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Abstract 
The article presents the debates and the dissensions from the autumn of the year 1857, caused by the Ad hoc 
Assembly of Moldavia, where the clergy deputies presented certain bills regarding the reorganization of the 
Orthodox Romanian Church: a bill related to religious freedom and to the status of the Orthodox religion within 
the Romanian State; a bill related to the necessity of establishing a central synodic authority for the spiritual 
problems of the Romanian Church; finally, a bill related to the proclamation of the Orthodox Romanian Church 
autocephaly as against the Constantinople Patriarchy. The climax of the debates regarding the need to 
rejuvenate the most conservative institution of the Romanian State, was reached on December, 20, 1857, 
when a twelve articles document, analyzed and well-reasoned by Melchisedec Ştefănescu and Mihail 
Kogălniceanu - the craftsmen of the rejuvenation of the United Principalities Church under Al. I. Cuza’s reign- 
was introduced for debate. The resolutions adopted by the Ad hoc Assembly represented the quintessence of 
the Orthodox Romanian Church reform, implemented between 1859-1865 and perceived by most of the 
Romanian clergy as an attempt at laicization, since it sanctioned the state control over this prieviously 
autonomous institution. The controversies this reform generated at the time, understandable for the clergy, 
vanish as the archives and the historiography define the period between 1856-1859 as a new beginning for the 
Modern Romania. Under the circumstances, the changes produced in the Church can be seen, sine ira et 
studio, as an integral part of the long reforming process that characterized the Romanian State during the 
second half of the 19th century and not as an attempt to destroy a century-old institution. 
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În toamna anului 1857, când Principatele Române fremătau de dorinţa unei modernizări statale 
de fond, nu numai de formă, Adunarea Ad-hoc a Moldovei prezidată de mitropolitul Sofronie 
Miclescu găzduia una dintre cele mai complexe dezbateri pe tema reorganizării Bisericii Ortodoxe 
Române, care va deveni emblematică pentru instituţie, întrucât avea să traseze liniile pe care 
viitoarele guverne le-au urmărit în reformarea Bisericii. Dacă mitropolitul Moldovei, Sofronie 
Miclescu, a adoptat cu prilejul acelor dezbateri o atitudine cel puţin indiferentă, nesusţinându-i ferm 
pe deputaţii clerului, Neofit Scriban, Filaret Scriban şi Melchisedec Ştefănescu şi-au dat toată silinţa 
cerută de însemnătatea cauzei şi de scopul acelei adunări. În şedinţa din 30 septembrie 1857, 
Melchisedec Ştefănescu a formulat propuneri cu privire la viaţa, poziţia şi rolul preoţimii, pentru a fi 
dezbătute în Adunare. Atunci Melchisedec propunea ca preoţii să fie folosiţi în sate ca învăţători, să 
se ocupe de educaţia religioasă a copiilor, să fie salarizaţi şi să fie scutiţi de unele îndatoriri faţă de 
proprietari; stabilirea lor în sate să nu fie lăsată la voia proprietarilor; judecata lor să se facă potrivit 
rânduielilor canonice; să fie reorganizate şcolile de pregătire ale viitorilor clerici; să se înfiinţeze un 
jurnal bisericesc; în posturile de protopopi să fie numiţi preoţi destoinici; lăcaşurile de închinare să fie 
construite după anumite criterii; la alegerea episcopilor să fie şi reprezentanţi ai clerului; în seminarii 
să fie primiţi copiii orfani ai preoţilor; să se proclame autocefalia Bisericii (Acte 649). 
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Comisia desemnată de Adunare să realizeze proiectele de reformă bisericească, s-a oprit asupra 
unor chestiuni majore pentru această instituţie seculară, încă foarte importantă pentru societatea 
secolului al XIX-lea, care se cerea a fi modernă şi luminată iar nu un bastion al vechiului regim. În 
şedinţa din 25 octombrie 1857, Comisia a supus dezbaterii în Adunare, un proiect privind libertatea 
cultelor religioase şi caracterul religiei ortodoxe în viaţa de stat din Principate (Acte 99).  

Arătând că libertatea cultelor este un principiu adoptat de toate statele civilizate ale lumii, ”care 
şi-au revărsat numai dreptul de a veghea asupra exerciţiului lor”, şi că acest principiu a existat în 
practică întotdeauna în Ţările Române, unde cultele religioase au fost recunoscute de autoritatea 
civilă şi au beneficiat de libertate de exerciţiu, membrii comisiei bisericeşti solicitau ca la viitoarea 
organizare a statului să se statueze că: ”Religia domnitoare în România este religia ortodoxă a 
Răsăritului. Exerciţiul celorlalte culturi recunoscute este liber, însă cu restricţia prevăzută în 
Capitulaţii” (tratatele încheiate cu Imperiul Otoman în 1460 şi 1511). 

