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Prezentul buletin informativ apare lunar şi are ca scop informarea membrilor şi bisericilor UBR cu 
privire la activitatea Comitetului Executiv al UBR. Informaţiile din acest buletin sunt furnizate de 
membrii Comitetului Executiv. Se distribuie prin e-mail şi poate fi tipărit şi redistribuit fără acordul 
expres al UBR, menţionând doar sursa, în cazul în care ştirea este folosită într-o altă publicaţie. 
Pentru abonare vă rugăm să vă adresaţi Uniunii Baptiste prin adresa de e-mail de mai sus. 

  

 

 

◊ Ediţie specială: 

 
Această ediţie specială apare în urma deciziei Consiliului Uniunii de a face publice hotărârile luate în şedinţele avute. 
 
◊ Cuprins: 

 

Decizii ale Consiliului Uniunii Baptiste 

Extras din Raportul Preşedintelui UBR 

Poziţia conducerii UBR faţă de apelul făcut de fratele Vasile Taloş 
 
 
◊ Decizii ale Consiliului Uniunii luate în şedinţa de la Deva din 25 septembrie 2007. 
 

- Consiliul decide ca doi păstori români pensionari care locuiesc acum în străinătate să 
beneficieze de pensiile cuvenite. 

- Cu privire la participarea la Casa de pensii a Cultului şi la fondurile de pensii administrate 
privat Consiliul Uniunii recomandă angajaţilor să rămână la Casa de Pensii a UBCBR. 
Consiliul Uniunii informează asiguraţii Cultului cu vârste sub 35 de ani că se pot asigura dacă 
doresc şi la alte fonduri administrate privat deşi acest lucru nu este obligatoriu. 

- Consiliul UBR decide ca reprezenatarea UBR în Alianţa Evanghelică din România să fie făcută 
de către fraţii Otniel Bunaciu, Ionel Tuţac şi Viorel Candrianu. 

- Consiliul UBR decide ca reprezenatarea UBR în Consiliul de Administraţie al postului de 
Radio „Vocea Evangheliei“ să fie făcută de către fraţii Otniel Bunaciu, Ionel Tuţac şi Vasile 
Taloş. 

- Consiliul aprobă propunerea Preşedintelui Uniunii Baptiste ca deciziile Consiliului Uniunii să 
fie făcute publice pentru a încuraja un spirit de transparenţă instituţională şi pentru a îmbunătăţi 
comunicarea cu bisericile. Consiliul aprobă în unanimitate publicarea deciziilor în buletinul 
informativ al UBR. 

- Se propune ca pentru slujbele incluse în Statutul UBR să se solicite forurilor abilitate 
introducerea acestor profesii în C.O.R 

- Consiliul Uniunii aprobă propunerea Preşedintelui ca organizaţiile care doresc să fie 
considerate ca având statutul de „partener” ale UBR în lucrarea de slujire să sprijinească 
priorităţile pe care UBR le va stabili pentru diferitele direcţii de slujire. Organizaţiile care 
doresc o recunoaştere din partea Uniunii, dar nu pot sprijini în mod direct priorităţile UBR pot 
fi organizaţii care „lucrează în colaboratoare” cu UBR. 

- La propunerea Preşedintelui Uniunii Baptiste, Consiliul aprobă realizarea unui calendar de 
studiu biblic al UBR. Fratele Preşedinte propune încredinţarea acestui proiect fratelui Daniel 
Boingeanu din Comunitatea Suceava. Vicepreşedintele UBR cu educaţia, fratele Paul Negruţ, 
exprimă dorinţa ca proiectul să se realizeze în colaborarea cu compartimentul educaţie. 
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- Consiliul Uniunii aprobă înfiinţarea Departamentului de tineret, potrivit Statutului şi a 
solicitărilor venite din partea multor comunităţi. Responsabil cu coordonarea acestei direcţii de 
slujire este ales fratele Samuel Tuţac. 

