statutul de asociere, acesta conferă bisericilor asociate o 
colaborare cu Adunările lui Dumnezeu din România prin care acestea să poată fi 
reprezentate la nivelul autorităților în domenii de interes comun cum ar fi libertatea 
religioasă, legislația cu privire la activitatea religioasă, domeniul impunerii fiscale, a 
subvențiilor sau sprijinului de orice fel al statutului pentru culte si părțile ei 
componente.  

 

Art. 46 Bisericile asociate nu au obligația participării financiare la Adunările lui 
Dumnezeu din România, nu sunt coordonate la nivelul activității si slujitorilor de către 
organele Adunărilor lui Dumnezeu din România, dar se supun învățăturii si normelor 
Mărturisirii de credință a acestora.  

 

Art 47 Bisericile asociate la Adunările lui Dumnezeu din România își păstrează 
dreptul de proprietate asupra locașurilor de închinare, anexelor acestora având 
libertate de funcționare si organizare internă proprie în raport de Adunările lui 
Dumnezeu din România. 

Adunările lui Dumnezeu din România garantează tuturor entităților religioase 
libertatea de organizare proprie precum și faptul că nu va exista nici o ingerință în 
modul de organizare și de administrare al acestora. 

 

Art. 48 Bisericile asociate se pot bucura de părtășia cu toți membrii si bisericile  
Adunărilor lui Dumnezeu din România, dar nu pot să aibă dreptul de a participa la 
niciun proces electiv a vreunei structuri de conducere a Adunărilor lui Dumnezeu din 
România. 

 

Art. 49 Această asociere în vederea cooperării poate fi stabilită pentru o 
perioadă de 4 patru ani cu posibilitatea de reînnoire. Între Adunările lui Dumnezeu 
din România și fiecare entitate religioasă se va încheia un protocol în care vor fi 
stipulate în detaliu drepturile și obligațiile fiecărei entități. 

 

Art. 50. Tuturor Bisericilor asociate li se cer să fie interesate de activitățile 
Adunărilor lui Dumnezeu din România și să planifice contribuții regulate pentru 
sprijinirea acestora. 
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CAPITOLUL VIII 

Statutul personalului propriu 
 

Art. 51. Organizare 
Lucrările Adunărilor lui Dumnezeu din România se desfășoară potrivit Statutului 

de Organizare și Funcționare, normelor legale și cu respectarea principiilor şi moralei 
creştine în duhul dragostei şi părtăşiei creştine. 

 

Art. 52. Alegerea membrilor din conducere 
 

1. Membrii Biroului Permanent 
Membrii Biroului Permanent al Adunărilor lui Dumnezeu din România vor fi aleși 

la una din întrunirile regulate ale Consiliului General, potrivit modului de alegere 
prevăzut. Aceştia vor fi aleși dintre lucrătorii ordinați ai Adunărilor lui Dumnezeu din 
România, persoane cu experiență și maturitate a căror viață și lucrare sunt mai 
presus de orice îndoială, iar alegerea lor va fi determinată de calitățile, virtuţiile şi 
principiile creştine ale acestora. 

 

2. Numiri și alegeri 
2.1. Preşedintele, Vice-Preşedintele şi Secretarul General 
Toți candidații pentru posturile de Preşedinte, Vice-Preşedinte şi Secretar 

General vor fi aleși prin vot secret. Pentru a fi ales, candidatul trebuie să obțină în 
favoarea sa cel puțin 50%+1 din totalul voturilor exprimate. Dacă nici un candidat nu 
a obținut 50%+1 din voturi, rămân în cursă primii 5 (cinci) candidați care au obținut 
cele mai multe voturi. Dacă nici de data aceasta nu se va întruni numărul de voturi 
cerute, vor rămâne primii trei candidați cu voturile cele mai multe, iar ceilalți vor fi 
eliminați. Dacă nici de data aceasta nu se va întruni numărul de voturi cerute, vor 
rămâne primii doi candidați cu voturile cele mai multe, iar ceilalți vor fi eliminați. 

În ultimul tur al alegerilor, în cazul în care nici un candidat nu obține 50%+1, va 
fi ales acel candidat care a obținut voturile majoritare în raport de celălalt candidat. 

 

2.2. Trezorierul şi Directorul de Misiune 
Toți candidații pentru posturile de Trezorier şi Director de Misiune vor fi 

lucrători ordinați, propuşi de către Biroul Permanent, în cadrul Consiliului Naţional şi 
vor fi aleşi în cadrul şedinţei acestui for organizaţional prin vot secret. 

Pentru a fi ales, candidatul trebuie să obțină în favoarea sa cel puțin 50%+1 din 
totalul voturilor exprimate. Dacă nici un candidat nu a obținut 50%+1 din voturi, 
rămân în cursă primii 3 (trei) candidați care au obținut cele mai multe voturi. Dacă 
nici de data aceasta nu se va întruni numărul de voturi cerute, vor rămâne primii doi 
candidați cu voturile cele mai multe, iar ceilalți vor fi eliminați. 
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În ultimul tur al alegerilor, în cazul în care nici un candidat nu obține 50%+1, va 

fi ales acel candidat care a obținut voturile majoritare în raport de celălalt candidat. 
 

2.3. Membrii Consiliului Naţional 
Trei reprezentanţi din fiecare Consiliu Zonal, vor face parte din Consiliul 

Naţional, alături de rectorii unităţilor de învăţământ superior care funcţionează în 
cadrul Adunărilor lui Dumnezeu din România, împreună cu reprezentantul 
evangheliştilor şi reprezentantul minorităţilor etnice, alături de membrii de onoare 
(lideri care au slujit în conducerea organizaţiei). Acești 3 (trei) reprezentanți vor fi 
validați de către Consiliul General al Adunărilor lui Dumnezeu din România. 

 

Art. 53. Atribuțiile membrilor din Biroul Permanent și Comitetul Executiv 
1. Atribuţiile Preşedintelui 
a. Preşedintele trebuie să pună accentul şi să implementeze misiunea bazată pe 

trei aspecte esenţiale: evanghelizarea lumii, închinarea şi zidirea bisericii 
creată după chipul Fiului lui Dumnezeu. Promovarea şi coordonarea 
eforturilor către îndeplinirea acestor misiuni; 

b. Preşedintele va fi superintendentul general al întregii activităţi conduse în 
numele Adunărilor lui Dumnezeu din România; 

c. Preşedintele va supraveghea activitatea integrală a Adunărilor lui Dumnezeu 
din România, va acţiona ca Preşedinte al acesteia în toate problemele legale 
şi va fi membru din oficiu al tuturor structurilor de conducere ale Adunărilor 
lui Dumnezeu din România. 

d. Preşedintele va prezida toate întâlnirile Consiliului General, ale Comitetului 
Executiv, ale Consiliului Naţional și ale Biroului Permanent şi va primi toate 
comunicatele trimise către acestea; 

e. Preşedintele va aplica disciplina în toate cazurile necesare aplicării acesteia; 
f. Ulterior alegerii sale, Preşedintele este autorizat de Consiliul General, să 

semneze toate documentele oficiale şi legale; 
g. Preşedintele reprezintă Adunările lui Dumnezeu din România în relaţiile cu 

terţii şi în acţiunile în justiţie, după caz; 
h. Preşedintele îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliul General în 

sarcina sa. 
i. Preşedintele va supraveghea toată activitatea birourilor centrale naționale, 

ca președinte al Adunărilor lui Dumnezeu din România în toate problemele 
legale și va fi membru din oficiu al tuturor comitetelor și bordurilor de 
conducere. 
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2. Atribuţiile Vice-preşedintelui  
a. Vice-preşedintele îl va asista pe Preşedinte. 
b. Vice-preşedintele va prezida întâlnirile în absenţa Preşedintelui. 
c. Vice-preşedintele va asista Preşedintele în supravegherea activităţilor şi va 

duce la îndeplinire orice altă atribuţie sub supravegherea acestuia, solicitată 
de Consiliul General, Consiliul Naţional sau Comitetul Executiv, după caz. 

d. În absenţa Preşedintelui, sau atunci când intervine vacanţa postului, Vice-
preşedintele va acţiona ca Preşedinte al Adunărilor lui Dumnezeu din 
România. 
 

3. Atribuţiile Secretarului General 
a. Secretarul General va întocmi şi păstra registrele Adunărilor lui Dumnezeu din 

România şi le va raporta în conformitate cu cerinţele Consiliului Naţional sau 
Consiliului General; 

b. Secretarul General va păstra evidenţa tuturor lucrătorilor recunoscuți şi 
bisericilor afiliate din cadrul Adunărilor lui Dumnezeu din România; 

c. Secretarul General emite Autorizațiile de funcționare ale Bisericilor, 
Certificatele de atestare sau ordinare ale lucrătorilor recunoscuți și 
legitimațiile acestora; 

d. Secretarul General va sluji în cadrul Adunărilor lui Dumnezeu din România şi 
va fi autorizat să semneze toate documentele oficiale şi legale în vederea 
îndeplinirii atribuţiilor dar şi a celor solicitate de Consiliul General sau de 
Consiliul Naţional. Secretarul General va fi membru din oficiu al tuturor 
celorlalte comitete; 

e. Secretarul General va supraveghea tipărirea şi expedierea, către lucrători, a 
Statutului Adunărilor lui Dumnezeu din România, ori de câte ori se aduc 
modificări şi îmbunătăţiri acestuia. De asemenea, acesta va ţine evidenţa 
proceselor verbale ale Consiliului General, ale Consiliului Naţional, ale 
Comitetului Executiv şi ale Biroului Permanent; 

f. Secretarul General poate pune la dispoziţia lucrătorilor recunoscuţi un 
rezumat al deciziilor Consiliului Naţional, legate strict de Adunările lui 
Dumnezeu din România; 

g. Secretarul General va edita şi înregistra rezoluţiile şi amendamentele la 
Statut, astfel încât ele să apară în formă adecvată; 

h. La dispoziţia Preşedintelui, Secretarul General va: 
1. asista la conducerea întâlnirilor administrative ale adunării; 
2. ajuta adunările în privinţa finanţelor şi a împrumuturilor; 
3. ajuta la rezolvarea conflictelor interne ale adunărilor, asistat de membrii 

din Comitetul Executiv; 
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4. duce la îndeplinire alte atribuţii legate de dezvoltarea adunărilor. 
 

4. Atribuţiile Trezorierului 
a. Trezorierul va fi gestionarul tuturor fondurilor Adunărilor lui Dumnezeu din 

România; 
b. Trezorierul va ţine evidenţa clară a veniturilor şi cheltuielilor şi va conduce 

activităţile financiar-contabile conform legislaţiei în vigoare; 
c. La solicitarea Preşedintelui, Trezorierul poate prezenta un raport periodic şi 

poate îndeplini şi alte atribuţii în conformitate cu cerinţele aprobate şi 
adoptate în cadrul Consiliului General, Consiliului Național sau ale 
Comitetului Executiv; 

d. Trezorierul va fi obligat să prezinte evidenţa financiar-contabilă pentru audit, 
atunci când acesta este solicitat, de către Consiliul General; 

e. Trezorierul poate întocmi bugetul anual al Adunărilor lui Dumnezeu din 
România; 

f. Trezorierul poate acţiona ca un consilier financiar-fiscal pentru 
Departamentele Adunărilor lui Dumnezeu din România. 

g. Trezorierul poate îndeplini şi alte obligaţii atribuite acestuia de către 
Comitetul Executiv. 

h. Trezorierul răspunde direct în faţa Preşedintelui, referitor la îndeplinirea 
îndatoririlor sale. 
 