Creatorii proiectului de lege foloseau ca argumente pentru a sublinia importanţa unei asemenea 
legi în stat două idei de mare efect, într-o vreme în care opinia publică vibra la cuvinte precum 
naţionalitate, libertate, fraternitate, civilizaţie:  

1. religia ortodoxă şi limba română constituie ”paladiul” naţionalităţii române; 
2. o naţiune aspirantă la ”civilizaţie” trebuie să admită că la temelia civilizaţiei creştine şi a ”înfrăţirii 
popoarelor” se află toleranţa, principiu conţinut chiar în cuvintele lui Iisus Hristos.  
 

După ce proiectul comisiei a fost amendat de arhimandritul Scriban, de dr. Anastase Fătu şi de P. 
P. Carp, care s-au pronunţat împotriva toleranţei religioase şi pentru reducerea numărului de lăcaşe 
spirituale destinate reprezentanţilor celorlalte culte religioase din statul român, Mihail Kogălniceanu 
a invitat Adunarea să voteze proiectul de lege, printr-un discurs magistral, care avea semnificaţia 
unui vibrant apel la toleranţă religioasă (Kogălniceanu 39-42). 

Mihail Kogălniceanu afirma că toleranţa religioasă, pururea practicată în România, constituie cea 
mai frumoasă pagină din istoria civilizaţiei şi că aducerea ei în dezbatere la 1857, când românii 
doreau să constituie nu numai o societate ci şi o naţionalitate, este de bun augur, o dovadă de 
respingere a ”întunericului”. El îi mustra pe cei care, deşi pretindeau ”a ţine cârma progresului”, prin 
opoziţie, se manifestau ca oameni ai trecutului, având în vedere numai interesul personal, patima, 
sau ”inspiraţiile strâmte ale unui patriotism de clopotniţă”. Reforma era cerută de ”trebuinţele 
secolului”, de aceea apela la datoria românilor de a sfărâma ruinele trecutului şi de a edifica un nou 
stat, datorie asupra căreia vegheau însăşi reprezentantele ”civilizaţiei lumii”, marile puteri garante. 

Mihail Kogălniceanu considera că statuarea acestui principiu era de neamânat, întrucât libertatea 
conştiinţei şi a religiei, înscrisă ”în capul Constituţiilor tuturor naţiilor civilizate”, era matca tuturor 
celorlalte libertăţi, spre care aspirau românii. Respingerea principiului toleranţei religioase, existent 
de facto la noi din cele mai vechi timpuri, ar fi fost o monstruozitate şi o barbarie nedemnă de secolul 
al XIX-lea. 

Pentru a convinge auditoriul că pământul românesc a fost ”pururea un azil, un loc de scăpare 
pentru toate religiile şi pentru toate culturile prigonite”, Mihail Kogălniceanu a evocat momentele 
din trecut în care, rând pe rând armeni, catolici, lipoveni sau evrei, au primit de la domni (Alexandru 
cel Bun, Vasile Lupu, ş.a.) dreptul de a-şi exercita liber cultul. El sublinia că această toleranţă nu a 
afectat niciodată Biserica Ortodoxă, aşa încât temerea unora dintre deputaţi de a consfinţi juridic 
libertatea cultelor era total nejustificată. 

Cum ar fi putut reprezentanţii celorlalte culte religioase să prejudicieze Biserica Ortodoxă care se 
bucura de toate ”mijloacele de înrâurire” sau să-i pericliteze statutul? Clerul ortodox din Principatele 
Române avea, pe lângă neîndoita putere morală asupra populaţiei, forţă materială (înaltul cler şi 
clerul monahal posedau averi uriaşe) şi politică (Mitropolitul ţării era preşedintele Adunării obşteşti, 
episcopii erau membri de drept, iar clerul monahal şi mirean avea reprezentanţi în cadrul acesteia). 
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De aceea Mihail Kogălniceanu solicita respingerea amendamentului deputatului Carp, care nu 

putea să producă între românii de confesiuni diferite decât dezbinare, să şubrezească temelia 

naţionalităţii. Spunea el că o naţionalitate nu se întemeiază fără patriotism, iar patriotismul nu este 

posibil dacă se ignoră binele comun. Tocmai de aceea, diferenţele între cetăţenii români de religii 

diferite nu trebuie să existe decât în lăcaşul de cult: ”Fiecare să adoreze pe Dumnezeu, cum îl va 

povăţui cugetul. Împărăţia mea nu este din lumea aceasta a zis Mântuitorul; noi nu avem a regula 

ceriul, avem a face cu pământul; pe pământ, dar, să domnească marele ordine ale religiei noastre: 

pacea şi frăţia” (Kogălniceanu 42). 

