
 

kcdjd 

 

 

        

GEORGICĂ GRIGORIŢĂ 
I. DATE   BIOGRAFICE 

   Data naşterii: 06/11/1978 
   Locul naşterii: Galaţi, România 
   Cetăţenie: română 
   Stare civilă: căsătorit 

II. FORMARE ŞI EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

II.1.  Studii   

2010 – doctor în drept canonic (calificativ Summa cum laude) cu teza „L’autonomie ecclésiastique selon 
l’actuelle législation canonique de l’Eglise orthodoxe et de l’Eglise catholique. Etude canonique 
comparative”, susţinută în data de 21 iunie 2010 la Facultatea de Drept Canonic a Universităţii 
Pontificale Gregoriene din Roma (Italia), sub coordonarea părintelui profesor GIANFRANCO 

GHIRLANDA SJ (titlu echivalat în România prin Atestatul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei nr. 55473/2011). 

2006–2010 –  cursuri de doctorat în drept canonic   
                 Universitatea Pontificală Gregoriană, Facultatea de Drept Canonic 
                 Profesor îndrumător : Pr. Prof. Dr. GIANFRANCO GHIRLANDA SJ                 

2006-2007 – GRATIANUS – Diplomă universitară de formare doctorală europeană în drept canonic şi în dreptul 
relaţiilor Religii-Stat [Diplôme d’université de formation doctorale européenne en droit canonique 
et en droit des relations religions Etats]. Program european inter-universitar coordonat de Facultatea 
de Drept «Jean Monnet» a Universităţii Paris-Sud 11 

   Profesori coordonatori: BRIGITTE BASDEVANT–GAUDEMET & JEAN-PAUL DURAND & 

FRANCESCO MARGIOTTA-BROGLIO 

2003-2006  –  Licenţă în Drept canonic, 
                  Universitatea Pontificală Gregoriană, Facultatea de Drept Canonic 

Dizertaţie : Il concetto di «Ecclesia sui iuris» secondo l’attuale legislazione canonica cattolica.               
 Profesor îndrumător: Pr. Prof. Dr. GIANFRANCO GHIRLANDA SJ 

2002-2004  – Master în Exegeză şi Ermeneutică Biblică  
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă 
Dizertaţie : Scrierile apocrife ale Vechiului Testament. 
Profesor îndrumător: Protos. Conf. Dr.  JUSTINIAN CÂRSTOIU 

2001-2003 –  Master în Teologie Practică – Drept canonic  
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă 
Dizertaţie : Organismele executive ale administrației centrale bisericeşti potrivit actualei legislaţii 
canonice a Bisericii Catolice şi a Bisericii Ortodoxe. Studiu canonic comparativ. 
Profesor îndrumător: Pr. Prof. Dr.  NICOLAE V. DURĂ 

             1997-2001 –   Licenţă în Teologie Ortodoxă 
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă 
Dizertaţie : Sfânta Taină a Preoţiei potrivit actualei legislaţii canonice a Bisericii Catolice şi a 
Bisericii Ortodoxe. Studiu canonic comparativ. 
Profesor îndrumător: Pr. Prof. Dr.  NICOLAE V. DURĂ 

1993-1997 –    Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi 



 

II.2. Stagii de perfecționare / Burse 

▪ 01 septembrie 2003 – 30 iunie 2009 – bursă de studiu la Seminarul Pontifical Francez din Roma (Séminaire Pontifical 
Français de Rome); bursă oferită de Comitatul Catolic pentru Colaborare Culturală din cadrul Consiliului Pontifical 
pentru Promovarea Unității Creștinilor. 

▪ 20 august – 10 septembrie 2007 – stagiu de cercetare la Academia de Teologie Ortodoxă din Sankt-Petersburg (Federația 
Rusă); bursă oferită de vrednicul de pomenire Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii, ALEXEI al II-lea. 

▪ 01 iunie – 31 iulie 2007 – stagiu de cercetare la Institutul pentru Bisericile Orientale (Ostkirchliches Institut) din Regensburg 
(Germania); bursă oferită de Conferința Episcopală Germană. 