5. Atribuţiile Directorului de Misiune 
Directorul de Misiunea asigură funcţia de director executiv al departamentului 

misiunilor din cadrul Adunărilor lui Dumnezeu din România, iar sub îndrumarea 
acestuia, departamentul urmează să: 

a. ţină evidența actelor oficiale ale activităţilor de misiune desfăşurate; 
b. pregătească materiale pentru revistele creștine sau alte materiale folosite în 

desfăşurarea activităţilor de misiune; 
c. poarte corespondență cu misionarii și cu cei care vor să devină misionari. 
d. îndrume misiunile desfăşurate în cadrul Adunărilor lui Dumnezeu din 

România; 
e. ţină evidența fondurilor bănești primite pentru activităţile de misiune și 

distribuite în/ şi cu acest scop; 
f. furnizeze cele necesare activităţilor de misiune. 
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Art. 54. Consiliile Zonale (Județene) 
 

1. Constituirea de zone noi. 
1.1. Statutul de afiliere 
În ariile geografice în care există un potențiąl de creștere și dezvoltare, primul 

pas va fi definirea ariei cu statutul de afiliație, ceea ce îi va asigura supravegherea și 
asistența unei zone organizate, până când Biserica va deveni zonă. 

 

1.2. Criteriile pentru întemeierea de zone noi vor include: 
- numărul bisericilor afiliate la Adunările lui Dumnezeu din România, cel puțin 

30 (treizeci); 
- dimensiunea și maturitatea bisericilor în ceea ce privește numărul de 

membri, conducerea și lucrările planificate; 
- așezarea, mărimea și posibilitatea de dezvoltare a ariei geografice 

considerate; 
- efectul pe care înființarea zonei noi propuse îl va avea asupra zonei sau 

zonelor implicate. 
 

1.3. Delimitarea 
Limitele zonei noi vor fi convenite sau reașezate prin bună înțelegere, în spirit 

de colaborare între zona sau zonele implicate și Comitetul Executiv al Adunărilor lui 
Dumnezeu din România. 

 

2. Dizolvarea zonei 
a) Dacă o zonă geografică scade la un număr mai mic de 20 (douăzeci) biserici se 

desființează ca zonă. 
b) Bisericile rămase în fosta zonă se afiliază la altă zonă prin decizia Comitetului 

Executiv al Adunărilor lui Dumnezeu din România, care va consulta bisericile 
și zonele implicate. 
 

Art. 55. Bisericile 
 

55.1. Procedura de afiliere 
Revine comitetului zonal să determine când o biserică atinge nivelul de 

dezvoltare, stabilitate și maturitate necesar pentru afilierea la Adunările lui 
Dumnezeu din România. 

Criteriile pentru afiliere includ cel puțin 10 (zece) membri activi cu drept de vot 
și un număr suficient de membri maturi spirituali ca să ocupe slujbele prevăzute de 
Statutul pentru Organizare și Funcționare al Adunărilor lui Dumnezeu din România. 
Procedura de afiliere va fi următoarea: 

a) Biserica doritoare să se afilieze se va adresa Consiliului Zonal care îi va pune 
la dispoziție un formular oficial de petiție și instrucțiuni procedurale. 
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b) Întrunirea la care biserica se va organiza conform cerințelor Adunărilor lui 

Dumnezeu din România va fi prezidată de Președintele zonal care va ajuta 
biserica să adopte un statut pentru organizare și funcționare acceptabil 
autorităților zonale. O biserică matură doritoare să se afilieze se va adresa 
Consiliului Zonal (Județean) pentru călăuzire și asistenţă. 

c) După aprobarea Comitetului Zonal, cererea de afiliere va fi înaintată 
Comitetului Executiv al Adunărilor lui Dumnezeu din România. Recunoașterea  
afilierii se încheie la primirea Certificatului de Afiliere oficial emis de 
secretarul general al Comitetului Executiv şi semnat de Preşedintele 
Adunărilor lui Dumnezeu din România. 
 

55.2. Raportul anual al bisericilor 
Fiecărei Biserici din cadrul Adunărilor lui Dumnezeu din România i se cere să țină 

la zi un registru de membri și să trimită anual un raport asupra situației din registru 
folosind formulare procurate de la secretarul zonal și/ sau de la secretarul general al 
Adunărilor lui Dumnezeu din România, după caz. 

 

55.3. Bisericile afiliate la Adunările lui Dumnezeu din România sunt socotite 
organisme suverane, autonome, cu autoguvernare și autodeterminare care, prin 
acțiunea lor suverană, pe baza dreptului de autodeterminare au depus cereri de 
afiliere, fiind de acord să dea socoteală în fața Consiliului Naţional sau a Consiliului 
Zonal, după caz, în probleme de doctrină și conduită. 

 

55.4. Consiliul Naţional sau Consiliul Zonal sunt gata să ajute bisericile afiliate 
care se confruntă cu probleme interne sau extene, atunci când sunt solicitate de 
pastor, de consiliul de conducere al bisericii sau printr-o petiție semnată de cel puţin 
20% din membri cu drept de vot. 

 

55.5. În cazul în care biserica afiliată ia în considerare încheierea afilierii, 
pastorul și/sau consiliul de conducere al bisericii vor invita Comitetul Executiv să 
participe la o întrunire specială de lucru a bisericii cu scopul expres de a da prilejul să 
fie prezentată poziția acestora în cazul respectiv. Dispoziția finală în această 
chestiune va fi luată, apoi de Consiliul Naţional cu validarea Comitetului Executiv. 

 

55.6. Plantarea de noi Biserici este o prioritate a Adunărilor lui Dumnezeu din 
România, dar atunci când eforturile de a menține unitatea și armonia într-o Biserică 
nu au putut fi realizate, rezultând diviziuni, liderii Adunărilor lui Dumnezeu din 
România vor trata cu înțelepciune situația și vor căuta să păstreze membrii care 
doresc să continuie cu Adunările lui Dumnezeu din România în limitele doctrinei 
etice. 

Dacă se constată că pastorul este vinovat de situația creată va fi disciplinat 
conform Statutului. 
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Proprietatea va rămânea cu cei care doresc să continuie Biserica în cadrul 

Adunărilor lui Dumnezeu din România.  
 

CAPITOLUL IX 
Căsătoria creştină şi familia 

 
Art. 56. Căsătoria creştină şi familia 
Căsătoria a fost instituită de Dumnezeu în grădina Edenului (Geneza 2:18,21-25) 

şi confirmată de Isus Hristos ca o relaţie permanentă între un bărbat şi o femeie 
(Matei 19:4-6). Deoarece căsătoria este nu numai un angajament între un bărbat şi o 
femeie dar şi în faţa lui Dumnezeu (Geneza 2:24; Marcu: 10:9; Efeseni 5:31), se 
recomandă ca un credincios să se căsătorească cu o credincioasă (2 Corinteni 6:14). 
Căsătoria creştină este o reflecţie a dragostei, purităţii, şi a legăturii permanente între 
Hristos şi Biserică (Efeseni 5:23) 

Chiar dacă unele căsătorii trec prin anumite crize, soţii şi soţiile care se dedică 
Domnului (Efeseni 5:21) şi îşi găsesc resursele în trupul lui Hristos (Evrei 10:25) pot 
redobândi puterea şi binecuvântările lui Dumnezeu în relaţia lor. 

 

Art. 57. Copiii 
Copiii sunt „o moştenire de la Dumnezeu”. A fi părinte poate fi considerată o 

responsabilitate sfântă. Puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu sunt disponibile zilnic 
pentru creşterea şi educarea copiilor, ca să îl iubească şi să îl asculte pe Dumnezeu 
(Proverbe 22:6, Efeseni 6:4) 

 
CAPITOLUL  X 

Lucrarea creştină 
 

Art. 58. Descrierea lucrării creştine 
Între darurile pe care Hristos le-a dat bisericii, se includ darurile de a fi: apostoli, 

proroci, evanghelişti, pastori şi învăţători (Efeseni 4:11) consilieri, administratori, 
lideri, şi slujitori. (Romani 12:7,8). Noi înţelegem chemarea lui Dumnezeu cu privire la 
aceste daruri de slujire şi credem că El le dă indiferent de rasă, dizabilitate, sex sau 
naţionalitate. 

În ceea ce priveşte maturitatea pentru lucrare, sunt atestate 3 (trei) clase de 
recunoaştere: Lucrător Ordinat, Lucrător Atestat, și Lucrător Specializat. Toti 
lucrătorii cu recunoaştere pentru lucrare sunt autorizaţi să efectueze actele de cult şi 
ceremoniile (funcţii sacerdotale) ale bisericii în conformitate cu legile statului. 

Calitatea de lucrător ordinat, poate fi dobândită după 2 ani de recunoaștere în 
lucrare. 
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Art. 59. Condiţii de recunoaştere 
Următoarele condiţii sunt necesare pentru toţi solicitanţii: 
a. Mântuirea. Mărturia că a experimentat naşterea din nou şi botezul în apă. 

(Ioan 3:5) 
b. Botezul cu Duhul Sfânt. Mărturia că a primit botezul cu Duhul Sfânt, cu 

dovada fizică iniţială a vorbirii în limbi, conform cu Faptele Apostolilor 2:4. 
Viaţa plină de Duhul îi va da posibilitatea de a îndeplini misiunea 
tridimensională a bisericii. 

c. Dovada chemării. Dovada clară a chemării divine de a sluji, confirmată de o 
convingere personală, de lucrarea Duhului Sfânt şi de mărturia slujitorilor 
asociaţi. 

d. Caracterul creştin. O viaţă creştină fără reproş şi o mărturie bună din partea 
celorlalţi. (Tit 1:7,Timotei 3:7)  

e. Poziţia doctrinară. O înţelegere completă şi o acceptare a doctrinei aşa cum 
este prezentată în Mărturisirea de Credinţă. 

f. Înţelegerea organizării Adunărilor lui Dumnezeu din România. 
Este necesară cunoaşterea principiilor, practicilor, şi scopurilor Adunărilor lui 

Dumnezeu din România, aşa cum sunt descrise în Statut. 
a. Devotamentul faţă de Adunările lui Dumnezeu din România. Se cere o 

loialitate activă faţă de Adunările lui Dumnezeu din România, un spirit 
cooperant, o disponibilitate de a căuta şi de a primi sfatul lucrătorilor mai în 
vârstă şi a celor cu slujbe de conducere. 

b. Cerinţe educaţionale de bază 
Orice nivel de realizare academică (diplomă sau licenţă) nu vor fi o condiţie 

pentru obţinerea recunoaşterii.  
Candidaţii care doresc să fie recunoscuţi trebuie să îndeplinească următoarele 

criterii: 
1. Este necesar ca toţi candidaţii să fie intervievaţi de către Comitetul Executiv 

şi, în pregătirea interviului, să treacă un examen standard aprobat de 
Consiliul Naţional, prin care să demonstreze cunoştinţe biblice, cunoaşterea 
doctrinei Adunărilor lui Dumnezeu din România, practicile lucrării şi altele. 

2. Să încheie cu succes o perioadă de pregătire, preferabil într-o şcoală 
postliceală a Adunărilor lui Dumnezeu din România sau într-un seminar, 
colegiu, colegiu biblic sau altă şcoală aprobată de Consiliul Naţional; sau  

3. Să termine cu succes cursurile recomandate de Consiliul Naţional, oferite prin 
corespondenţă de Universitatea Biblică din România, sau să treacă 
examinarea finală în urma cursurilor recomandate; sau  
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4. Să fie recomandaţi de Consiliul Naţional prin calificarea pentru obţinerea 

recunoaşterii în lucrare prin studiu personal şi experienţă în lucrare. Ei 
trebuie să aibă o lucrare roditoare, dovedită şi de durată. 