În final sugera că Europa va fi dreaptă cu românii, numai dacă şi aceştia vor fi drepţi cu toţi fiii 
ţării, indiferent de credinţă, şi afirma cu tărie că El votează pentru libertatea cultelor. 

La începutul lunii noiembrie 1857, Adunării ad-hoc a Moldovei îi era înfăţişat un nou proiect ce 
viza înfiinţarea unei autorităţi sinodale centrale pentru trebile duhovniceşti ale Bisericii Române şi 
proclamarea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române în raport cu Patriarhia Constantinopolului (Acte 
153-154). 

În ceea ce priveşte Sinodul, Comisia arăta că această instituţie prescrisă de canoanele Bisericii 
Ortodoxe Române, care a existat în Ţările Române tot timpul de facto, trebuie să existe de acum 
încolo şi de jure, întrucât unirea politică a Principatelor Române, votată cu mare entuziasm de 
ambele Divanuri ad-hoc la 7-8 octombrie 1857, atrage după sine şi centralizarea autorităţii bisericeşti 
a acestor ţări în care religia ortodoxă este predominantă. Conform proiectului, competenţele 
Autorităţii Sinodale Centrale se limitau la probleme de ordin duhovnicesc, canonic şi disciplinar, fără 
ca hotărârile sale să interacţioneze cu prerogativele autorităţii civile, care-şi păstra mai departe rolul 
de consultant al Bisericii. 

Plecând de la o altă situaţie de fapt, anume că Biserica Ortodoxă Română, în tot cursul existenţei 
sale, a fost neatârnată faţă de Patriarhia Constantinopolului, şi cu toate acestea nu de puţine ori 
Patriarhii au intervenit necuvenit, din raţiuni politice, încercând să influenţeze deciziile înalţilor 
ierarhi români, Comisia solicita recunoaşterea neatârnării Bisericii Ortodoxe Române de orice 
chiriarhie a Răsăritului, păstrând numai legăturile dogmatice cu acestea. În sprijinul acestei cereri, 
erau invocate autonomia Principatelor Române, prevăzută de Capitulaţiile româno-otomane şi 
recunoscută prin Tratatul de pace de la Paris din 1856 şi o serie de documente ce confirmau starea de 
neatârnare a Bisericii Ortodoxe Române: 
 
”Îndreptarea legii”– Nomocanon tipărit la Târgovişte în 1652; 
Actul sinodic de la Constantinopol din timpul împăratului Paleologu, citat în Cartea Sinodului 
Moldovei din 1 ianuarie 1752; 
Descriptio Moldaviae,  Dimitrie Cantemir; 
Regulamentul Organic al Principatelor – art. 413 
 

Cu prilejul dezbaterii acestui proiect la 4 noiembrie 1857, s-au pronunţat în favoarea celor două 
puncte ale proiectului arhimandritul Melchisedec Ştefănescu – rectorul Seminarului eparhial Huşi, 
teolog cu diplomă de magistru în Teologie, conferită de Academia din Kiev şi ilustrul orator şi om al 
cetăţii Mihail Kogălniceanu, în timp ce alt deputat al clerului arh. Filaret Scriban susţinea că 
proclamarea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române ar conduce direct la schismă (Cf. Scriban 147-
148). 

Melchisedec a intervenit cu propunerea ca în componenţa viitorului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române să fie acceptată şi preoţimea eparhială, argumentând că în toată istoria bisericii creştine, la 
sinoadele ecumenice şi locale, alături de episcopi, mitropoliţi şi patriarhi, a participat şi preoţimea de 
mir: ”Prin urmare însăşi esperiinţa de veacuri arată că preoţimea nu numai poate, dar trebue 
neapărat a fi faţă în adunarea Episcopilor la consultarea despre trebile bisericeşti” (Acte 155-157).  
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În timp ce episcopul este un călugăr care trăieşte departe de zgomotul şi valurile lumii – spunea 
arhimandritul, preotul, ”presbiterul”, trăieşte nedezlipit de lume, înnoată în valurile ei, este martorul 
tuturor greutăţilor, nevoilor şi ispitelor omenirii. Preotul vede şi simte suferinţa, spre deosebire de 
călugăr, care doar şi-o imaginează. Melchisedec susţinea că aşa cum Adunarea Legislativă a ţării are 
reprezentanţi din toate categoriilor sociale, şi Adunarea Bisericii trebuie să reprezinte toate 
interesele slujitorilor ei. Numai respectând drepturile preoţilor, Biserica îşi putea îndeplini misiunea 
ei în lume: aceea de a lumina şi sfinţi poporul. 