- Consiliul Uniunii aprobă înfiinţarea departamentelor de femei şi şcoală duminicală potrivit 
Statutului. Se propune ca organizarea acestor departamente să înceapă la nivel de comunităţi 
bisericeşti urmând ca ulterior reprezentanţii din cadrul comunităţilor să se organizeze la nivel 
naţional. 

- La propunerea Preşedintelui, Consiliul aprobă ca în cadrul UBR să se adopte următoarea 
practică faţă de ordinarea păstorilor din biserici române din diaspora pentru ca aceste ordinări 
să fie recunoscute în cadrul UBR: „Dacă o biserică din Diaspora cere ordinarea unui păstor 
plecat din România, Comunitatea regională din care acesta provine trebuie să-şi dea acordul 
pentru ordinare”. 

- Consiliul Uniunii aprobă ca data de ţinere a Conferinţei Naţionale să fie 23 noiembrie şi ca 
aceasta să se ţină la Bucureşti. 

- Consiliul ia notă de modul în care se propune dezvoltarea misiunii în cadrul UBR (propunerea 
vine din partea fratelui Viorel Candrianu, Vicepreşedintelui cu misiunea, care a stabilit 
direcţiile şi priorităţile împreună cu Preşedintele). Astfel, UBR doreşte să încurajeze trei 
direcţii principale: 

o Misiunea internă (plantare de biserici, susţinerea bisericilor plantate, educarea 
plantatorilor şi crearea unui fond de misiune internă) 

o Misiunea internaţională (colaborarea cu biserici şi comunităţi pentru a trimite şi susţine 
misionari din partea Uniunii, crearea unui fond de misiune internaţională) 

o Bisericile baptiste române din diaspora (apropierea de bisericile române din diaspora 
care doresc să fie într-o părtăşie mai strânsă cu Uniunea şi oferirea de sprijin potrivit 
nevoilor pe care aceste biserici le exprimă faţă de Uniune). 

- Consiliul Uniunii ia notă de răspunsurile oferite de către Federaţia Europeană Baptistă şi de 
către Alianţa Mondială Baptistă în urma solicitării făcute de conducerea Uniunii ca acestea să 
ofere o clarificare în ce priveşte poziţia lor (solicitarea a fost cerută prin hotărârea 
Congresului). Documentele au fost publicate în Ştiri baptiste din luna octombrie. 

- Consiliul Uniunii ia notă, în urma întrebării puse de fratele Vasile Taloş, că Statutul UBR a fost 
depus la Ministerul Cultelor şi Culturii în luna august şi că sau făcut unele demersuri pentru a 
susţine elementele noi pe care Statutul le propune. 

- Consiliul Uniunii ia notă prin informarea făcută de către Preşedintele Cultului că suma obţinută 
prin vânzarea terenului din Fundeni a fost investită şi din veniturile aduse s-a acoperit deficitul 
UBR faţă de încasările venite din susţinerea bisericilor. Preşedintele informează Consiliul că 
datorită creşterii preţurilor care a avut loc în ultimii trei ani, această sumă nu mai este suficientă 
pentru a cumpăra un sediu adecvat într-o zona rezonabilă din Bucureşti. 

- Consiliul Uniunii ia notă prin informarea făcută de către Preşedintele Cultului despre situaţia 
financiară a UBR, despre situaţia activităţii birourilor UBR şi despre nevoia de a găsi soluţii 
pentru a ameliora starea financiară a Uniunii. 

- Consiliul Uniunii ia notă de încetarea activităţii Redactorului Şef al revistei Creştinul azi şi a 
Directorului Executiv al UBR, fratele Mihai Suciu. Fratele Preşedinte informează Consiliul 
despre faptul că a mulţumit oficial fratelui Mihai Suciu pentru slujirea deosebită pe care a avut-
o ca Director Executiv şi Redactor şef. 