 

Statutul căsătoriei. 
Se respinge acordarea recunoaşterii unei persoane care a fost căsătorită şi al 

cărui fost partener este încă în viaţă, cu excepţiile: când divorţul s-a pronunţat din 
motiv de adulter sau când căsătoria precedentă a avut loc înainte de convertirea 
solicitantului, sau când intervine una dintre următoarele situaţii: 

- partenerul a fost neloial (Matei 19:9); 
- abandonarea credinciosului de către necredincios (1 Cor. 7:10-15); 
- în cazul violenţei domestice față de partener sau copil (Ps. 11:5; 146:5-9; 

Prov. 6:16; Isaia 1:16-17; Efes. 4:1-3; 31-32; Efes. 5). 
 

Anularea, desfacerea căsătoriei sau divorţul.  
Consiliul Naţional și Comitetul Executiv vor avea autoritatea de a hotărî dacă 

anularea căsătoriei unui solicitant este compatibilă cu poziţia scripturală a Adunărilor 
lui Dumnezeu din România, aceasta determinând acordarea sau neacordarea 
recunoaşterii cerute de solicitant. În cazul divorţului sau desfacerii căsătoriei, vor fi 
luate aceleaşi măsuri; se vor stabili circumstanţele în care a avut loc divorţul. În cazul 
în care acesta a avut loc înaintea convertirii, se va hotărî acordarea recunoaşterii doar 
pe baza celorlalte criterii.  
Iar dacă a avut loc după, se va stabili dacă este vorba de un divorţ cauzat de adulterul 
partenerului. Cererea de înscriere trebuie să fie însoţită de o dovadă clară şi 
satisfăcătoare a faptului că divorţul a survenit în urma adulterului sau că divorţul a 
avut loc înainte de convertire. 

 

Alegerea femeilor. 
Scriptura ne învaţă că femeile care au o chemare divină specială şi calificarea 

necesară, pot sluji şi ele în oricare dintre departamentele bisericii, la nivel zonal sau 
naţional. (Ioel 2:29; Faptele Apostolilor 21:29; 1Corinteni 11:5). 

 

Lucrătorii din alte organizaţii.  
Dacă un lucrător din altă organizaţie doreşte să se afilieze Adunărilor lui 

Dumnezeu din România, nu există nici o obligaţie ca recunoaşterile anterioare să fie 
acceptate, dar se va analiza fiecare candidat în funcţie de propriile lui merite pentru 
acordarea recunoaşterii.  

Aceşti candidaţi trebuie:  
a. Să se conformeze criteriilor Adunărilor lui Dumnezeu din România pentru 

recunoaştere; 
b. Să completeze o fişă de înscriere pentru recunoaşterea în lucrare; 
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c. Să prezinte o recomandare pentru recunoaşterea în lucrare; 
d. Să prezinte o recomandare de la organizaţia la care a fost asociat mai înainte.  
e. Dacă acest act nu este disponibil, scrisorile de recomandare trebuie să fie 

aduse din partea a 3 lucrători ordinaţi cu reputaţie bună şi care cunosc 
lucrarea candidatului; 

f. Să susţină examinarea în vederea recunoaşterii;  
g. Să se întâlnească cu Comitetul Executiv; 
h. Toţi lucrătorii ordinaţi anterior vor fi recunoscuţi ca lucrători ai Adunărilor lui 

Dumnezeu din România prin punerea mâinilor de către Consiliul Naţional. 
i. Lucrătorii care primesc recunoaştere de la Adunările lui Dumnezeu din 

România, vor renunţa la recunoaşterile obţinute de la altă organizaţie.  
 

Art. 60 Criterii specifice 
Rezidenţa solicitantului. 
Candidaţii pentru recunoaştere se recomandă să fie rezidenţi în România, dar 

sunt admise şi excepţii în cazul celor care locuiesc în alte țări. 
 

A. Certificatul de lucrător 
 

1. Cerinţe generale 
Pentru a primi certificatul de lucrător, se va face dovada competenţei în 

lucrarea Domnului. Lucrătorii îşi vor dedica o parte importantă a timpului lor lucrării 
creştine, şi vor fi la dispoziţia Consiliului Naţional, vor rămâne sub supravegherea 
unui pastor principal sau a unui alt pastor desemnat. 

Aceştia vor predica de cel puţin 12 ori pe an sau vor fi în mod activ implicaţi în 
alte lucrări, cu excepţia cazului de boală sau vârstă înaintată. 

 

2. Cerinţe pentru pastorul principal 
În cazul în care un lucrător slujeşte într-o poziţie de pastor principal, el/ ea va 

trebui să-şi înainteze cererea de a obţine atestatul de lucrător în decurs de 2 ani de la 
acceptarea pastoratului. Această prevedere nu se va aplica pastorilor care au împlinit 
vârsta de 65 de ani. Orice excepţie va fi lăsată la latitudinea Comitetului Executiv. 

 

3. Excepţii pentru recunoaşterea provizorie  
Un certificat de lucrător poate fi emis provizoriu unei persoane care nu a 

îndeplinit toate condiţiile de recunoaştere, dacă acest lucru este solicitat de 
Comitetul Executiv fiind considerat esenţial pentru continuitatea lucrării. 

Motivul pentru acordarea acestei recunoaşteri este implicarea lucrătorului într-
o anumită lucrare.  

Valabilitatea recunoaşterii încetează atunci când acea persoană nu mai este 
implicată în lucrarea pentru care i s-a dat recunoaşterea, numai dacă el/ ea nu 
acceptă altă misiune.  
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Alte condiţii pot fi: 
a. Recunoaşterea provizorie de lucrător va fi emisă pe timp de un an şi nu va fi 

reînnoită mai mult de două ori. 
b. O persoană căreia i-a fost dată recunoaşterea provizorie de lucrător, trebuie 

să îndeplinească criteriile pentru recunoaşterea ca lucrător în decurs de trei 
ani. 
 

B. Lucrătorul recunoscut 
1. Lucrarea de Predicare.  
Pentru dobândirea atestatului pentru lucrarea de predicare este necesară 

dovada clară a chemării divine, a unei experienţe practice în predicare, şi dovada 
dedicării timpului predicării Evangheliei. Lucrătorul atestat va predica de cel puţin 15 
ori pe an, cu excepţia cazurilor în care este bolnav sau infirm. 

a. Lucrarea Specializată 
Scopul evident este de a se dedica unei lucrări specializate ca de exemplu 
educaţia creştină, muzica, sau alte slujbe speciale. Nu se cere obligaţia de a 
predica. 

 

b. Lucrătorul Ordinat 
Criteriile necesare pentru ordinarea lucrătorilor sunt subliniate în Noul 
Testament, în 1Timotei 3:1-7; Tit 1:7-9. Ordinarea va avea loc sub auspiciile 
Comitetului Executiv. 

Candidaţii care doresc să facă parte din lucrarea Adunărilor lui Dumnezeu din 
România, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 

 

1. Să aibă minimum 23 de ani; 
2. Să îndeplinească toate criteriile pentru solicitarea şi completarea 

formularelor de recunoaştere; 
3. Nici o persoană nu va fi ordinată în lucrare dacă nu a obţinut atestatul de 

lucrător şi nu a fost implicat în lucrarea activă ca pastor principal, evanghelist, 
sau altă lucrare de predicare cu normă întregă, pentru cel puţin 2 ani 
consecutiv înainte de ordinare; 

4. Pentru a-şi menţine statutul activ, lucrătorii ordinaţi trebuie să predice de cel 
puţin 15 ori pe an;  

5. Acordarea tuturor recunoaşterilor va fi lăsată la aprecierea Comitetului 
Executiv care nu va fi constrâns să acorde ordinarea unui lucrător doar pentru 
că a avut atestat timp de 2 ani consecutiv. Ordinarea va fi acordată doar cu 
condiţia ca un candidat să îndeplinească toate condiţiile, această apreciere 
fiind stabilită de Consiliul Naţional. Comitetul Executiv trebuie să se asigure 
că experienţa pastorală a candidatului îl/ o califică pentru slujirea 
penticostală dar şi că este acceptat de credincioşi. 
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Recunoaşterea în lucrare de Biserica locală 
Recunoaşterea pentru biserica locală va fi dată de biserica locală, în 

conformitate cu pricipiile adoptate de Consiliul Naţional. Recunoaşterea nu este 
transferabilă şi se limitează doar la biserica locală. 

 

Art. 61. Recunoaşterile 
61.1. Certificatul de Ordinare, Atestatul de Lucrător, și Certificatul de Lucrător 

Specializat sunt însoţite de o legitimaţie eliberată de Comitetului Executiv al 
Adunărilor lui Dumnezeu din România, validată şi semnată de Preşedinte. 

 

61.2. Solicitanţii pentru prima dată la recunoaştere se vor întâlni cu Comitetul 
Executiv. 

 

61.3. Dacă activităţile unui lucrător îndreptăţesc o schimbare în statutul sau în 
clasificarea recunoaşterilor lui/ei, Comitetul Executiv va face schimbarea necesară iar 
Secretarul General îl/o va anunţa de această decizie în decurs de 30 de zile. 

 

Art. 62. Expirarea recunoaşterii 
 

62.1. Toate recunoaşterile vor expira la data de 31 decembrie a fiecărui an. 
Toate recunoaşterile vor fi însoţite de legitimaţia de lucrător. 

 

62.2. Cererile de reînnorire vor fi expediate Comitetului Executiv nu mai târziu 
de data de 31 decembrie a anului curent. 

 

Art. 63. Lista oficială 
63.1. Lucrătorii activi 
Lista oficială a lucrătorilor recunoscuţi va fi publicată de către Secretarul General 

al Adunărilor lui Dumnezeu din România, cu menţiunea că ea nu va fi folosită pentru 
a se face solicitări de fonduri.  

Această listă oficială va fi revizuită anual şi va conţine numele acelora care sunt 
implicaţi într-o lucrare activă şi ale căror recunoaşteri au fost reînnoite prin emiterea 
unei legitimaţii de lucrător pentru anul curent. 

 

63.2. Lucrătorii inactivi. 
Toţi lucrătorii recunoscuţi care intenţionează să se retragă din activitate, sau 

care nu se vor mai implica în alte lucrări pastorale, evanghelice sau lucrări cu normă 
întreagă, trebuie să-l anunţe pe Secretarul General al Adunărilor lui Dumnezeu din 
România. Acesta(a) va autoriza transferul numelor pe lista de persoane inactive. 

1. Definiţie. Tuturor lucrătorilor ordinaţi şi atestaţi care au predicat de mai puţin 
de 15 ori, precum şi lucrătorilor cu certificat care au predicat de mai puţin de 
12 ori în decurs de 1 an, sau nu au fost activ implicaţi într-un aspect sau altul 
al lucrării, li se va trece numele pe lista inactivă pentru anul următor. 
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2. Ştergerea lucrătorilor inactivi de pe lista lucrătorilor. Când un lucrător este 

inactiv timp de 2 ani consecutiv, numele lui/ei va fi şters de pe lista 
lucrătorilor, numai dacă Comitetul Executiv nu decide altfel.  