În discuţie a intervenit şi Mihail Kogălniceanu, manifestîndu-se ca un simpatizant al preoţilor de 
mir, un politician dornic să le pregătească acestora un viitor mai bun. El constata cu uimire şi 
durerere totodată că, deşi preoţii de mir erau purtătorii celei mai grele misiuni din toată tagma, 
pentru iluminarea sau pentru îmbunătăţirea vieţii lor nu se făcuse nimic. Era mai mult decât necesar, 
fiindcă luminarea poporului depindea nemijlocit de clerul mirean, care-l însoţea în marile sale treceri 
prin viaţă şi-i predica morala evanghelică. În consecinţă, Kogălniceanu susţinea dreptul clerului de 
mir de a participa la Sinod, pentru a-şi putea apăra interesele, îndemnându-i totodată pe 
reprezentanţii Adunării să fie liberali şi progresişti, să recunoască libertatea cultelor şi să acţioneze 
pentru luminarea clerului ortodox, condiţie necesară luminării şi bunăstării poporului în general (Acte 
157-158).  

La sfârşitul dezbaterilor din 4 noiembrie 1857, Divanul ad-hoc a votat în unanimitate rezoluţia 
finală privind înfiinţarea autorităţii sinodale, specificându-se recunoaşterea neatârnării Bisericii 
Ortodoxe Române faţă de orice altă chiriarhie a Orientului (art.1), participarea preoţimii de mir a 
fiecărei eparhii la Sinod, (art. 2), alegerea mitropoliţilor şi a episcopilor numai dintre pământeni 
curaţi, excluzându-i dintre eligibili pe străini sau împământeniţi (art.3) (Acte 159-161).  

La 20 decembrie 1857, Comitetul clerical al Moldovei – alcătuit din Ghenadie Şendre, locotenent 
de episcop la Huşi, arh. Neofit Scriban, profesor la Seminarul Socola, arh. Melchisedec Ştefănescu, 
magistru în teologie şi rector al seminarului Huşi, iconomul Dimitrie Matcaş, sub preşedenţia 
arhimandritului Filaret Scriban, magistru în teologie şi rector al seminarului Socola, – supunea 
dezbaterilor Divanului Ad-hoc al Moldovei un proiect de reorganizare a Bisericii Ortodoxe Române 
intitulat Dorinţele Comitetului Clirical, de 12 articole, care au fost rând pe rând argumentate de 
Melchisedec şi analizate de inepuizabilul Mihail Kogălniceanu (Acte 428-429 qtd. in Isar 85-96): 
 
1. Autochefala Biserică Ortodoxă a Moldo-României, fiică şi membru a unei sfinte soborniceşti şi 
apostoliceşti Biserici de Răsărit, a căreia cap şi începător este Domnul şi Dumnezeul nostru Isus 
Hristos, mărturiseşte şi păzeşte fără schimbare toate dogmele şi sfintele canoane apostolice şi 
sinodale, precum şi toate sfintele tradiţii, conformându-se în totul cu credinţa Bisericii Răsăritului, 
pentru care şi pe viitor la caz de nevoie, pentru păstrarea unităţii credinţei, când Sf. Sinod va găsi de 
cuviinţă, să se poată consulta în dogme cu Biserica ecumenică. 

Melchisedec arăta că Biserica Ortodoxă Română autocefală doreşte păstrarea unităţii de credinţă 
şi dialogul cu Biserica ecumenică în chestiuni exclusiv dogmatice, pentru a evita pe viitor abuzurile pe 
care erau tentaţi să le săvârşească Patriarhii Răsăritului (Acte qtd. in Isar 82-83). 

2. Organizarea învăţăturilor cliricale într-un mod ca preoţimea atât monahică, cât şi mireană să 
posedeze cunoştinţele claselor filosofice şi teologice. 