▪ 01 noiembrie 2006 – 30 aprilie 2007, participant la programul «Etat, libertés, religion en droits nationaux et européens», 
program european de formare doctorală în drept canonic GRATIANUS. (Paris – Universitatea Paris Sud XI în colaborare cu 
Institutul Catolic din Paris și cu alte universități europene); bursă oferită de către Uniunea Europeană prin programul Socrates. 

▪ 01 iulie – 31 iulie 2006 – stagiu de perfecționare a limbii franceze la Institutul de Limbă și Cultură Franceză (Institut de 
Langue et de Culture Françaises) din cadrul Institutului Catolic din Paris (Institut Catholique de Paris); bursă oferită de 
Guvernul Francez. 

II.3.  Activitate profesională 

▪ 01.10.2007 - 31.08.2009 – redactor corespondent din Roma pentru publicaţia Studii Teologice. Revista Facultăţilor 
de Teologie din Patriarhia Română. 

▪ 29. 09.2008 - 31.08.2009 – consilier canonico-juridic al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei 

▪ 01.09.2009 - 31.08.2011 – secretar Cancelaria Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 

▪ 01.03.2011 - 31.09.2014 – consultant pentru Administraţia Patriarhală în programul Forte – Formare trainică pentru 
parteneriat social. 

▪ 01.09.2011 - prezent – consilier patriarhal, Cancelaria Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. 

II.4 Activitate clericală 

▪ 26.03.2017 – hirotonit diacon și îmbisericit la Parohia „Înălțarea Domnului” – Domnița Bălașa din București. 

▪ 21.12.2017 – hirotesit arhidiacon de către Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL. 

II.5  Activitate didactică 

▪ 01.10.2010 - 25.03.2012 – lector suplinitor la catedra de Drept bisericesc din Facultatea de Teologie Ortodoxă 
“Justinian Patriarhul” a Universităţii din Bucureşti.  

▪ 26.03.2012 - 30.09.2013 – asistent universitar pe perioadă nedeterminată la catedra de Drept bisericesc din 
Facultatea de Teologie Ortodoxă “Justinian Patriarhul” a Universităţii din Bucureşti.  

▪ 01.10.2013 – 30.09.2017 – lector universitar pe perioadă nedeterminată la catedra de Drept bisericesc din Facultatea 
de Teologie Ortodoxă “Justinian Patriarhul” a Universității din Bucureşti. 

▪ 01.10.2017 – 16.02.2020 – conferențiar universitar pe perioadă nedeterminată la catedra de Drept bisericesc din 
Facultatea de Teologie Ortodoxă “Justinian Patriarhul” a Universității din Bucureşti. 

▪ 01.04.2019 – abilitat în domeniul Teologie (Ordinul Ministrul Educației Naționale nr. 3805/2019) 

▪ 19.06.2019 – prezent – membru al Școlii Doctorale de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Facultatea de 
Teologie Ortodoxă “Justinian Patriarhul” a Universității din București (Decizia Senatului Universității din 
București nr. 12.524/2019) 

▪ 17.02.2020 – prezent – profesor universitar pe perioadă nedeterminată la catedra de Drept bisericesc din Facultatea 
de Teologie Ortodoxă “Justinian Patriarhul” a Universității din Bucureşti. 

II.6 Activitate administrativ-didactică 

▪ 2016-2020 – membru al Consiliului Facultății de Teologie Ortodoxă “Justinian Patriarhul” a Universităţii din 
Bucureşti; 

▪ 2020-2024 – membru al Consiliului Facultății de Teologie Ortodoxă “Justinian Patriarhul” a Universităţii din 
Bucureşti 

▪ 2020-2024 – responsabil CIVIS în Facultatea de Teologie Ortodoxă “Justinian Patriarhul” a Universității din 
București 

▪ 2020-2024 – membru al Comisiei de Etică a Universității din București. 



 

III. ACTIVITATE ACADEMICĂ ŞI DE CERCETARE 
III.1. Lucrări (cărţi) 

a. Lucrări de autor 

▪ Il concetto di «Ecclesia sui iuris». Un’indagine storica, giuridica e canonica, Roma, Città Nuova, 2007. 

▪ L’autonomie ecclésiastique selon la législation canonique actuelle de l’Eglise orthodoxe et de l’Église catholique. Étude 
canonique comparative, Roma, G&B Press 2011. 