3.  Excepţii. Prevederile de mai sus nu se aplică în următoarele cazuri:  
a. Celor a căror inactivitate a fost cauzată de infirmitate, de vârstă 

înaintată sau de boală; 
b. Celor care sunt implicaţi în lucrarea cu normă întreagă în biserică 

(lucrătorii naţionali, educatorii, cei implicaţi în lucrarea muzicală sau 
cu tinerii); 

c. Celor care au împlinit vârsta de 60 de ani; 
d. Celor care au 25 de ani de slujire ca lucrători recunoscuţi; 
e. Celor al cărui soţ/ soţie este handicapat/-ă sau pensionat neavând 

posibilitatea de a sluji mai mult. 
4. Lucrătorii cu disabilităţi. Un lucrător cu disabilităţi permanente sau bolnav, şi 

a cărui boală îl impiedică să se implice în slujirea activă în biserică va fi 
consemnat ca inactiv. Statutul recunoaşterii lucrătorului cu disabilităţi va 
ramâne neschimbat. Reînnoirea anuală a recunoaşterii lui se va face în modul 
obişnuit. Lucrătorii cu disabilităţi aprobaţi astfel de Comitetului Executiv, nu 
vor avea obligaţia de a sprijini financiar Adunările lui Dumnezeu din România. 

 

63.3. Întoarcerea la statutul activ. 
Dacă lucrătorul se va reîntoarce la activitate, numele lui/ei va fi reintrodus pe 

lista activă în urma unei cereri ce urmează a fi aprobată de Comitetul Executiv. 
 

Art. 64. Lucrătorii emeriţi 
În semn de respect şi de onoare pentru lucrătorii care şi-au dăruit anii în slujirea 

Adunărilor lui Dumnezeu din România, statutul de lucrător emerit va fi dat automat 
acelor lucrători recunoscuţi care au ajuns la vârsta de 65 de ani, indiferent dacă ei 
lucrează cu normă întreagă sau nu. 

 

64.1. Terminologie 
1. Termenul lucrător emerit - activ va fi folosit pentru lucrătorii recunoscuţi care 

vor continua să slujească mai mult de trei sferturi din timpul lor în lucrare. 
2. Termenul lucrător emerit - semiactiv va fi folosit pentru aceia care vor 

continua să fie activi doar jumătate de normă sau mai puţin. 
3. Termenul lucrător emerit - în rezervă este folosit pentru aceia care nu s-au 

mai implicat în nici o lucrare obişnuită de slujire. 
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Înscrierea în categoria lucrător emerit în rezervă. 
Statutul de lucrător emerit semiactiv sau lucrător emerit în rezervă va fi acordat 

numai acelor lucrători care solicită acest lucru. 
 

Art. 65. Lucrarea în unitate şi cooperarea practică 
Unitatea este un principiu vital pentru creşterea şi dezvoltarea spirituală a 

bisericii ca organizaţie apostolică. 
Este esenţial să recunoaştem necesitatea unei relaţii între noi, a cooperării în 

lucrările pastorale, evanghelice, misionare, dar şi administrative.  
Deci, se recomandă: 
a. Unitatea să fie stabilită şi menţinută în orice localitate sau comunitate unde 

sunt două sau mai multe adunări, iar lucrătorii tineri, mai mult sau mai puţin 
experimentaţi să se respecte între ei şi să coopereze cu lucrătorii mai în 
vârstă într-un mod exemplar. 

b. Lucrătorii recunoscuţi să consulte pastorii principali de la adunările locale 
înainte de a se implica într-o colaborare cu o biserică neafiliată Adunărilor lui 
Dumnezeu din România dintr-o anumită localitate, cu scopul de a se asigura 
dacă standardele doctrinare ale bisericii pot fi aprobate de Adunările lui 
Dumnezeu din România. Lucrătorii recunoscuţi trebuie să-şi limiteze 
campaniile în bisericile neafiliate Adunărilor lui Dumnezeu din România, 
atunci când un pastor din biserica locală a Adunărilor lui Dumnezeu din 
România dezaprobă asemenea acţiune. 

c. O biserică locală, deşi suverană în drepturile ei, trebuie să se sfătuiască cu 
Comitetul Executiv atunci când apar probleme complicate. 

d. Adunarea locală să caute sfatul şi asistenţa Comitetului Executiv în 
problemele legate de nevoile pastorale, asemenea acţiune fiind atât spre 
siguranţa  pastorilor principali cât şi a bisericii.  

e. Toţi lucrătorii recunoscuţi să ceară sfatul Comitetului Executiv sau a unui 
membru al acestuia, în privinţa serviciului, slujirii, schimbărilor pastorale, 
deschiderea noilor câmpuri de misiune, conform cu organizarea Adunărilor 
lui Dumnezeu din România în ceea ce priveşte relaţiile interpastorale. 
 

Art. 66. Confidenţialitatea mărturisirii 
 

Lucrătorii din cadrul Adunărilor lui Dumnezeu din România sunt încurajaţi să 
respecte cu sfinţenie mărturisirea atunci când îşi exercită funcţia de consilier spiritual. 
Informaţiile confidenţiale nu vor fi dezvăluite decât cu permisiunea confidentului sau 
în scopul prevenirii comiterii unui delict grav. 
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Art. 67. Departamentele Adunărilor lui Dumnezeu din România 
 

În cadrul Adunărilor lui Dumnezeu din România funcționează următoarele 
departamente: 

1. Adulți și Familii (Bărbați, Femei, Seniori) 
2. Tineret 
3. Copii 
4. Pastoral 
5. Educație 
6. Social 
7. Mass-media 
8. Relații Publice 
9. Muzică. 
Comitetul Executiv și Consiliul Național pot înființa și alte departamente. 
 

CAPITOLUL  XI 
Sursele de venit ale Adunărilor lui Dumnezeu din România 

 
Art. 68. Veniturile Adunărilor lui Dumnezeu din România provin din: 
a) Donaţii, sponsorizări sau legate, din ţară sau străinătate; donaţiile pot fi 

necondiţionate sau condiţionate de realizarea unui obiectiv, dacă acesta este 
în concordanţă cu obiectivele Adunărilor lui Dumnezeu din România. 
Adunările lui Dumnezeu din România poate refuza, prin decizia Comitetului 
Executiv, orice donaţie sau legat oferit în termeni inacceptabili sau care 
contravine prevederilor prezentului Statut. Pentru donaţiile condiţionate sau 
pentru cele cu destinaţie specificată în actul de donaţie, donatorul va putea 
lua cunoștiinţă de modul cum a fost utilizată donaţia sa, Adunările lui 
Dumnezeu din România punându-i la dispoziţie un raport, în acest sens; 

b) Contribuţia membrilor (zeciuiala); 
c) Veniturile realizate din activităţi economice directe sau prin asocierea în 

participaţiune, conform art. 48 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la Asociaţii şi 
Fundaţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acolo unde 
este cazul; 

d) Dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Adunările lui Dumnezeu din 
România; 

e) Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în 
condiţiile legale; 

f) Sume rămase din exerciţiul financiar precedent; 
g) Resurse obţinute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale; 
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h) Alte venituri prevăzute de lege; 

 

68.1 Orice fel de daruri, contribuţii, subvenţii, succesiuni, legate, donaţii, 
precum şi orice alte bunuri intrate în mod legal în patrimoniul bisericii nu pot face 
obiectul revendicării lor ulterioare din partea donatorilor sau a moştenitorilor 
acestora. 

 

68.2. Adunările lui Dumnezeu din România va avea gestiune, cont și ștampilă 
proprii. Adunările lui Dumnezeu din România va ţine evidenţa financiar-contabilă 
conform legislaţiei în vigoare în materie, și va răspunde pentru modul cum 
gestionează patrimoniul. 

Adunările lui Dumnezeu din România poate încheia acte juridice de 
administrare, conservare în nume și în cont propriu și acte juridice de dispoziţie, în 
numele şi pe seama acesteia, numai pe baza hotărârii prealabile a Comitetului 
Executiv al Adunărilor lui Dumnezeu din România. 

 

68.3. Adunările lui Dumnezeu din România poate înfiinţa societăţi comerciale 
din ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se 
folosesc, în mod obligatoriu, pentru realizarea scopului Adunărilor lui Dumnezeu din 
România. 

 

68.4. Adunările lui Dumnezeu din România poate desfăşura orice alte activităţi 
economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu 
scopul principal. 

 

Art. 69. Este recomandabil ca Adunările lui Dumnezeu din România să fie 
sprijinită în felul următor:  

a. Toţi lucrătorii recunoscuţi să contribuie cu cel puţin 10% (zeciuială) din 
venitul lor către Adunările lui Dumnezeu din România, atât din veniturile 
lucrării dar şi din alte surse, pe care să o trimită lunar la Sediul Central; 

b. Fiecare adunare să contribuie lunar la bugetul Adunărilor lui Dumnezeu din 
România. Banii se vor trimite la Sediul Central după următoarea 
recomandare: 

- Biserica sub 50 de membri - 25 € / an 
- Biserica sub 100 de membri - 50 € / an 
- Biserica sub 250 de membri - 100 € / an 
- Biserica sub 500 de membri - 250 € / an 
- Biserica sub 1000 de membri - 500 € / an 
- Biserica sub 2000 de membri - 1000 € / an 
- Biserica peste 2000 de membri - 2000 € / an. 
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Art. 70. Plăţile  
a. Fiecărui director de departament i se va cere să trimită un buget anual 

Comitetului Executiv detaliind veniturile şi cheltuielile anticipate; 
b. Remuneraţia, incluzând salariul şi cheltuielile Comitetului Executiv, 

directorilor de departamente şi alt personal, vor fi hotărâte şi autorizate de 
Consiliul Naţional; 

c. Va exista un fond de binefacere în cazul unor nevoi urgente ale lucrătorilor 
recunoscuţi de Adunările lui Dumnezeu din România, ale văduvelor şi 
văduvilor dar şi a lucrătorilor în vârstă. Organizarea fondului se va face de 
către Consiliul Naţional; 

d. Se vor efectua toate plăţile necesare bunului mers al activităţii conform 
bugetului aprobat şi dispoziţiilor Comitetului Executiv. 
 

Art. 71. Cheltuieli și contribuție de la buget 
Cheltuielile pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult, precum şi 

pentru reparaţii şi construcţii noi vor fi acoperite din contribuţiile benevole ale 
credincioşilor, din veniturile unităţilor de cult obţinute din activităţi proprii şi din 
contribuţii de la bugetul de stat, de la bugetul autorităţilor publice locale şi al altor 
instituţii, în condiţiile legii. 

 

Art. 72. Salarizarea personalului bisericesc de conducere, precum şi a 
personalului clerical şi neclerical se face conform normelor generale în vigoare în 
Adunările lui Dumnezeu din România, prin contribuţii de la bugetul propriu al 
unităţilor de cult, prin contribuţii de la bugetul de stat, de la bugetul administraţiilor 
publice locale şi al altor instituţii, în condiţiile legii. 

 

Art. 73. (1) Unităţile de cult ale Adunărilor lui Dumnezeu din România din ţară şi 
din afara graniţelor ţării pot solicita ajutoare financiare de la Adunările lui Dumnezeu 
din România, precum şi subvenţii de la bugetul de stat şi de la bugetele locale pentru 
sprijinirea unor activităţi pastorale, spiritual-culturale, sociale şi edilitare. 

(2) Activitatea unităţilor de cult ale Adunărilor lui Dumnezeu din România, în 
calitate de furnizor de servicii sociale şi medicale, este recunoscută şi sprijinită de 
stat, scop în care pot fi încheiate parteneriate şi acorduri.   

 

Art. 74. Anul fiscal 
Anul fiscal pentru toate departamentele Adunărilor lui Dumnezeu din România, 

va decurge concomitent cu anul calendaristic. 
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CAPITOLUL  XII 

Disciplina 
 

Art. 75. Natura şi scopurile disciplinei 
75.1. Disciplina reprezintă exercitarea autorităţii scripturale pentru care 

Adunările lui Dumnezeu din România este responsabilă. Scopurile disciplinei sunt 
acelea ca Dumnezeu să fie onorat, să fie menţinută sfinţenia credincioşilor, iar celor 
ce li se aplică măsuri disciplinare să fie aduşi la pocăinţă şi restaurare. 