Pe marginea acestui articol, Melchisedec Ştefănescu evoca momentele din trecutul moldovenesc, 
destul de puţine de altfel, în care domnitorii s-au gândit o clipă şi la luminarea clerului, anume: anul 
1644 - când Vasile Lupu a înfiinţat ”Academia” de la mânăstirea Trei Ierarhi, în cadrul căreia, pe lângă 
învăţăturile laice, se propuneau şi cele teologice; Nicolae Mavrocordat, care a înfiinţat tipografia şi 
şcoala de la Sf. Sava din Iaşi; Constantin Mavrocordat, care a adoptat o serie de măsuri împotriva 
hirotonisirii preoţilor fără atestate de la dascălii preoţeşti care să dovedească ”bisericeasca lor 
învăţătură”; ierarhii de la începutul secolului al XIX-lea, care au pus bazele seminarului de la Socola 
(mitropolitul Veniamin Costache). Melchisedec solicita ca ”diriguirea” învăţământului teologic să nu 
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fie lăsată pe mâna profesorilor străini, pe motiv că aceasta n-ar fi în concordanţă cu menirea 
preoţilor în societate, aceea de învăţători de religie dar şi de naţionalitate (Acte qtd. in Isar 84). 

Mihail Kogălniceanu sprijinea iniţiativa de luminare a clerului, stigmatizând pe acei capi ai bisericii 
care de-a lungul timpului au umplut parohiile ţării de preoţi ignoranţi, pentru mită sau ”hatâr”, 
aducându-i pe absolvenţii de seminar în situaţia de a se reprofila pentru a putea trăi. Îi învinovăţea 
pe episcopii ţării pentru decăderea religiei, subliniind că puterea religioasă nu stă ”în mulţimea ci în 
virtutea şi ştiinţa clerului” (Kogălniceanu 93-101). 

 
3. Organizarea monahismului dupre nişte condiţii folositoare Statului şi religiei, potrivit şi cu sfintele 
canoane. 

În legătură cu acest subiect, Mihail Kogălniceanu a lansat o adevărată diatribă împotriva mulţimii 
de ”intitulaţi rugători către Dumnezeu”, calificând monahismul drept ”ruşinea religiei” românilor şi 
propunând ca măsură ce nu mai suporta amânare, reformarea radicală a monahismului: 
”Monahismul nostru s-a făcut o plantă cu totul parazită, instituţie cu totul netrebnică statului şi 
religiei. Uitaţi-vă la rolul cu totul mizerabil ci monahii l-au giucat în marea luptă naţională ce am avut; 
vedeţi cum ei împlinesc spirituala lor misie. Materialismul a înăbuşit în ei toate virtuţile cetăţeneşti şi 
religioase” (qtd. in Isar 86).  

Mihail Kogălniceanu respingea amendamentul egumenului de Slatina, viitorul mitropolit Calinic 
Miclescu, potrivit căruia monahismul trebuia reorganizat după principii folositoare întâi religiei şi abia 
apoi statului, argumentând că la români patria şi religia sunt unite, iar un patriot rău n-ar fi sigur un 
bun monah. De aceea susţinea principiul formulat de comitetul clerical ca monahismul să fie mai întâi 
folositor statului şi apoi religiei.  

 
4. Înaintirea în funcţiile şi rangurile bisericeşti să fie bazată pe erudiţie şi moralitate, dovedite prin 
acte şi merite vederate. 

Articolul era susţinut de Mihail Kogălniceanu, un adversar al ”nepotismului” în cele sacre. 

5. Potrivit sfintelor canoane bisericeşti şi drepturilor clirului ab-antiquo, la alegerea mitropoliţilor şi a 
episcopilor împreună cu Sf. Sinod să ia parte şi clirul atât monahic, cât şi mirean, prin reprezentanţi 
extraordinari din fiecare ţinut a eparhiei văduve. 

Asemeni deputatului Dimitrie Miclescu, Mihail Kogălniceanu amenda dorinţa clerului de a lua 
Adunării naţionale dreptul de a alege înalţii ierarhi, considerând-o contrară legii fundamentale a ţării. 
În sprijinul părerii sale, Kogălniceanu demonstra că mitropoliţii ţării nu sunt numai capi ai clerului ci şi 
ai naţiunii, sunt membri de drept ai Adunării generale, unde se dezbat problemele cele mai 
importante ale ţării. Sunt şi oameni politici, cu calităţi civile nu numai spirituale, de aceea solicită ca, 
după obiceiul secular, înalţii ierarhi să fie aleşi de către Adunarea Legislativă, Sinod şi câte un 
reprezentant extraordinar din fiecare ţinut al eparhiei vacante. 

6. Toţi servitorii bisericeşti să fie salariaţi şi să aibă driturile politice ca şi ceilalţi cetăţeni; osebit de 
aceasta, pământul hotărât de Regulamentul Organic pentru servitorii bisericeşti de pe la sate să se 
dea şi pe viitor. 