- Consiliul Uniunii ia notă de pensionarea Directorului Executiv al Casei de pensii, fratele Vasile 
Taloş. Preşedintelui UBR exprimă nevoia de a se găsi soluţii cât mai eficiente pentru protejarea 
fondurilor Casei de pensii având în vedere responsabilitatea pe care o are Consiliul Uniunii. În 
acest sens Preşedintele a consultat persoane competente din domeniul financiar şi a oferit 
Consiliului Uniunii sugestiile făcute de aceste persoane. 
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◊ Extras din raportul de activitatea al Preşedintelui UBR – Otniel Ioan Bunaciu 

perioada mai – septembrie 2007 

 
1. Introducere 
 

Doresc să mulţumesc fraţilor Paul Negruţ şi Onisim Mladin pentru modul rapid şi eficient în care a 
avut loc predarea conducerii Uniunii Baptiste. 
 
La începutul acestui mandat am căutat, cu ajutorul Domnului, să pun în practică angajamentele pe care 
le-am luat la Congres. Astfel, am renunţat la poziţia de Prorector al Institutului Teologic Baptist pentru 
a avea mai mult timp pentru lucrarea în cadrul UBR. Totodată, am încercat să vizitez cât mai multe 
dintre comunităţi şi biserici. Instituţional am făcut o analiză a situaţiei Uniunii Baptiste din punct de 
vedere organizatoric şi financiar. Având în vedere situaţia economică din cadrul UBR, am decis ca 
deocamdată să fac slujirea de Preşedinte ca voluntar. 
 

2. Îmbunătăţirea comunicării 
 

Am considerat ca o prioritate îmbunătăţirea comunicării cu bisericile şi cu credincioşii baptişti. În 
acest sens am înfiinţat publicaţia Ştiri baptiste care se distribuie lunar prin e-mail şi care în momentul 
de faţă conţine rapoartele prezentate până la sfârşitul lunii de către membrii Comitetului Executiv. 
Răspunsul pozitiv din partea celor care primesc buletinul informativ a fost o încurajare faţă de acest 
demers. Pe viitor buletinul ar putea să conţină şi informaţii care privesc viaţa baptiştilor din ţară în 
general şi din străinătate. Pagina de web a UBR este, de asemenea, oprioritate şi se află în execuţie în 
momentul de faţă. 
 

3. Relaţiile cu alte organizaţii baptiste 
 

Potrivit deciziei Congresul UBR am contactat în scris atât Federaţia Baptistă Europeană, cât şi Alianţa 
Baptistă Mondială, organizaţii din care UBR face parte încă de la înfiinţare şi i-am invitat pe 
reprezentanţii lor să vină şi să poarte o discuţie cu Consiliul Uniunii. Ambele organizaţii s-au arătat 
deosebit de interesate şi deschise spre o asemenea discuţie, iar la solicitarea mea au transmis în scris 
câte un mesaj. 
  
Am comunicat şi cu Uniunea Bisericilor Baptiste din Moldova transmiţând dorinţa frăţietăţii din 
România de a  realiza o mai mare apropiere cu românii de peste Prut. În acest sens l-am invitat pe 
fratele Valeriu Ghileţchi, Episcopul Uniunii Baptiste din Moldova, să participe la Conferinţa 
Naţională. 
 
Am avut ocazia să îl primesc la sediul UBR pe Preşedintele Uniunii Baptiste din Rusia împreună cu 
liderul de tineret şi pe Secretarul General al Uniunii Baptiste din Armenia. 
 
Totodată am avut întâlniri cu responsabilul zonal al IMB al Convenţiei Baptiste de Sud cu care am 
discutat posibilităţile prin care IMB poate să sprijine priorităţile pe care le va stabili UBR în misiune. 
S-a discutat şi oportunitatea unui nou parteneriat cu o convenţie baptistă din America începând, 
probabil, cu anul 2009. 