 

75.2. Disciplina trebuie administrată pentru restaurarea şi protejarea sănătăţii 
spirituale a adunării. Ea trebuie să fie încurajatoare în natura ei dar şi corectoare. 

 

Art. 76. Motivele disciplinării 
76.1. Încălcările principiilor Adunărilor lui Dumnezeu din România declarate în 

prezentul Statut pentru Organizare și Funcționare, pot cauza acţiuni disciplinare 
aplicate de Comitetul Executiv pentru următoarele motive: 

a. decăderea morală în privinţa comportamentului sexual; 
b. decăderea morală în privinţa pornografiei; 
c. alte abateri morale sau etice; 
d. ineficienţa în lucrare; 
e. abaterea de la mărturia penticostală; 
f. un caracter certăreţ opus colaborării; 
g. o atitudine dictatorială faţă de adunare; 
h. o respingere arbitrară a recomandărilor Consiliului Naţional; 
i. schimbarea declarată a convingerilor doctrinare; 
j. obiceiul de a contracta datorii băneşti, care compromit biserica; 
k. încălcarea principiilor noastre privind căsătoria şi divorţul; 
l. încălcarea bunei cuviinţe în lucrare; 
m. lucrarea fără aprobare prealabilă într-o adunare din afara organizaţiei; 
n. o atitudine incorectă faţă de cei care au fost excluşi din adunare. 

 

76.2. Neignorând cele menţionate mai sus, dacă timp de 7 ani consecutiv, 
lucrătorul nu a produs nici o faptă care să cauzeze disciplinarea, Comitetul Executiv al 
Adunărilor lui Dumnezeu din România poate recomanda să nu se administreze nici o 
sancţiune atunci când, ţinând cont de toate circumstanţele, se pare că această 
disciplinare are mai mult rol punitiv decât reabilitant. În toate aceste cazuri, 
hotărârea finală va fi luată de Consiliul Naţional. 
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Art. 77. Dreptul la iniţiativă 
77.1. Autoritatea. Uneori se ivesc ocazii în care este necesar să avem de-a face 

cu lucrători care, pentru un motiv sau altul, au ajuns în situaţia în care nu mai pot 
primi recunoaşterea.  

Comitetul Executiv al Adunărilor lui Dumnezeu din România are autoritatea de a 
ordina pastorii şi de a-i recomanda pentru recunoaştere dar şi de a retrage aprobarea 
lor şi recomanda anularea recunoaşterii. 

 

77.2. Decizia. Când Consiliul Naţional al Adunărilor lui Dumnezeu din România 
va găsi un pastor vinovat de lucrurile de care este acuzat iar el îşi recunoaşte vina, 
decizia dată va fi finală. 

 

Art. 78. Reabilitarea 
Recunoscând că principiul pentru care se aplică disciplina este acela de a 

reabilita, iar conştiinţa determină de cele mai multe ori ca o persoană să-şi 
mărturisească păcatele, că dreptatea poate fi făcută cu clemenţă, următoarele 
prevederi se vor aplica în vederea reabilitării: 

a. Cei care au încălcat în vreun mod principiile Adunărilor lui Dumnezeu din 
România, pot cere, ca alternativă la demiterea lor, un program de reabilitare. 
Reabilitarea este un privilegiu acordat ca o favoare, nu este un drept care 
poate fi cerut de cineva. Scopul reabilitării este restabilirea reputaţiei unei 
persoane în faţa lui Dumnezeu, a soţului/ soţiei, familiei; acordarea acestui 
privilegiu va fi la latitudinea Consiliului Naţional. 

b. Programul de reabilitare nu va dura mai puţin de doi ani. 
c. Termenii şi condiţiile specifice pentru programul de reabilitare trebuie trimise 

pentru aprobare Consiliului Naţional. După aprobare, trebuie comunicate 
pastorului. Următoarea procedură va fi folosită de Consiliul Naţional în 
hotărârea condiţiilor necesare reabilitării pastorului:  

1. Pastorul trebuie considerat suspendat pe parcursul întregii perioade de 
reabilitare. 

2. În funcţie de gravitatea încălcării principiilor, unele activităţi pot fi 
continuate, la hotărârea Consiliului Naţional. Anumite încălcări nu atrag după 
ele încetarea completă a activităţilor pastorale, dar unele restricţii sau limitări 
pot fi îndreptăţite. 

3. În timpul perioadei de reabilitare, pastorului nu i se permite 
transferarea calităţii de membru către altă zonă. 

4. În timp ce recunoaşterea lucrătorului este suspendată, numele lui nu va 
fi înlăturat de pe lista pastorală şi nici statutul lui disciplinar nu va fi 
comunicat în publicaţiile oficiale. 

5. Lui/ei i se vor reînnoi recunoaşterea anuală în maniera obişnuită. 
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6. În cazul în care perioada de reabilitare a fost terminată, pastorul trebuie 

să fie restabilit în poziţia lui din biserica locală, dar să lucreze sub 
supravegherea unui pastor principal sau a unei persoane desemnate de 
Consiliul Naţional. 

7. Lucrătorul trebuie să trimită rapoarte trimestriale către Biroul 
Permanent. 

8. În timpul programului de reabilitare, lucrătorul va fi în continuare 
eligibil pentru primirea beneficiilor materiale acordate. 

9. Programul de reabilitare aprobat va fi administrat de Comitetul 
Executiv, sub directa supraveghere a Biroului Permanent. 

10. Un formular de reabilitare, pregătit şi distribuit de Secretarul General, 
va fi completat de Zona în care s-a făcut reabilitarea atunci când lucrătorul 
reabilitat cere să fie transferat într-o altă zonă. Formularul de reabilitare 
completat va însoţi Certificatul de Transfer către altă zonă.  
Un pastor aflat sub disciplină va semna, ca o condiţie a intrării într-un 
program de reabilitare, un Acord de Dezvăluire Parţială, aprobat de Consiliul 
Naţional şi permiţând ca informaţiile generale ale programului de reabilitare 
să fie dezvăluite parţial de Preşedinte sau de Secretarul General. Informaţia 
va fi păstrată pentru a se face referire la ea mai târziu în dosarele Zonei în 
care a fost făcută reabilitarea. 

11. Eligibilitatea celor care au fost demişi. În cazul în care un lucrător care 
a fost demis cere reinstalarea lui în funcţie, el va trebui în primul rând să 
ceară permisiunea Consiliului Naţional. El/ea nu va fi eligibil pentru 
reinstalarea în funcţie până când nu au fost îndeplinite condiţiile de 
reabilitare.  
Pastorul poate fi luat în considerare dacă, în opinia Comitetului Executiv, el/ 
ea a parcurs satisfăcător programul de reabilitare. 

 
CAPITOLUL  XIII 

Loialitatea 
 

Art. 79. Noi, membrii Adunărilor lui Dumnezeu din România, ne afirmăm 
loialitatea faţă de România, atât pe timp de pace cât şi pe timp de război. 

79.1. Există dreptul fiecărui membru de a-şi declara sau nu poziţia de combatant 
sau necombatant, potrivit cu conştiinţa fiecăruia. 
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CAPITOLUL XIV 

Învățământ 
 

Art. 80. Principalele forme de educaţie şi învăţământ din cadrul Adunărilor lui 
Dumnezeu din România sunt: 

a. şcoala duminicală, în cadrul bisericii locale; 
b. studii biblice cu adolescenţii şi tinerii, etc.; 
c. creşe şi grădiniţe; 
d. şcoli primare; 
e. seminare şi şcoli biblice în cadrul Consiliilor Zonale (Județene), teritoriale sau 

etnice; 
f. şcoli gimnaziale; 
g. licee; 
h. colegii; 
i. unităţi de învăţământ superior; 
j. orice alte forme de învăţământ.   

 

Art 81. Adunările lui Dumnezeu din România poate înfiinţa şcoli biblice cu 
personalitate juridică în conformitate cu legislaţia în vigoare şi, pe bază de 
autorizaţie eliberată de Cult. 

 

Art. 82. (1) În funcţie de cerinţele specifice, Adunările lui Dumnezeu din 
România poate organiza şi unităţi proprii de învăţământ teologic, de cercetare 
ştiinţifică-teologică şi pentru formare profesională, precum şi alte unităţi de 
învăţământ proprii (preşcolar, primar, gimnazial şi liceal), în condiţiile prevăzute de 
lege. 

(2) Instituţiile de învăţământ teologic sunt destinate pregătirii personalului de 
cult, a profesorilor de religie, a altor specialişti necesari activităţii religioase şi sociale 
a Bisericii, precum şi a acelora care doresc formare teologică, în condiţiile prevăzute 
de lege. 

 

Art. 83. (1) Unităţile de învăţământ preuniversitar teologic integrate în 
învăţământul de stat şi seminariile teologice liceale, se înfiinţează și se organizează  
de către Adunările lui Dumnezeu din România, în condiţiile prevăzute de lege. 

(2) Planurile şi programele pentru învăţământul preuniversitar teologic se 
avizează de Adunările lui Dumnezeu din România , cu respectarea prevederilor legale. 

 

Art. 84. (1) Unităţile de învăţământ universitar, respectiv facultăţile, se 
înfiinţează și se organizează de către Adunările lui Dumnezeu din România, în  
condiţiile prevăzute de lege. 
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(2) Planurile şi programele pentru învăţământul universitar se elaborează de 

unităţile de învăţământ şi se aprobă de Adunările lui Dumnezeu din România, cu 
respectarea prevederilor legale. 

 

Art. 85. (1) Modul de organizare şi funcţionare, profilurile şi specializările, 
echivalarea şi recunoaşterea diplomelor de studii obţinute în străinătate, admiterea şi 
durata cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar şi universitar se stabilesc 
prin regulamente-cadru şi hotărâri ale Adunărilor lui Dumnezeu din România, în 
condiţiile prevăzute de lege. 

(2) Personalul didactic şi de conducere din unităţile de învăţământ integrate în 
învăţământul de stat se recunoaşte de către ministerul de resort, în condiţiile 
prevăzute de lege. 

(3) Unităţile de învăţământ preuniversitar şi universitar se află în jurisdicţia 
Adunările lui Dumnezeu din România şi în subordinea administrativă a autorităţilor şi 
instituţiilor competente prevăzute de lege. 

 

Art. 86. (1) Adunările lui Dumnezeu din România au responsabilitatea predării 
religiei în învăţământul de stat, particular şi confesional, în centrele de plasament 
proprii, precum şi în cele organizate de instituţii publice sau particulare. 

(2) Planurile şi programele pentru predarea religiei se aprobă de către Adunările 
lui Dumnezeu din România. 

(3) Personalul didactic care predă religia în unităţile de învăţământ de stat şi 
particular se numeşte cu acordul (aprobarea scrisă) a Adunărilor lui Dumnezeu din 
România. 

(4) Pastorul împreună cu profesorul de religie au responsabilitatea asigurării 
asistenţei religioase în unităţile de învăţământ din Adunările lui Dumnezeu din 
România. 

(5) În cazul în care un cadru didactic, cleric sau laic, dintre cei care predau 
disciplina Religie, săvârşeşte abateri de la doctrina şi morala Adunărilor lui Dumnezeu 
din România, în urma cercetării, Adunările lui Dumnezeu din România îi poate retrage 
acordul (aprobarea scrisă) de a preda religia, fapt care duce la desfacerea 
contractului individual de muncă. Această dispoziţie este comună şi pentru 
personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar și universitar. 