▪ Procedura statutară a alegerii de ierarhi în Biserica Ortodoxă Română, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune 
Ortodoxă, 2015 (ediția a II-a în 2019). 

▪ Sfintele și Dumnezeieștile Canoane în Biserică: între tradiție eclezială și necesitate pastorală, București, Editura Universității 
din București, 2017. 

b. Lucrări editate/coordonate 

▪ G. GRIGORIȚĂ (coord.), Bunurile Bisericii: ieri şi astăzi. Actele Simpozionului internaţional de Drept bisericesc de 
la Centrul social-pastoral Sfânta Cruce (Mănăstirea Caraiman) din 16-17 noiembrie 2014), București, Editura 
Basilica, 2016. 

▪ D. DUNGACIU – G. GRIGORIȚĂ (coord.), Enciclopedia Românilor de pretutindeni, vol. I, București, Editura Rao, 2018. 

▪ D. DUNGACIU – G. GRIGORIȚĂ (coord.), Enciclopedia Românilor de pretutindeni, vol. II, Brăila, Editura Istros, 2019. 

▪ G. GRIGORIȚĂ (coord.), „Ius ecclesiastictum” in the life of the Church. Proceedings of the International Symposium on 
Ecclesiastical Law „Ius ecclesiasticum in the life of the Romanian Orthodox Church: 130 Years of Canonical Theology 
in the Faculty of Orthodox Theology in Bucharest (September 20-21, 2018), București, Editura Basilica, 2019. 

▪ G. GRIGORIȚĂ (coord.), State and Religious Denominations in the European Union. Proceedings of the 
International Conference on relations between State and religious denominations in the European Union (6-9 June 
2019) and of the International Conference "The positive dimension of religious freedom: how can governments 
support religious organisations" (6-7 June 2019) organised at the Palace of the Patriarchate in Bucharest, 
București, Editura Basilica, 2019. 

III.2. Studii şi articole  

▪ Academicianul Constantin Erbiceanu (1838-1913). Un slujitor erudit, devotat și harnic al catedrei de teologie și al 
Bisericii Ortodoxe Române, în I. MOLDOVEANU (ed.), Profesorii noștri, învățătorii noștri, vol. 2, București, Editura 
Basilica, 2020, pp. 367-379. 

▪ Théologie canonique et Droit ecclésiastique : une relation synergique et complémentaire, în G. GRIGORIȚĂ (ed.), „Ius 
ecclesiastictum” in the life of the Church., București, 2019, pp. 95-152. 

▪ The Orthodox model of State-Church relationship in the European context. A canonical analysis, în G. GRIGORIȚĂ 

(coord.), State and Religious Denominations in the European Union, București, 2019, pp. 287-322. 

▪ Le concept de la primauté dans l’Eglise et son rôle dans la synodalité. Les prescriptions des saints canons et les réalités 
ecclésiales actuelles, în « Kanon » 25 (2019), pp. 125-175 

▪ Repere legale și ecleziale privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de pictură bisericească, în „Unitate 
dogmatică și specific național în pictura bisericească, ediția a VII-a”, București, 2019, pp. 113-174. 

▪ Ortodoxia românească din afara granițelor țării : valori și provocări actuale, în D. DUNGACIU – G. GRIGORIȚĂ (coord.), 
Enciclopedia Românilor de pretutindeni, vol. II, Brăila, Editura Istros, 2019, pp. 41-49. 

▪ Apocrisiar, în D. DUNGACIU (coord.), Enciclopedia de Diplomație, București, 2019, pp. 61-62. 

▪ Nunțiu, în D. DUNGACIU (coord.), Enciclopedia de Diplomație, București, 2019, pp. 467-469. 

▪ Precedence vs. Primacy in the Church: a canonical approach, în «Teologia» 22 (2018), nr. 2, pp. 9-36. 

▪ The Canon: the fundamental pastoral rule of the Church. An etymological, semantic and theological approach, în 
«Icoana Credinței» 4 (2018), nr. 8, pp. 23-53. 

▪ Cento anni di libertà religiosa in Romania (1918-2018) Una riflessione sulla concezione rumena di libertà religiosa e 
sul suo esercizio, în «Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica» 2018, nr. 1, pp. 69-91. 