Mihail Kogălniceanu se arăta întrutotul de acord cu articolul formulat de comitet, şi el dorind ca 
întregul cler român, de la mitropolit până la ultimul preot sau monah, să beneficieze de un ”salariu 
fără osebire” îndestulător, astfel ca în viitor nimeni să nu mai aibă pe mână averi. În ceea ce priveşte 
acordarea de drepturi politice preoţilor, deşi în principiu era de acord, propunea amânarea chestiunii 
până la dezbaterea noii legi electorale. În privinţa pământului, cerea menţinerea statu-quoului până 
la finalizarea procesului de organizare a comunelor. Ca o completare, deputatul propunea salarizarea 
clerului catolic, motivând că numărul populaţiei moldoveneşti de acest rit este însemnat. Deci 
instituirea egalităţii clerului catolic şi ortodox, idee la care Adunarea a aderat imediat. 
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7. Fondul clirical, atât al episcopiilor, al monastirilor fără osebire şi al schiturilor, cât şi al bisericilor de 
mir să formeze o singură casă supusă la controlul Sinodului ca proprietate a bisericii. 

Dacă primele şase articole erau în concordanţă cu spiritul vremii şi cu viziunea lui Kogălniceanu 
despre organizarea modernă a Bisericii, articolul acesta era considerat ”un pas gigantic înapoi” şi se 
pronunţa ferm împotriva lui. În primul rând Mihail Kogălniceanu invoca misiunea ”curat spirituală” pe 
care clericii o hărăziseră Sinodului în proiectul discutat la începutul lunii noiembrie 1857, apoi atrăgea 
atenţia că materialismul a ucis autoritatea morală a slujitorilor Bisericii şi cerea secularizarea de către 
stat a tuturor averilor ce ”compromit religia”.  

Mihail Kogălniceanu pleda pentru salarizarea clerului ca în Franţa sau Bucovina, pentru ca acesta 
să se poată ocupa liber de misia sa spirituală şi morală, centralizarea întregii averi clericale în mâinile 
Departamentului Cultelor, sub controlul Adunării generale, ca în cazul celorlalte case publice. El era 
pornit mai mult împotriva egumenilor care trăiau precum boierii, decât împotriva clerului de mir, 
care avea circumstanţe atenuante (grija unei familii de întreţinut). În plus, deputatul propunea ca 
prisosul veniturilor din fondul clerical să fie folosit pentru dezvoltarea învăţământului public şi al 
aşezămintelor de binefacere. 
 
8. Catedrele de religie prin toate şcoalele Statului de prin târguri şi sate, precum şi prin cele private să 
fie ţinute de preoţi. 
 
9. Aşezămintele speciale şi statuturile pentru episcopii, monastiri, seminarii, dicasterii, biserici de mir 
şi alte instituţii bisericeşti, potrivit cu duhul sfintelor canoane, să le facă Sfântul Sinod şi să le supue la 
întărirea Domnitorului, însă păstrându-se prin aceste, în putera sfintelor canoane, dritul proprietăţii 
Bisericii. 

Acest articol era considerat de Mihail Kogălniceanu o continuare al celui de al şaptelea şi se 
pronunţa împotrivă. El cerea ca Sinodul să aibă dreptul de a alcătui statutele, dar acestea să fie 
votate de Adunare şi întărite de domn. 

10. Egumenii tuturor monastirilor din ţeară, precum şi rectorii seminariilor fără osebire să nu fie 
dintre străini. 

Dezbaterea acestui articol a prilejuit o nouă disensiune între Calinic Miclescu, egumenul mânăstirii 
Slatina şi Mihail Kogălniceanu. Reprezentantul clerului amendase proiectul, pentru a li se permite şi 
străinilor să fie numiţi rectori de seminar, motivând că în ţară nu ar exista clerici educaţi, apţi să 
ocupe această funcţie. Răspunsul lui Kogălniceanu a fost prompt. 

În opinia sa, rectorul unui seminar devenea responsabil de educaţia unei generaţii întregi, de 
aceea încredinţarea viitorului clerului român în mâinile unor străini era un fapt extrem de periculos. 
Numirea rectorilor străini echivala cu încredinţarea seminarului în mâinile consulilor de care 
depindeau aceştia. Kogălniceanu considera o datorie de naţionalitate ca rectorii să fie români. Ei nu 
trebuia să fie neapărat nişte erudiţi, ci administratori, buni gospodari ai instituţiei. Această 
împotrivire nu se extindea însă şi asupra profesorilor care predau în cadrul seminariilor, care puteau 
fi străini şi a căror prezenţă în acele instituţii ar fi fost cu siguranţă de bun augur.  