 

Art. 87. Unităţile de cult au dreptul de a înfiinţa şi administra forme de 
învăţământ confesional de toate nivelurile, profilurile şi specializările, în conformitate 
cu prevederile prezentului statut, cu regulamentele bisericeşti şi în condiţiile legii. 

 

Art. 88. (1) Adunările lui Dumnezeu din România comunică ministerului de 
resort, pentru acord, facultăţile atestate pentru organizarea cursurilor şi examenelor 
în vederea perfecţionării şi obţinerii gradelor profesionale şi didactice (definitiv, II şi I) 
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de către personalul clerical şi de către cadrele didactice care predau Religia sau 
discipline teologice în învăţământul preuniversitar teologic. 

(2) Cadrelor didactice din rândul personalului clerical, care predau Religia sau 
discipline teologice în învăţământul preuniversitar, li se echivalează ca grade 
profesionale în gradele didactice (definitiv, II şi I) obţinute în învăţământ.   

 

Art. 89. Colegiile Biblice 
Adunările lui Dumnezeu din România recunosc necesitatea pregătirii lucrătorilor 

şi a misionarilor, instituirea şi întreţinerea instituţilor în care lucrătorii să fie pregătiţi. 
Cei care doresc să urmeze un colegiu biblic vor fi îndrumaţi să se înscrie la 
Universitatea Biblică din România sau o altă instituţie de învăţământ agreată în care 
sunt dezvoltate principiile creştine autentice. 

 

Art. 90. Instituții cu scop misionar 
În Adunările lui Dumnezeu din România funcţionează ca instituţii: 
A. Instituţii media: posturi de radio şi televiziune, centre şi birouri de presă, 

agenţii de ştiri, edituri, cotidiane şi periodice etc.; 
B. Centre sociale, medicale, culturale şi educaţionale; 
C. Casa de ajutor reciproc a clerului şi salariaţilor bisericeşti are ca scop 

acordarea de împrumuturi şi ajutoare membrilor lor, la cererea acestora, iar 
activitatea ei se va desfăşura potrivit propriului regulament.  

 

Art. 91. Pentru susţinerea activităţilor pastoral-misionare, cultural-educative şi 
social-filantropice, Adunările lui Dumnezeu din România, prin unităţile sale de cult, 
poate desfăşura activităţi economico-gospodăreşti.  

 
CAPITOLUL XV 

Asistența religioasă, Asistența socială și medicală 
 în Adunările lui Dumnezeu din România 

 
Art. 92. Adunările lui Dumnezeu din România vor fi de acord cu instituirea şi 

întreţinerea tuturor formelor de asistenţă socială. 
Toată lucrarea umanitară şi educaţională va necesita aprobarea Comitetului 

Executiv. 
 

Art. 93. Adunările lui Dumnezeu din România, prin Consiliile sale Zonale 
(Județene), are responsabilitatea asigurării asistenţei religioase şi a personalului 
bisericesc aferent desfăşurării acesteia în Biserici, în armată, în sistemul penitenciar, 
în unităţi medicale, în aşezăminte de asistenţă socială şi în unităţi de învăţământ, în 
condiţiile prevăzute de lege, de protocoalele sau acordurile încheiate cu autorităţile 
publice sau cu alte persoane juridice. 
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Art. 94. Pastorii de la Biserici au îndatorirea de a acorda asistenţă religioasă 

tuturor categoriilor de credincioşi din unităţile militare, penitenciare, unităţile 
medicale, de asistenţă socială şi din unităţile de învăţământ de pe raza Bisericilor lor, 
ori de câte ori vor fi solicitaţi.  

 
Art. 95. (1) Sistemul de asistenţă socială şi medicală al Adunărilor lui Dumnezeu 

din România este integrat şi funcţionează în cadrul structurilor sale administrativ-
organizatorice sau în organizaţii social-filantropice patronate de Adunările lui 
Dumnezeu din România. 

(2) Adunările lui Dumnezeu din România, prin unităţile sale componente locale 
şi centrale, precum şi prin organizaţiile neguvernamentale care funcţionează cu 
aprobarea autorităţilor bisericeşti competente, asigură servicii sociale şi medicale, 
acreditate conform legislaţiei în vigoare. 

(3) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în aşezămintele de asistenţă socială 
ale Bisericii se recrutează, în primul rând, dintre absolvenţii facultăţilor de teologie, 
specializarea teologie-asistenţă socială, iar cel din aşezămintele de asistenţă medicală 
din rândul personalului specializat, în condiţiile legii. 

(4) Beneficiarii serviciilor sociale şi medicale oferite în cadrul Adunărilor lui 
Dumnezeu din România sunt persoane, grupuri şi comunităţi aflate în situaţii de 
dificultate, fără discriminare. 

(5) Furnizorii de servicii sociale şi medicale din cadrul Adunările lui Dumnezeu 
din România, îşi desfăşoară activitatea socială şi medicală în nume propriu sau prin 
parteneriate cu instituţiile specializate ale statului, ale administraţiei locale sau ale 
organizaţiilor neguvernamentale. 

(6) Furnizorii de servicii sociale şi medicale pot înfiinţa şi administra cabinete 
medicale, centre de diagnostic şi tratament, unităţi spitaliceşti cu internare de zi şi 
continuă, farmacii cu regim închis şi deschis, precum şi centre de recuperare şi 
îngrijiri paleative, cu respectarea prevederilor prezentului statut şi a legislaţiei 
bisericeşti şi civile în vigoare.  

 

Art. 96. Finanţarea activităţii în domeniul social şi medical se asigură din 
resursele proprii ale furnizorilor de servicii sociale şi medicale, din subvenţii de la 
bugetul de stat şi de la bugetele locale, din donaţii şi sponsorizări obţinute în 
condiţiile prevăzute de lege, din subscripţii publice, din fonduri nerambursabile şi din 
venituri provenite din orice alte surse care nu contravin legislaţiei în vigoare sau 
prevederilor prezentului statut. 
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CAPITOLUL  XVI 
Alte prevederi specifice Adunărilor lui Dumnezeu din România -  

doctrine şi practici  
 

Art. 97. În acord cu prerogativele statutului, Adunările lui Dumnezeu din 
România dezaprobă următoarele practici: 

 

1. Siguranţa necondiţionată. 
În lumina învăţăturii biblice şi a faptului că siguranţa credinciosului depinde de o 

relaţie vie cu Hristos (Ioan 15: 6), a faptului că Biblia ne cheamă la o viaţă de sfinţenie 
(1Petru 1:16, Evrei 12:14), a învăţăturii clare că o persoană poate fi scoasă din Cartea 
Vieţii (Apocalipsa 22:19), a faptului că o persoană poate crede pentru scurt timp şi 
apoi cădea de la credinţă, Adunările lui Dumnezeu din România dezaprobă poziţia de 
siguranţă necondiţionată care afirmă că este imposibil ca o persoană odată mântuită 
să-şi piardă mântuirea. 

 

2. Legalismul 
a. Problemele de conştiinţă.  

Adunările lui Dumnezeu din România îi dezaprobă pe cei care menţin 
probleme de conştiinţă precum „să mănânci sau să nu mănânci carne” şi care 
îşi impun opiniile personale altora. 

b. Adăugarea unor condiţii la mântuire.  
Adunările lui Dumnezeu din România îi dezaprobă pe cei care par să adauge 
condiţii la mântuire, precum ar fi ţinerea zilei a şaptea, şi îşi impun părerile şi 
altora. 
 

3. Erorile escatologice 
a. Aşezarea din nou a tuturor lucrurilor.  

Adunările lui Dumnezeu din România înţelege învăţătura din Faptele 
Apostolilor 3:21 despre limitarea restaurării tuturor lucrurilor de care au 
vorbit profeţii, în acest fel dezaprobă teoria mântuirii universale. Noi ne 
opunem oricărei forme de universalism. (Matei 25:46; Apocalipsa 20:10) 

b. Stabilirea datei pentru revenirea Domnului.  
Este neînţelept să înveţi pe cineva că Domnul va reveni la o dată anume şi să 
stabileşti această dată. (Marcu 13:32, 33; Luca 12: 27-40; 1 Tesaloniceni 5:2). 
Este de asemenea neînţelept să declari acest lucru în public şi să fixezi data 
celei de-a doua veniri a Domnului. 

c. Răpirea după Necazul cel mare.  
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Aşa cum s-a afirmat în principiile de credinţă, Adunările lui Dumnezeu din 
România crede în revenirea iminentă a Domnului - speranţa binecuvântată a 
bisericii; deoarece învăţătura că biserica trebuie să treacă prin necazuri tinde 
să creeze confuzie printre credincioşi, este recomandabil ca toţi pastorii 
noştri să înveţe despre iminenta revenire a lui Hristos şi să avertizeze oamenii 
să fie pregătiţi în vederea acestei reveniri care se poate întâmpla oricând, şi 
să nu minimalizeze acest adevăr, dându-le învăţătura greşită că necazul cel 
mare se va petrece înainte de răpirea Bisericii. 

d. Amilenismul.  
Adunările lui Dumnezeu din România dezaprobă învăţătura amilenistă şi 
filozofia ei eronată care neagă domnia de 1000 de ani a lui Hristos pe pământ 
adliteram şi o înlocuieşte cu teoria că această dispensaţie creştină sau a 
Bisericii este mileniul spiritual despre care spun susţinătorii ei că au profeţit 
scriitorii Bibliei. 

e. Periclitarea recunoaşterii. 
Noi recomandăm că, dacă unul din lucrătorii noştri îmbrăţişează vreuna din 
aceste erori, el să nu predice sau să dea învăţătură în legătură cu ele. Dar 
dacă el continuă să facă din ele o problemă, până la punctul de a face din 
acestea o controversă, atunci rămânerea în Adunările lui Dumnezeu din 
România nu va mai fi posibilă  (Luca 21:34-36; 1 Tesaloniceni 5:9, 10; 2 
Tesaloniceni 1: 4-10; Apocalipsa 3:10, 19, 20) 
 

 

4. Evitarea organizaţiilor secrete 
Noi propovăduim mesajul despre pregătirea credincioşilor în vederea revenirii 

Domnului (Matei 24:14), lucru care ne obligă la devotament din toată inima faţă de 
cauza răspândirii Evangheliei (Luca 9:62); este binecunoscut că diferitele organizaţii 
secrete răpesc mult timp valoros, îndepărtându-l pe credincios de la Calea sa. 

Natura unor astfel de organizaţii pretinde secretul (Ioan 18:20; Faptele 
Apostolilor 26:26), întărit de jurăminte religioase (Matei 5:34) şi un ataşament 
puternic faţă de persoane care sunt în mare parte nenăscuţi din nou (2Corinteni 
6:14). Spiritul, filozofia şi influenţa generală a acestor organizaţii secrete ţintesc doar 
la promovarea omului firesc (1 Corinteni 2:14; Coloseni 2:8), în acest mod 
interpretându-se greşit adevărurile spirituale (2 Petru 3:16). 

Încrederea în organizaţiile secrete şi învăţăturile lor a dus întotdeauna către 
îmbrăţişarea unei false speranţe a mântuirii, prin fapte bune şi acte morale (Efeseni 
2:8,9). 

În privinţa lucrurilor descrise mai sus, toţi lucrătorii noştri nu vor adera la aceste 
organizaţii secrete pe care noi le considerăm ca fiind lumeşti, şi le cerem acelora care 
poate s-au înrolat deja să înceteze orice legături cu acestea (2 Corinteni 6:17). În plus,  
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lucrătorilor noştrii li se cere să îşi folosească influenţa pozitivă asupra membrilor 
pentru a-i face să nu adere la astfel de organizaţii secrete. ( 1Timotei 4:12; 2 Timotei 
2:24-26) 
 

 

5. Divorţul şi Recăsătorirea 
a. Primirea membrilor 
1. Legăturile de căsătorie dinaintea convertirii. 

Persoanele care au avut probleme în căsnicie înainte de a se converti pot fi 
primite ca membri. Se recomandă să fie încredinţate Domnului aceste 
probleme. (1 Corinteni 7: 17, 20, 24). 