▪ Primele reglementări legale privind pictura bisericească în România, în M. BĂLAN – E.I. ROMAN (ed.), Patrimoniul 
cultural religios – legislație și jurisprudență, Iași, 2018, pp. 201-224 (republicat în Anuarul Facultății de Teologie 
Ortodoxă „Justinian Patriarhul”18 (2018), pp. 207-225); 



 

▪ Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Române și implicarea acesteia în activitățile social-filantropice, educaționale, 
culturale, edilitare și media, în Prelegeri pentru cursurile de pregătire în vederea obținerii gradelor profesionale 
clericale (gradul II), București, Editura Cuvântul Vieții, 2018, pp. 95-118; 

▪ Rolul mirenilor în viața Bisericii în general și importanța organismelor administrativ-parohiale conform Statutului 
Bisericii Ortodoxe Române, în Prelegeri pentru cursurile de pregătire în vederea obținerii gradelor profesionale 
clericale (definitivat), București, Editura Cuvântul Vieții, 2018, pp. 181-199; 

▪ Academicianul Constantin Erbiceanu (1838-1913): un slujitor erudit, devotat și harnic al catedrei de teologie și al 
Bisericii Ortodoxe Române, în C. ERBICEANU, Studii de teologie canonică și drept bisericesc (volum îngrijit de G. 
Grigoriță, A. Bordea și D. Filimon), București, 2018, pp. 7-16 [republicat în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă 
„Justinian Patriarhul”18 (2018), pp. 227-232]. 

▪ Canonical provisions regarding the administration right f the Church’s properties, în «Forum Theologicum Sardicense» 
23 (2018), no. 1, pp. 4-21; 

▪ Le concile de Moscou de 1917-1918 et l’organisation de l’Eglise orthodoxe roumaine après la première guerre 
mondiale : influences occidentales et orientales, în «Contacts» 120 (2019), no. 263, pp. 416-427; 

▪ Biserica Ortodoxă, în D. DUNGACIU (coord.), Enciclopedia Relațiilor Internaționale, vol. 1, București, 2017, pp. 100-
104. 

▪ Ecumenism, în D. DUNGACIU (coord.), Enciclopedia Relațiilor Internaționale, vol. 1, București, 2017, pp. 351-356. 

▪ Patriarhia Ecumenică, în D. DUNGACIU (coord.), Enciclopedia Relațiilor Internaționale, vol. 2, București, 2017, pp. 
109-113. 

▪ Sfântul Scaun, în D. DUNGACIU (coord.), Enciclopedia Relațiilor Internaționale, vol. 2, București, 2017, pp. 359-363. 

▪ Statul Cetatea Vaticanului, în D. DUNGACIU (coord.), Enciclopedia Relațiilor Internaționale, vol. 2, București, 2017, pp. 
438-442. 

▪ Ministres de cultes dans l’Eglise orthodoxe. Etude de cas de l’Eglise orthodoxe roumaine, în B. CALLEBAT – H. DE 
COURRÈGES (ed.), Le contrôle des religions par l’Etat en Europe. Hier et aujourd’hui, Toulouse, 2016, pp. 217-260. 

▪ L’Église orthodoxe roumaine : sa structure organisationnelle et sa perspective sur l’œcuménisme, în «Revue des sciences 
religieuses» 90 (2016), nr. 2, pp. 241-266. 

▪ Prevederi canonice privind dreptul de administrare a bunurilor Bisericii, în G. GRIGORIŢĂ (coord.), Bunurile Bisericii: 
ieri şi astăzi, Bucureşti, 2016, pp. 168-197. 

▪ Die Orthodoxie in der Republik Moldau. Der aktuelle stand unter kanonischen gesichtspunkten, în D. DUNGACIU (ed.), 
Sieben Hauptthemen für Rumänien im Jahr 2014, Bucureşti, 2015, pp. 164-171. 

▪ Streitfragen im Dialog zwischen der Orthodoxen Kirche und der Romisch-Katholischen Kirche, în D. DUNGACIU (ed.), 
Sieben Hauptthemen für Rumänien im Jahr 2014, Bucureşti, 2015, pp. 709-725. 