11. Toate bisericile şi monastirile din ţeară să atârne de jurisdicţia episcopilor eparhioţi respectivi şi a 
Sinodului fără nici o deosebire. 

12. Nimine din tagma cliricală să nu fie condamnat şi distituat fără o judecată prealabilă, dupre legi şi 
canoane. 

Melchisedec Ştefănescu, teolog, unul dintre autorii proiectului de reorganizare a Bisericii 
Ortodoxe, arăta că astfel clerul român îşi exprimă dorinţele în faţa Adunării Naţionale, dorinţe care 
nu sunt ”de vreun interes de castă”, ci de interes naţional, pentru propăşirea societăţii. În viziunea sa, 
reforma şi îmbunătăţirea vieţii clerului reprezentau gajul religiei şi ele erau în consonanţă cu „cererile 
veacului”. Considera firesc să se bucure şi preoţii români de bunurile progresului „de care se 
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împărtăşesc celelalte mădulari ale societăţii, fără a uita deviza: totul pentru păstrarea religiei şi 
progres”.  

Spre deosebire de profesorul Melchisedec Ştefănescu, direct implicat în această chestiune fiind 
parte a tagmei bisericeşti, Mihail Kogălniceanu a analizat punct cu punct dorinţele clerului, din 
perspectiva deputatului, omului practic ce privea clerul din statele civilizate şi aspira la dobândirea 
aceluiaşi statut şi pentru cel român.  

La sfârşitul intervenţiei sale oratorice, Mihail Kogălniceanu a mai adăugat două propuneri la 
dorinţele comitetului clerical:  
 
1. mitropoliţii şi episcopii să se aleagă în viitor dintre toţi membrii clerului monahic, indiferent de 
ierarhie, potrivit meritelor şi calităţilor lor, subliniind că o astfel de alegere ar împiedica 
neorânduielile şi imixtiunile din afară ce au caracterizat istoria bisericească recentă, fără a fi contrară 
canoanelor. 
 
2. reglementarea chestiunii mânăstirilor închinate Locurilor Sfinte din Orient de către viitorul guvern, 
ca o chestiune ce ţine de autonomia ţării, de competenţa autorităţilor române şi de naţionalitate.  

Mihail Kogălniceanu socotea inadmisibil ca o hotărâre străină să exproprieze a cincea parte din 
pământul românesc cu atât mai mult cu cât, potrivit documentelor, Locurile Sfinte erau doar 
epitroapele mânăstirilor pământene, iar nu proprietarele lor de drept. 

În aceeaşi zi (20 decembrie 1857), Adunarea Ad-hoc a Moldovei a votat în unanimitate rezoluţia 
finală privind organizarea Bisericii Ortodoxe Române, primind majoritatea amendamentelor 
formulate pe parcursul discuţiilor de Mihail Kogălniceanu. Rezoluţia avea 14 articole şi consfinţea 
controlul Statului asupra Bisericii, prin intermediul ministerului Cultelor, după cum urmează (Scriban 
148-151; Acte 469-470): 
 
1. Autochefala Biserică Ortodoxă a Moldo-României, fiică şi membru al unei sfinte soborniceşti şi 
apostoliceşti Biserici de Răsărit, a căreia cap şi începător este Domnul şi Dumnezeul nostru Isus 
Hristos, mărturiseşte şi păzeşte fără schimbare toate dogmele şi sfintele canoane apostolice şi 
sinodale, precum şi toate sfintele tradiţii, conformându-se în totul cu credinţa Bisericii Răsăritului, 
pentru care şi pe viitor la caz de nevoie, pentru păstrarea unităţii credinţei, când Sf. Sinod va găsi de 
cuviinţă, să se poată consulta în dogme cu Biserica ecumenică. 
 
2. Organizarea învăţăturilor cliricale într-un mod ca preoţimea atât monahică, cât şi mireană să 
posedeze cunoştinţele claselor filosofice şi teologice. 
 
3. Organizarea monahismului dupre nişte condiţii folositoare Statului şi religiei, potrivit şi cu sfintele 
canoane. 
 
4. Înaintirea în funcţiile şi rangurile bisericeşti să fie bazată pe erudiţie şi moralitate, dovedite prin 
acte şi merite vederate. 
 
5. Potrivit sfintelor canoane, drepturilor clirului ab-antiquo şi a legii fundamentale a ţării, alegerea 
mitropoliţilor şi a episcopilor va urma a se face prin Adunarea Obştească a ţării şi se va întări de către 
şeful statului. Această Adunare va fi formată de către deputaţii legislativei, Sinodul şi reprezentanţii 
estraordinari ai clerului monahic şi mirean, din fiecare ţinut a eparhiei văduve. 
 