2. Concubinajul. 
În nici un caz nu pot fi primite ca membri în biserică persoanele care trăiesc în 
concubinaj. 

b. Recăsătorirea 
Lipsa unor standarde morale în căsătorie este foarte dăunătoare atât 
individului, familiei, cât şi cauzei lui Hristos. Noi descurajăm divorţul prin 
toate metodele şi învăţăturile. Dezaprobăm divorţul, cu excepţia cazului de 
adulter (Matei 19:9). Acolo unde există aceste circumstanţe, sau unde un 
necreştin a divorţat de un creştin, recomandăm ca această chestiune a 
recăsătoriei să fie rezolvată de către credincios în lumina Cuvântului lui 
Dumnezeu (1 Corinteni 7:15, 27, 28). 

c. Slujitorii bisericii locale 
1. Standardul pentru poziţia de lucrător în cadrul Adunărilor lui Dumnezeu din 

România. De vreme ce Noul Testament opreşte creştinii divorţaţi şi cei 
recăsătoriţi de la funcţiile de episcop, prezbiter şi diacon, noi recomandăm ca 
acest standard să fie menţinut şi de către adunările noastre (Tit 1: 5-9; 1 
Timotei 3:12), cu excepţia cazului în care divorţul a avut loc înaintea 
convertirii lor (2 Corinteni 5: 17) sau s-a datorat adulterului partenerului. 

2. Prerogative în adunările locale. Este de la sine înţeles că recomandările nu 
sunt obligatorii iar adunările locale îşi vor menţine propriile lor standarde. 

d. Ceremoniile de căsătorie 
1. Noi dezaprobăm orice lucrător al Adunărilor lui Dumnezeu din România care 

oficiază o ceremonie de căsătorie pentru o persoană divorţată şi al cărui fost 
partener trăieşte, cu excepţia divorţului anterior convertirii sau adulterului. 
Orice pastor din adunarea noastră care oficiază o ceremonie în acest caz, cu 
excepţia situaţiei când a fost înşelat şi este nevinovat în acţiunea lui, poate fi 
demis din funcţie. 

2. Un lucrător al Adunărilor lui Dumnezeu din România trebuie să consilieze 
viitorii miri dându-le repere scripturale pentru căsătoria creştină înainte de 
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oficierea căsătoriei. Un lucrător nu poate oficia ceremonia pentru persoane 
care, în opinia lui, abordează căsătoria fără maturitate. 

3. Probleme de conştiinţă. Noi realizăm că recăsătorirea unor astfel de persoane 
în cazul excepţional când divorţul s-a produs înaintea convertirii, poate afecta 
conştiinţa unui pastor, şi dacă acesta este cazul, pastorul nu trebuie să 
oficieze astfel de căsătorii. 

 

6. Standardele lumeşti 
Într-o lume în care standardele morale sunt într-o alarmantă eroziune, noi 

reafirmăm intenţia noastră de a păstra standardele morale, în ciuda tuturor 
practicilor lumeşti. 

 

Noi îndemnăm pe toţi credincioşii să „nu iubească lumea şi nici lucrurile din 
lume. Căci tot ceea ce este în lume, pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia 
vieţii, nu este de la Tatăl ci din lume” (1Ioan 2:15,16). 

 

Scriptura avertizează împotriva oricărei participări la activităţi care întinează 
trupul, corup mintea şi spiritul. 

 

Preocuparea pentru plăcerile lumii, poziţie socială sau posesiuni materiale care 
conduc la abuzuri; manifestarea unui comportament extrem, exprimarea nepotrivită, 
sau aspectul exterior neadecvat; orice preocupare sau asociere care scade interesul 
cuiva pentru lucrurile spirituale sunt dezabropate de Adunările lui Dumnezeu din 
România. (Luca 21:34; Romani 8:5-8, 12: 1,2; 2 Corinteni 6:14-18; Efeseni 5: 11; 1 
Timotei 2:8:10, 4:12; Iacob 4: 4; Tit 2:1) 

 

7. Abuzuri de administraţie 
a. Zeciuiala  
1. Zeciuielile trebuie folosite pentru sprijinul lucrării Domnului şi pentru 

răspândirea Evangheliei şi nu trebuie date altor lucrări de caritate sau folosite 
pentru alte scopuri. În zeciuială, pastorii trebuie să fie un exemplu. 

2. Noi recunoaştem datoria de a plăti zeciuială şi îi îndemnăm pe toţi 
credincioşii să plătească zeciuielile lui Dumnezeu. Este recomandabil ca unele 
înţelegeri pentru pastorul principal şi biserică să fie făcute de toţi pastorii 
principali şi biserici, aşa încât pastorii principali să poată primi un venit lunar 
adecvat. Noi dezaprobăm, totuşi, învăţătura că toate zeciuielile să aparţină în 
mod strict pastorului principal pentru susţinerea lui/ei. 

b. Solicitarea fondurilor 
1. Se consideră neportivit şi lipsit de etică ca lucrătorii şi misionarii să solicite 

fonduri prin scrisori sau alte mijloace fără o aprobare. 
2. Scopul acestei acţiuni nu este de a împiedica sau descuraja proiectele 

legitime, ci de a proteja Adunările lui Dumnezeu din România de aceia care 
folosesc metode neconforme cu principiile şi practicile Adunărilor lui  
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Dumnezeu din România. Coordonatorii unor proiecte locale vor avea 
libertatea deplină în bisericile sau comunităţile locale. Proiectele de interes 
general pentru ţară trebuie să aibă autorizarea Consiliului Național şi a 
Preşedintelui. Promovarea tuturor proiectelor cu caracter misionar trebuie să 
aibă autorizarea Consiliului Naţional al Adunărilor lui Dumnezeu din România. 

3. Obţinerea şi folosirea listelor de corespondenţă pentru scopuri publicitare 
care nu au autorizaţia adecvată sau care nu sunt în acord cu organizarea 
Adunărilor lui Dumnezeu din România, vor fi declarate improprii sau non-
etice, fie că este vorba de un lanţ de rugăciune la nivel local, fie că apelează la 
sprijinirea unor acţiuni de asociere în afaceri cu caracter personal sau local. 
Toţi cei care se fac vinovaţi de astfel de practici vor fi pasibili de măsuri 
disciplinare.  
 

8. Încălcarea relaţiilor de bună cuviinţă între lucrători 
a. Comportamentul neadecvat este dezaprobat. Toţi lucrătorii sunt sfătuiţi să 

nu intervină în lucrarea pastorilor principali care conduc adunările, prin 
acţiuni neaprobate de aceştia sau prin întreţinerea unor relaţii în adunare de 
natură să submineze influenţa pastorului principal. Toată corespondenţa care 
priveşte întreaga adunare va fi adresată aceluia care conduce, şi nu 
membrilor din comitet. Acolo unde nu este nici un pastor principal, scrisorile 
legate de lucrare vor fi adresate Comitetului adunării.  

b. Orice lucrător care comite o ofensă altui lucrător este pasibil de disciplinare 
scripturală, hotărâtă de Consiliul Naţional. Această abatere va afecta în mod 
serios acordarea legitimaţiei de lucrător şi poate fi motivul demiterii din 
funcţie. 

c. Orice lucrător care deţine o legitimaţie din partea Adunărilor lui Dumnezeu 
din România nu va accepta deţinerea unei funcţii în comitetul bisericii 
rezervate unei persoane laice. 
 

9. Lucrarea în afara cadrului Adunărilor lui Dumnezeu din România. 
a. Lucrătorilor nu li se vor impune limite sau nu vor fi restrictionaţi să predice 

mesajul penticostal în alte biserici, atâta timp cât ei nu fac un compromis de 
la doctrina, standardele de sfinţenie şi principiile Adunărilor lui Dumnezeu din 
România. 

b. Deoarece unitatea este un principiu vital pentru creşterea spirituală a 
Adunărilor lui Dumnezeu din România, este esenţial ca noi să avem o relaţie 
bună cu ceilalţi, să cooperăm în lucrarea noastră pastorală, evanghelică, 
misionară şi locală. 

c. Noi recomandăm lucrătorilor noştri să se sfătuiască cu liderii Adunărilor lui 
Dumnezeu din România înainte de a se angaja într-o lucrare în biserici sau 
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organizaţii neafiliate la Adunările lui Dumnezeu din România; să se asigure că 
această lucrare nu va da naştere la confuzie sau neînţelegere. Dacă lucrătorul 
nu are aprobarea Comitetului Executiv, el/ea va evita lucrarea într-o altă 
biserică.  

d. Lucrătorii care încalcă acest principiu se expun la critică sau chiar la acuze şi 
faptul poate atrage anularea recunoaşterii lor. 
 

 

10. Atitudinea incorectă faţă de cei care au fost excluşi din Organizaţie. 
În scopul realizării disciplinei şi a protejării adunării, toţi cei care deţin 

recunoaştere în toate adunările locale care deţin certificate de afiliere vor evita să ia 
o atitudine referitoare la cei supuşi disciplinei care să dispreţuiască sau să anuleze 
verdictul solemn dat de cei îndreptăţiţi să ia o decizie în privinţa lor. Cei care nu 
acţionează astfel, vor fi mustraţi şi apoi li se va aplica o măsură disciplinară. 

 

11. Mişcarea ecumenică 
Adunările lui Dumnezeu din România dezaprobă pastorii sau bisericile care 

participă la organizaţiile ecumenice moderne la nivel local, naţional, sau 
internaţional, în aşa manieră încât să promoveze mişcarea ecumenică, deoarece: 

a. Noi credem că doctrina ecumenică este atât de permisivă încât include 
oameni care resping inspiraţia Scripturii, dumnezeirea lui Hristos, 
universalitatea păcatului, ispăşirea şi alte învăţături de bază pe care noi le 
considerăm esenţiale pentru creştinismul biblic. 

b. Noi credem că mişcarea ecumenică este în dezacord cu principiile biblice, 
schimbând accentul de la mântuirea personală, pe problemele sociale. 

c. Noi credem că această combinaţie de multe organizaţii religioase într-o 
biserică mondială unită a lumii va culmina cu Babilonul religios din Apoc.17 şi 
18. (Acest paragraf nu va fi interpretat ca o limitare impusă asupra vreunui 
lucrător al Adunărilor lui Dumnezeu din România în ceea ce priveşte mărturia 
lui/ei penticostală sau participarea la activităţi interdenominaţionale) 
 

Art. 98. (1) Bisericile au, de asemenea, şi servicii divine speciale. Serviciul divin 
de cununie are un caracter solemn şi consfinţeşte legământul celor doi, bărbat şi 
femeie, ce se unesc înaintea lui Dumnezeu pentru a forma o familie.  

(2) Binecuvântarea nou-născuţilor se face, de regulă, în cadrul serviciului divin, 
prin rugăciunea bisericii.  

(3) Serviciul divin de înmormântare reafirmă credinţa în înviere şi constituie un 
act de solidaritate a comunităţii cu cei îndureraţi din pricina despărţirii.   
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CAPITOLUL XVII 

Dreptul de proprietate 
 

Art. 99. Adunările lui Dumnezeu din România respectă, pe deplin şi se supune, 
prevederilor în materia proprietăţii care stipulează faptul că „dreptul de proprietate 
este acel drept real care conferă titularului său atributele de posesie, folosinţă şi 
dispoziţie asupra unui bun, atribute pe care numai el le poate exercita în plenitudinea 
lor, în putere proprie şi în interesul său propriu, cu respectarea normelor juridice în 
vigoare.” 