▪ Le patriarche dans l’Eglise orthodoxe: primat ou proto-hiérarque ? Les prescriptions des saints canons et les réalités 
ecclésiales actuelles, în S. ŞELARU – P. VLAICU (ed.), La primauté et les primats. Enjeux ecclésiologiques, Paris, 2015, 
pp. 227-260. 

▪ Întâietate şi sinodalitate în dialogul teologic oficial dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-Catolică. Studiu 
canonic, în «Ortodoxia» (2015), nr. 1, pp. 104-177. 

▪ Biserica Ortodoxă Română: organizare actuală, în Îndrumător tematic pentru cursurile preoțești în vederea dobândirii 
gradelor profesionale, București, 2015, pp. 232-254; 

▪ Cunoașterea legislației civile actuale, a actelor normative și a protocoalelor cu incidență în domeniul libertății religioase 
și regimului general al cultelor, în Îndrumător tematic pentru cursurile preoțești în vederea dobândirii gradelor 
profesionale, București, 2015, pp. 255-278; 

▪ Ortodoxia din Republica Moldova. O analiză din punct de vedere canonic a situaţiei actuale, în D. DUNGACIU (ed.), 
Şapte teme fundamentale pentru România, Bucureşti, 2014, pp. 148-154.  

▪ Controverse în dialogul dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-Catolică: sinodalitate şi întâietate, în D. 
DUNGACIU (ed.), Şapte teme fundamentale pentru România, Bucureşti, 2014, pp. 649-664.  

▪ Dipticele în Biserica Ortodoxă. O analiză din punct de vedere al teologiei canonice ortodoxe, în S. ŞELARU – P. VLAICU 
(coord.), Misiunea sacramentală a Bisericii Ortodoxe în context european, Editura Basilica, Bucureşti, 2013, pp. 379-
430 [republicat în Dipticele în Biserica Ortodoxă. O analiză din perspectiva teologiei canonice ortodoxe, în «Ortodoxia» 
(2013), nr. 1, pp. 144-183]. 



 

▪ Diaspora, autonomia bisericească şi autocefalia în viziunea părintelui profesor dr. Liviu Stan. Tradiţie şi înnoire în 
scrierile ecleziologice ale canonistului hunedorean, în F. DOBREI (coord.), Dreptul canonic în viaţa Bisericii. In 
memoriam preot profesor dr. Liviu Stan (1910-1973). Simpozion naţional, Deva, 7-8 martie 2013, Deva, 2013, pp. 141-
159. 

▪ Stat și Biserică în Ortodoxie. O succintă analiză din punct de vedere al teologiei canonice, în «Telegraful Român» 161 
(2013), nr. 33-36, pp. 2 și 9. 

▪ Căsătoria potrivit Dreptului canonic ortodox (prevederi canonice şi realităţi actuale), în Familia creştină, o 
binecuvântare pentru Biserică şi Societate, Bucureşti, 2012, pp. 88-113 [republicat și în Anuarul Facultății de Teologie 
Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din București 2011, pp. 53-65; și în C. RUS – E.-I. ROMAN (ed.), The Christian Family. 
Familia creştină, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Iaşi, 2013, pp. 138-158]. 

▪ L’Orthodoxie entre autonomie et synodalité (les prescriptions des saints canons et les réalités ecclésiales actuelles), în 
V. PARLATO (ed.), Cattolicesimo e ortodossia alla prova. Interpretazioni dottrinali e strutture ecclesiali a confronto 
nella realtà sociale odierna, Urbino, 2010, pp. 109-163. 

▪ La pastorale des immigrants dans l’Église Orthodoxe : Réflexions sur la base de l'actuel statut d'organisation et de 
fonctionnement de l’Église orthodoxe roumain, în «L’Année Canonique» 52 (2010), pp. 71-98. 

▪ Autocefalia în sinodalitate. Autonomia eclezială în Biserica Ortodoxă din punct de vedere canonic, în «Biserica Ortodoxă 
Română», 130 (2010), nr. 1, pp. 229-259. 

▪ Canon Law in the Public Higher Educational System of Romania. Analyses of the Current Situation and Ideas for the 
Future, în N. MAGHIOROS (ed.), Teaching about Religion and State Interaction. An analysis on Religion and State Studies 
in Europe, Salonic, 2010, pp. 148-159. 