6. Toţi servitorii bisericeşti fără osebire vor fi salariaţi; ei vor avea aceleaşi drepturi politice ca şi 
ceilalţi cetăţeni; în cuprinderea legii electorale ce se va vota de către Adunările întrunite ale ambelor 
Principate. Pământul ce, după Regulamentul Organic, este dat parohiilor săteşti, li se va da şi în viitor; 
bine înţelegându-se că odată ce se va fixa salariul într-un chip îndestulător pentru preoţii săteni, se va 
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rădica de asupra proprietarilor sarcina ce-i priveşte astăzi pentru întreţinerea preoţilor săteni, 
lăsându-se în dispoziţia parohilor numai casele şi grădinile stăpânite astăzi de tagmele bisericeşti. 
Salariul şi celelalte foloase materiale ce se vor asigura clerului de la parohiile ortodoxe, se vor 
recunoaşte şi clerului de la parohiile catolice.  
 
7. Fondul clirical atât al episcopiilor, al monastirilor fără osebire şi al schiturilor, cât şi al bisericilor de 
mir va forma o singură casă administrată de departamentul averilor bisericeşti. Sub nici un cuvânt 
egumenii monastirilor nu vor mai putea ţinea pe seama lor moşii, ca pe viitor să nu aibă a se ocupa 
decât de împlinirea înaltei misii spirituale care le este încredinţată. Bugetul cheltuielilor de peste an 
se va face de către Sinod şi Ministerul Culturilor, şi ca toate sămile caselor publice, va fi supus 
controlului Adunării Legislative. După îndestularea trebuinţelor bisericeşti şi a salariului servitorilor 
spirituali, prisosul veniturilor se va întrebuinţa întru sporirea învăţăturilor publice şi alte aşezăminte 
de binefacere publică, principiu recunoscut şi prin Art.6., §.s. din legea pentru ocârmuirea averilor 
monastireşti. 
 
8. Catedrele de religie prin toate şcoalele Statului de prin târguri şi sate, precum şi prin cele private să 
fie ţinute de preoţi. 
 
9. Aşezămintele speciale şi statuturile pentru episcopii, monastiri, seminarii, dicasterii, biserici de mir 
şi alte instituţii bisericeşti, se vor proiecta de către Sfântul Sinod; însă pentru a avea putere de lege, 
vor trebui a fi întărite de guvernământ, şi anume acele de natură administrativă se vor supune şefului 
Statului, acele de natură legiuitoare se vor dezbate şi vota mai întâi de Adunarea Legislativă şi apoi, 
ca orice altă lege, se vor supune Domnitorului. 
 
10. Egumenii tuturor monastirilor din ţeară, precum şi rectorii seminariilor fără osebire să nu fie 
dintre străini, nici dintre acei care în viitor s-ar hirotonisi în străinătate fără autorisaţia Bisericii din 
ţeară. 
 
11. Toate bisericile şi monastirile din ţeară să atârne de jurisdicţia episcopilor eparhioţi respectivi în 
întâia instanţă şi de Sinod ca instanţă de apel. 
 
12. Nimenea din tagma clericală să nu fie condamnat şi destituat fără o judecată prealabilă, dupre 
legi şi canoane. 
 
13. Mitropoliţii şi episcopii se vor alege în viitor din toţi membrii clerului monahic, cerându-se de la 
candidaţi numai virtuţile şi condiţiile spirituale cerute de sfintele canoane, precum şi erudiţia 
teologică. 
 
14. Regularea chestiei monastirilor pământene închinate locurilor de jos, ca o chestie ce este cu totul 
în competinţa ţării de a deslega după rezervele ce adunarea Ad-hoc şi-a făcut încă în şedinţa din 3 
Octomvrie (protocolul V), este păstrată viitorului guvernământ al ţării în deplina sa autonomie. 

Acesta este documentul care a stat la baza amplei reforme bisericeşti iniţiate în anii domniei lui 
Alexandru Ioan Cuza, reformă percepută de reprezentanţii Bisericii ca o a doua ofensivă a Statului 
împotriva Bisericii, după cea săvârşită prin Regulamentul Organic. Spre deosebire de Moldova, în 
Muntenia nici lupta pentru unire, nici cea pentru biserică nu au fost acerbe; aproape toţi capii 
bisericii, cu excepţia episcopului Filotei Buzău, fiind partizanii guvernului, interesaţi de menţinerea 
situaţiei existente. 
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