 
4. Întâlnirile cu păstorii şi lucrătorii din comunităţi 
 

Potrivit angajamentului luat cu ocazia alegerilor am luat legătura prin e-mail cu toţi preşedinţii 
comunităţilor şi m-am oferit să particip la adunările cu păstorii pentru a afla cum doresc aceştia să fie 
slujiţi de Uniunea Baptistă. Mulţumesc lui Dumnezeu şi coleglilor de slujire că datorită disponibilităţii 
acestora am reuşit să vizitez 11 din cele 13 comunităţi. Singura comunitate de la care nu am primit nici 
un răspuns este Comunitatea Oradea. În cel puţin trei dintre comunităţi mi s-a spus că pentru prima 
oară au fost vizitate de un Preşedinte al UBR deşi funcţionează de mai mulţi ani. 
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Am fost încurajat în aceste vizite să observ disponibilitatea fraţilor păstori de a sluji şi dorinţa de a 
înviora viaţa bisericilor din Uniunea Baptistă. În acelaşi timp am luat legătură cu diferite probleme pe 
care bisericile şi păstorii le întâmpină în lucrarea de slujire. O sinteză a discuţiilor avute a fost 
prezentată în buletinele informative. 
 

5. Analiza stării UBR din punct de vedere organizaţional 
 

La preluarea sarcinilor administrative UBR a rămas fără secretar care şi-a depus cererea de demisie. 
Începând cu luna septembrie am angajat o nouă persoană pe poziţia de Secretar. Începând cu luna 
septembrie fratele Mihai Suciu şi-a cerut încetarea raporturilor de muncă cu UBR, din funcţia de 
Redactor Şef al revistei „Creştinul azi“ şi din cea de Director Executiv. În prezent analizez situaţia 
împreună cu Secretarul General. 
 
În această perioadă am încercat să evaluez care este starea UBR din punct de vedere organizaţional. 
Astfel am observat că UBR funcţionează cu un deficit faţă de încasările primite de la biserici. Consider 
că este datoria Consiliului Uniunii să analizeze situaţia financiară a UBR cunoscând toate datele care 
intră în ecuaţie şi să decidă în acest sens.  
 
Totodată am observat că suma obţinută din vânzarea terenului din Bucureşti nu a fost folosită pentru 
cumpărarea unui sediu. Plasarea sumei cu ajutorul diferitelor instrumente de investiţie a adus un venit 
care a acoperit deficitul Uniunii faţă de veniturile obţinute de la biserici. Datorită creşterii exponenţiale 
a pieţii imobiliare în Bucureşti această sumă nu mai este suficientă pentru a cumpăra o proprietate 
adecvată într-o zonă rezonabilă din capitală. 
 

6. Casa de Pensii 
 

Având în vedere pensionarea Directorului Executiv al Casei de pensii am explorat diferite posibilităţi 
pentru a face propuneri cât mai competente cu privire la situaţia Casei de pensii. Mai ales m-a interesat 
modul în care aceasta se poate organiza pentru ca să se asigure o cât mai bună investire a banilor în 
vederea protejării fondurilor existente. În acest sens am cerut sfatul mai multor persoane din sfera 
financiară. Concluzia la care am ajuns este că în lanţul de decizie al Casei de Pensii trebuie să existe 
mai multe persoane specializate pentru a oferi un sfat informat în această problemă. Astfel, consider că 
Directorul Executiv ar trebui să fie o persoană familiarizată cu instrumentele de investire şi care să îşi 
asume responsabilitatea protecţiei banilor investiţi. Totodată, consider că în Consiliul de Administraţie 
ar trebui cooptate persoane (membrii ai bisericilor baptiste) care lucrează în domeniul financiar şi care 
să poată oferi Consiliului Uniunii un sfat competent cu privire la investirea fondurilor Casei de Pensii. 
 

7. Încheiere 
 

În încheierea raportului meu doresc să mulţumesc membrilor din Comitetul Executiv pentru modul în 
care au colaborat cu mine când i-am solicitat şi fraţilor din Consiliul Uniunii pentru atitudine cordială 
şi frăţească avută în întâlniri. 
 
Lui Dumnezeu să Îi fie toată slava. 
 