▪ Autocefalia în Biserica Ortodoxă. Studiu canonic, în Autocefalia: libertate şi demnitate, Bucureşti, 2010, pp. 65-82. 

▪ Problema autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române în corespondenţa domnitorului Alexandru Ioan Cuza cu Patriarhia 
Constantinopolului, în Autocefalia: libertate şi demnitate, Bucureşti, 2010, pp. 210-225. 

▪ Autonomie et synodalité dans l’Eglise orthodoxe (les prescriptions des saints canons et les réalités ecclésiales actuelles), 
în «Studii Teologice» 2009, nr. 1, pp. 141-214. 

▪ La condizione giuridica dell’Islam nella Romania d’oggi, în «Laicidad y Libertades. Escritos jurídicos», 2008, nr. 1, pp. 
141-175. 

▪ Cronica legislativa Romania, în «Laicidad y Libertades. Escritos jurídicos», 2008, nr. 2, pp. 239-415. 

▪ Lo statuto giuridico della Chiesa ortodossa romena secondo la legge 489/2006 riguardante la libertà religiosa e il regime 
generale dei culti, în G. CIMBALO & F. BOTTI , Libertà di coscienza e diversità di appartenenza religiosa nell’Est 
Europa, Bononia University Press, Bologna, 2008, pp. 111-149. 

▪ Le régime juridique de liberté religieuse dans la Roumanie d'aujourd'hui, în «Istina» 2008, nr. 2, pp. 115-139. 

▪ Loi n° 489/2006 sur la liberté religieuse et le régime général des cultes, în «Istina» 53 (2008), nr. 2, pp. 174-186 
(traducere în limba franceză). 

▪ Gouvernement roumain et Patriarcat Roumain: Protocole de collaboration dans le domaine de l’insertion sociale, în 
«Istina» 53 (2008), nr. 2, pp. 187-191 (traducere în limba franceză). 

▪ Gouvernement roumain et Conférence des Évêques de Roumanie: Protocole de collaboration dans le domaine de 
l’insertion sociale, în «Istina» 53 (2008), nr. 2, pp. 192- 196 (traducere în limba franceză). 

▪ † PIERRE L’HUILLIER, Indisolubilitatea căsătoriei în dreptul şi practica Bisericii Ortodoxe, în «Studii Teologice» 2008, 
nr. 1, pp. 171- 196 (traducere din franceză în limba română). 

▪ Seminarium. Commentarii pro seminariis, vocationibus ecclesiasticis, universitatibus et scholis catholicis. Serie Nouă, 
an XLVII (2007), nr. 2 (aprilie-iunie). „Valorile academice ale Universităţii europene”, în «Studii Teologice» 2007, nr. 
4, pp. 275- 283.  

▪ La nouvelle loi roumaine sur la liberté religieuse et le régime général des cultes. Un bref regard critique, în «Laicidad 
y Libertades. Escritos jurídicos», 2007, nr. 1, pp. 227-254. 

▪ Legea 489/2006 și Biserica ortodoxă Română, în «Studii Teologice» 2007, nr. 2, pp. 161- 219. 

▪ Studiul şi importanţa apocrifelor Vechiului Testament, în «Almanahul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor», Slobozia, 
2005, pp. 92-104 [republicat în «Ortodoxia» 2006, nr. 1-2, pp. 132-146]. 

▪ Curia Romană în legislaţia canonică actuală a Bisericii Romano-Catolice, în «Almanahul Episcopiei Sloboziei şi 
Călăraşilor», Slobozia, 2003, pp. 98-119. 



 

III.3. Conferințe, simpozioane, congrese 

• 22 noiembrie 2019, participant la simpozionul internațional „Autonomía y límites de la Iglesia Ortodoxa en España” 
organizat la Facultatea de Drept a Universității Publice din Navarra (Spania), unde am prezentat o comunicare intitulată 
„La posición de las comunidades ortodoxas en la diáspora”. 

• 16-20 septembrie 2019, participant la cel de-al 24 congres al Societății pentru Dreptul Bisericilor Răsăritene (Society for 
the Law of the Eastern Churches) intitulat „Fifty Years of Encounter Among Eastern Churches: How Canon Law Assists 
in the Ecumenical Dialogue, organizat la Roma (Italia), unde am prezentat o comunicare intitulată „Orthodox Wedding 
Ceremony for the Inter-confessional Marriages. An Orthodox Canonical Point of View”. 