 

99.1. Adunările lui Dumnezeu din România poate achiziţiona, în nume propriu, 
prin reprezentant legal, în baza unei procuri autentice, diferite proprietăţi ce vor fi 
folosite exclusiv pentru desfăşurarea obiectului de activitate al entității. 

 

99.2. Dacă se doreşte înfiinţarea unei Biserici sau Filiale, pe plan local sau în 
teritoriu, iar Adunările lui Dumnezeu din România, deţine o proprietate în zona unde 
se doreşte înfiinţarea respectivei Biserici sau Filiale, Biserica sau Filiala poate 
funcţiona pe proprietatea entității în baza unui contract legal pentru spaţiul 
respectiv, cu respectarea prevederilor în vigoare referitoare la întocmirea 
contractelor. 

Orice îmbunătăţire de orice fel, adusă proprietăţii deţinute de Adunările lui 
Dumnezeu din România, în baza unui titlu valabil încheiat în formă autentică, va fi 
făcută, fie de entitate, fie cu acordul prealabil al acesteia, aceste îmbunătăţiri urmând 
să rămână în patrimoniul Adunărilor lui Dumnezeu din România. 

 

99.3. Dacă, respectiva, Biserică sau Filială, legal constituită, nu-şi mai poate 
desfăşura activitatea pe proprietatea Adunărilor lui Dumnezeu din România, atrăgând 
în acest fel dizolvarea şi lichidarea respectivei entităţi, atunci proprietatea pe care a 
funcţionat, împreună cu îmbunătăţirile aduse spaţiului respectiv, revine în 
patrimoniul Adunărilor lui Dumnezeu din România. 

 

99.4. În cazul în care există un terţ, din afara entității, care doreşte să pună la 
dispoziţie Adunărilor lui Dumnezeu din România o proprietate a sa, în vederea 
înfiinţării unei Biserici sau Filiale, entitatea poate înfiinţa Biserica sau Filiala pe 
proprietatea respectivă, tot în baza unui contract legal, cu respectarea prevederilor în 
vigoare referitoare la întocmirea contractelor. 

De asemenea, orice îmbunătăţire adusă proprietăţii respective, va fi făcută cu 
acordul prealabil al proprietarului, entitatea urmând a fi despăgubită pentru aceste 
îmbunătăţiri, de către proprietar, în cazul în care nu se mai doreşte colaborarea. 
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99.5. Adunările lui Dumnezeu din România aprobă deţinerea titlurilor de  
proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile ale Bisericilor sau Filialelor, înfiinţate 
de entitate, a şcolilor, şi a altor instituţii care sunt sprijinite prin fonduri solicitate 
pentru lucrarea lui Dumnezeu, de către organizaţii legal constituite. 

 

99.6. Dezaprobă deţinerea privată a titlurilor de proprietate de către lucrătorii 
Adunărilor lui Dumnezeu din România sau de către organizaţii formate dintr-o singură 
persoană, organizaţii închise, sau alt tip de organizaţii în care iniţiativa acţiunii sau 
autoritatea finală nu este reprezentată de o organizaţie ca întreg. 

 

99.7. Acolo unde există proprietate privată, trebuie formată o organizaţie legal 
constituită, iar titlul de proprietate îi va fi transferat conform statutului. 
Nerespectarea acestor principii va afecta serios relaţia membrilor Adunările lui 
Dumnezeu din România implicaţi în această proprietate privată. 

 

99.8. Toate proprietăţile obţinute de către Adunările lui Dumnezeu din 
România. pentru a fi adunări locale afiliate, vor fi proprietatea Adunărilor lui 
Dumnezeu din România. Bisericile locale sau Filialele pot fi mandatate să 
administreze până ce adunarea respectivă se va constitui şi va fi înregistrată legal, 
dobândind personalitate juridică.  

Dacă se dorește și numai după achitarea tuturor obligaţiilor financiare, dreptul 
de folosinţă al proprietăţii va fi transferat, Bisericii sus amintite, printr-un contract 
legal, cu respectarea prevederilor în vigoare referitoare la întocmirea contractelor. 

 

Art. 100. În cazul desfiinţării unei unităţi de cult, proprietatea asupra întregului 
ei patrimoniu se transmite unităţii de cult superioare ierarhic ce va dispune de acesta 
cu titlu de proprietar al respectivului patrimoniu bisericesc. Patrimoniul bisericesc 
fără stăpân revine Adunărilor lui Dumnezeu din România. 

 

Art. 101. Patrimoniul fundaţiilor şi asociaţiilor bisericeşti cu personalitate 
juridică constituite de Biserică este proprietatea acestora şi se administrează de 
Biserică în limita şi în condiţiile actelor constitutive şi conform dispoziţiilor 
prezentului statut. 

 

Art. 102. Bunurile care fac obiectul aporturilor de orice fel - contribuţii, donaţii, 
succesiuni, legate -, precum şi orice alte bunuri intrate în patrimoniul unităţilor 
componente ale Adunărilor lui Dumnezeu din România, din ţară şi din afara graniţelor 
ţării, nu pot face obiectul revendicării lor ulterioare. 

 

Art. 103. Adunările lui Dumnezeu din România şi părţile ei componente pot 
deţine în proprietate bunuri în străinătate a căror situaţie se reglementează potrivit 
prevederilor statutare şi regulamentare proprii şi legislaţiei statelor pe teritoriul 
cărora se află respectivele proprietăţi.   
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Art. 104. Dacă o asociaţie sau fundaţie bisericească cu scop social-filantropic, 

medical ori cultural-educaţional se desfiinţează, întregul ei patrimoniu trece în 
proprietatea Adunărilor lui Dumnezeu din România. 

 

Art. 105. Unităţile de cult pot solicita şi primi de la autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale fonduri în vederea construirii, reparării, conservării şi 
întreţinerii lăcaşurilor de cult şi edificiilor bisericeşti, în condiţiile prevăzute de lege. 

 

Art. 106. Cimitire 
(1) Fiecare Biserică are dreptul să deţină sau să înfiinţeze cel puţin un cimitir 

pentru îngroparea credincioşilor decedaţi, care este proprietatea Bisericii. 
(2) Cimitirele ca bunuri sacre destinate exclusiv şi direct cultului, sunt 

insesizabile şi imprescriptibile şi nu pot fi înstrăinate, schimbate, grevate sau 
sechestrate. 

 

Art. 107. (1) Cimitirul se administrează de către Conducerea Bisericii locale. 
(2) Locul de veci concesionat rămâne proprietatea Bisericii locale, iar dreptul de 

concesiune nu poate fi vândut de titular, transmiterea acestuia putând fi făcută doar 
prin succesiune către soţ sau rude până la gradul al IV-lea. 

(3) Locuri de înmormântare mai pot fi atribuite şi în folosinţă temporară sau 
gratuită tot prin hotărârea organismelor Adunărilor lui Dumnezeu din România. 

(4) Tarifele şi taxele pentru concesionarea şi întreţinerea locurilor de 
înmormântare din cimitire se vor stabili de Conducerea Bisericii locale. 

(5) Cimitirele noi se înfiinţează cu aprobarea Adunărilor lui Dumnezeu din 
România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

Art. 108. În localităţile în care Adunările lui Dumnezeu din România nu are 
cimitir propriu şi nu există nici cimitire comunale, înmormântările credincioşilor se 
vor face în unul dintre cimitirele confesionale sau particulare existente în acea 
localitate, conform Legii nr. 489/2006. 

 
CAPITOLUL  XVIII 
Dispoziţii finale 

 
Art. 109. Dreptul la vot în Consiliul General, Consiliul Național și Consiliul Zonal, 

îl vor avea toţi membrii prezenţi, recunoscuţi şi înregistraţi. Între aceştia se includ 
Lucrătorii Ordinaţi, Atestaţi, Lucrătorii Specializaţi şi Delegaţii Bisericilor și ai Filialelor. 

 

Art. 110. Comitetul Executiv, Consiliul Naţional, Consiliul Zonal (Județean) și 
Comitetul Executiv al Bisericii locale, pot conduce întâlnirile prin folosirea oricărui 
echipament  tehnic  aflat  în  dotare, cu condiţia  ca  persoanelor care participă să li se  
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dea oportunitatea de a-şi comunica părerea despre problema în discuţie celorlalţi 
participanţi.  

Aceste conferinţe pot fi convocate de Biroul Permanent, Comitetul Executiv, 
Consiliul Naţional sau Consiliul Zonal, după caz. 

După oricare din aceste conferinţe, Secretarul General va consemna în scris 
orice decizie adoptată prin votul majorităţii membrilor. O astfel de decizie va fi 
considerată aprobată oficial şi va intra în vigoare. Aceste metode alternative de 
comunicaţie şi vot, pot fi acceptate şi la lucrările altor comitete ale Adunărilor lui 
Dumnezeu din România. 

 

Art. 111. Orice decizie poate fi autorizată sau adusă în discuţie la o întâlnire în 
urma votului, sau poate fi autorizată fără votarea ei afirmativă la o întâlnire, printr-un 
act semnat de majoritatea votanţilor la acel nivel de decizie. Orice asemenea act 
semnat trebuie să fie îndosariat şi înregistrat în evidenţele Adunărilor lui Dumnezeu 
din România.  

 

Art. 112. La toate întâlnirile, majoritatea numărului autorizat de votanţi din 
Consiliul Naţional sau membri ai comitetului, va constitui un cvorum. În timpul unei 
astfel de întâlniri a Comitetului Executiv, Consiliului Zonal, Consiliului Naţional, 
Consiliului General, după caz, Secretarul General va redacta un proces-verbal al 
problemelor discutate şi al tuturor deciziilor luate. Secretarul General va face, după 
caz, în procesele verbale menţiunea că întâlnirea a fost ţinută folosindu-se 
echipamentul comunicaţional şi identitatea persoanelor care au participat la 
întâlnire. 

 

Art. 113. Orice litigiu decurgând din activitatea sau în cadrul Adunărilor lui 
Dumnezeu din România se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar fiind rezolvat pe căi 
legale. 

 

Art. 114. În cazul încetării activității Adunărilor lui Dumnezeu din România, 
patrimoniul va fi folosit în conformitate cu rezoluția adoptată de Consiliul General și 
cu acordul Consiliului Național, Comitetului Executiv și Biroului Permanent. 

 

Art. 115. Adunările lui Dumnezeu  din România şi părţile lui componente, cu 
excepţia bisericilor filială, sunt persoane juridice de drept privat şi utilitate publică. 

 

Art. 116. (1) Modificările şi completările prezentului Statut se fac prin hotărâri 
ale Consiliului General în condiţiile legii şi ale prezentului Statut pentru Organizare și 
Funcționare. 

(2) Amendamente la statut pot fi aduse la orice sesiune convocată statutar, cu 
precizarea că amendamentele propuse vor fi prezentate Comitetului Executiv în scris, 
cu cel puțin 3 (trei) luni înainte de sesiune. Înainte ca amendamentele propuse să fie  
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prezentate de Comitetul Executiv la Consiliul General, acestea vor fi comunicate de 
către cei interesați Secretarului General al Adunărilor lui Dumnezeu din România. 
 

Art. 117. Prezentul Statut pentru Organizare și Funcționare a fost aprobat în 
cadrul Hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei Religioase a Adunărilor lui Dumnezeu 
din România, care a avut loc la Bucureşti, la data de 30 octombrie 2020. 
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