Otniel Ioan Bunaciu 
Preşedinte, Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România 
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◊ Poziţia conducerii Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România faţă de afirmaţiile făcute 

de fratele Vasile Taloş în apelul său public. 
  
Conducerea Uniunii notează apelul public al fratelui Vasile Taloş şi este întru totul de acord că Statutul 
votat de Congres trebuie să fie susţinut prin diferite demersuri aşa cum sunt cele oficiale pe care 
Uniunea Baptistă le-a făcut deja. Uniunea Baptistă încurajează şi alte intervenţii pentru susţinerea 
Statutului, care pot fi iniţiate de către persoane şi organizaţii cu posibilitatea să aibă asemenea 
iniţiative în mod independent. 
  
Conducerea Uniunii informează frăţietatea că în cadrul şedinţei Consiliul Uniunii de la Deva, din luna 
septembrie, a fost comunicată situaţia prezentă a Statutului şi care au fost demersurile făcute de 
conducere în acest sens. Clarificarea a venit în urma întrebării puse cu acea ocazie de către fratele 
Vasile Taloş.  
  
Conducerea Uniunii Baptiste doreşte să sublinieze faptul că, deoarece Statutul este în prezent depus la 
Guvern, agenda cu privire la discutarea şi aprobarea acestuia depinde de agenda de lucru a Guvernului 
şi nu de cea a Uniunii Baptiste. Uniunea Baptistă a fost unul dintre primele culte care au depus statutul, 
termenul legal prevăzut fiind sfârşitul anului 2007. Frăţietatea este încurajată să se roage pentru ca 
intenţiile exprimate de comunitatea credincioşilor baptişti prin acest statut să fie acceptate de către 
Guvern. Acceptarea de către Guvern a prevederilor votate de Congresul Uniunii este deosebit de 
importantă mai ales datorită faptului că Legea cultelor a fost criticată deja de mai multe foruri 
naţionale şi internaţionale. 
  
Conducerea Uniunii Baptiste îi îndeamnă pe cei care au nelămuriri personale în legătură cu activitatea 
UBR să contacteze în acest sens direct birourile Uniunii.  
 
În cele ce urmează, pentru clarificarea aspectelor legate de situaţia Statutului, conducerea Uniunii pune 
la dispoziţia celor interesaţi secvenţa evenimentelor: votarea acestuia de către Congresul Cultului, 
finalizarea lui de către Comisia de redactare, depunerea Statutului la Guvern şi demersurile făcute până 
acum. 
  
9 mai 2007                  
Statutul este votat de către Congresul Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România. 
  
15 iunie 2007                
Preşedintele UBR se întâlneşte cu Ministrul Industriilor şi al Finanţelor Varujan Vosganian şi ridică 
problema scutirii de impozit pentru donaţiile făcute bisericilor (vezi Ştiri baptiste, iulie 2007). 
  
4 iulie 2007                   
Preşedintele Congresului, fratele Vasile Taloş înaintează într-un e-mail adresat Directorului Executiv 
al Uniunii Baptiste forma finală a Statutului. Forma finală, predată birourilor UBR, este incompletă 
deoarece îi lipseşte preambulul istoric pe care Congresul a votat să fie adăugat Statutului. Fratele 
Vasile Taloş, căruia i-a fost încredinţată de către Consiliul Uniunii redactarea Statutului, îl roagă 
personal pe Preşedintele Uniunii să pregătească acest preambul deoarece dânsul nu are timpul necesar, 
pregătindu-şi teza de doctorat. 
  
24 august 2007  
Statutul corectat şi redactat în forma grafică finală, la care s-a adăugat şi preambulul, este depus la 
Ministerul Culturii şi Cultelor cu numărul de înregistrare 5545. 
  
Septembrie 2007           
Problema statutului este ridicată de Preşedintele Cultului şi de către Secretarul General în discuţii cu 
parlamentari baptişti şi evanghelici pentru a încerca să se afle stadiul în care se află discutarea şi 
aprobarea Statutului de către Guvern. 