• 9-13 iunie 2019, participant la Conferința națională „Unitate dogmatică și specific național în pictura bisericească”, 
ediția a VII-a, 2019, organizată la Palatul Patriarhiei din București, unde am prezentat o comunicare intitulată „Repere 
legale și ecleziale privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de pictură bisericească”. 

• 6-9 iunie 2019, participant la Conferința internațională privind relațiile între Stat și denominațiunile religioase în 
Uniunea Europeană, organizată la Palatul Patriarhiei din București, unde am prezentat o comunicare intitulată „The 
Orthodox model of State-Church relationship in the European context. A canonical analysis”. 

• 12 aprilie 2019, participant la conferința cu tema „Statul și Biserica în tradițiile română și rusă”, organizat la Moscova, 
Rusia, de Fundația Europeană Titulescu din București și Fundația Alexander Gorchakov din Moscova, unde am prezentat 
o comunicare intitulată „Sinergie și distonanță în relațiile Stat-Biserică din România modernă”. 

• 4-7 martie 2019, participant la conferința anuală a Academiei Europene a Religiei din Bologna, Italia, unde, în cadrul 
sesiunii „Orthodoxy and Nationalistic ecclesiology. Challenging the globality of the 21th century” organizate de CEMES 
(Center of Ecumenical, Missiological and Environmental Studies), am prezentat o comunicare intitulată „Autocephaly 
and primacy in the Orthodox Church: canonical provisions, subsequent developments and recent aspirations”. 

• 20-21 septembrie 2018, participant la simpozionul internațional de drept bisericesc: „Ius ecclesiasticum în viața Bisericii: 
130 de ani de teologie canonică la Facultatea de Teologie a Universității din București”, organizat la Palatul Patriarhiei 
din București, unde am prezentat o comunicare intitulată „Théologie canonique et droit ecclésiastique: une relation 
synergique et complémentaire”.  

• 8-10 decembrie 2017, participant la colocviul internațional „La réception du Concile de Moscou 1917-1918” organizat 
la Paris (Franța) de Institutul Saint Serge, unde am prezentat o comunicare intitulată „L’organisation de l’Eglise 
orthodoxe roumaine après la première guerre mondiale : entre influences occidentales et orientales”. 

• 10-11 noiembrie 2017, participant la conferința națională „Icoană, Imagine și Cuvânt”, organizată la București de 
Facultatea de Filosofie și de Facultatea de Teologie Ortodoxă ale Universității din București.  Am prezentat o comunicare 
intitulată „Prevederi canonice și reglementări actuale în Biserica Ortodoxă Română privitoare la pictura bisericească”. 

• 3-8 septembrie 2017, participant la cel de-al 23-lea congres internațional al Societății pentru Dreptul Bisericilor Orientale 
(Société pour le droit des Eglises Orientales), organizat la Debrețin (Ungaria) unde am prezentat o comunicarea: „Le 
concept de la primauté dans l’Eglise et son rôle dans la synodalité :les prescriptions des saints canons et les réalités 
ecclésiales actuelles”.  

• 15 iunie 2017, participant la seminarul cu tema „Receptarea hotărârilor Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, 
Creta, 2016”, organizată de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, unde 
am prezentat o comunicare intitulată „Autonomia și modul ei de proclamare. O analiză canonică a documentului aprobat 
de Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe din Creta”. 

• 9 decembrie 2016, organizator și participant la simpozionul internațional de drept „Regimul juridic al libertății religioase 
în Uniunea Europeană”, organizat de Centrul de studii interdisciplinare Drept, Etică şi Religie din cadrul Facultăţii de 
Drept a Universităţii din Bucureşti. Am prezentat o comunicare intitulată „Doctrina canonică ortodoxă referitoare la 
raportul dintre Stat și Biserică și situația actuală din România” 

• 05-06 noiembrie 2015, participant la Simpozionul internaţional „Autocéphalies: l’exercice de l’indépendance dans les 
Églises slaves orientales (Xe-XXe siècle)”, organizat de Ecole française de Rome la Roma (Italia). Am prezentat o 
comunicare intitulată L’autocéphalie dans l’Église: les prescriptions des saints canons et les réalités ecclésiales du XXe 
siècle. 

• 28 iunie – 1 iulie 2015, participant la Simpozionul Internaţional intitulat „Misiunea sacramentală a Bisericii în context 
european”, organizat la Bruxelles (Belgia). Am prezentat o comunicare intitulată Tradiţia canonică şi misiunea Bisericii 
Ortodoxe Române. 

• 20 martie 2015, am susţinut o prelegere intitulată „L’Eglise orthodoxe roumaine. Sa structure organisationnelle et sa 
perspective sur l’œcuménisme” ca profesor invitat la Şcoala doctorală de teologie şi ştiinţe religioase a Universităţii din 
Strasbourg.  



 

• 16-17 noiembrie 2014, participant la Simpozionul internaţional de drept canonic „Bunurile Bisericii: ieri şi astăzi”, 
organizat de Cancelaria Sfântului Sinod la Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce” de la Mănăstirea Caraiman, unde am 
prezentat comunicarea „Dreptul de administrare al bunurilor Bisericii. Prevederi canonice şi realităţi ecleziale actuale”.  

• 22 octombrie 2014, participant la sesiunea internaţională de cercetări ştiinţifice intitulată „Legislaţie, religie şi libertate”, 
organizată de Asociaţia „Conştiinţă şi libertate” din România în colaborare cu Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor 
în Sala Drepturilor Omului din Palatul Parlamentului. 

• 11-13 septembrie 2014, participant la Colocviul Internaţional intitulat „Le contrôle des Religions par l’État en Europe. 
Hier et aujourd’hui”, organizat la Institutul Catolic din Toulouse (Franţa). Am prezentat o comunicare intitulată Ministres 
du culte dans l’Église orthodoxe. Étude de cas de l’Église orthodoxe roumaine. 

• 10-12 octombrie 2013, participant la cea de-a IV-a ediţie a „Colocviilor Dionisiane” (Colloqui dionisiani) organizate la 
Sofia şi Vidin (Bulgaria) de Universitatea Magna Grecia din Catanzaro (Italia) în colaborare cu Centrul de Studii 
Canonice şi Patristice „Sfântul Dionisie Exiguul” al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei şi cu Facultatea de Teologie 
Ortodoxă a Universităţii din Sofia. Am prezentat comunicarea: Patriarca e Patriarcato nella Chiesa Ortodossa. 
Previsioni dei santi canoni e regolamentazioni statutarie odierne. 

• 10-13 septembrie 2013, participant la cel de-al XXI-lea Congres al Societății pentru Dreptul Bisericilor Orientale 
(Société pour le droit des Eglises Orientales), organizat la Bari (Italia) unde am prezidat cea de-a IV-a sesiune. 

• 7-8 martie 2013, participant la simpozionul teologic intitulat „Dreptul canonic în viaţa Bisericii. In memoriam Preot 
profesor dr. Liviu Stan (1910-1973)”, organizat de Episcopia Devei şi Hunedoarei la Deva. Am prezentat comunicarea: 
«Diaspora, autonomia bisericească și autocefalia în viziunea Părintelui Prof. dr. LIVIU STAN. Tradiție și înnoire în 
scrierile ecleziologice ale canonistului hunedorean». 

• 1-3 noiembrie 2011, participant la congresul internaţional „Familia creştină – o binecuvântare pentru Biserică şi pentru 
societate”, organizat de Patriarhia Română la Palatul Patriarhiei din Bucureşti. Am prezentat comunicarea: «Căsătoria 
potrivit dreptului canonic ortodox (prevederi canonice şi realităţi actuale)».  

• 28 iunie – 01 iulie 2011, participant la simpozionul “Misiunea sacramentală a Bisericii Ortodoxe în context european”, 
organizat la Bruxelles (Belgia) de către Reprezentanţa Patriarhiei Române pe lângă Instituţiile Europene. Am prezentat 
comunicarea: «Dialogul panortodox astăzi». 

• 22-26 februarie 2011, participant ca reprezentant al Patriarhiei Române la lucrările Comisiei Inter-ortodoxe Pre-sinodale, 
organizată la Chambésy-Geneva (Elveţia) de către Secretariatul pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod 
Panortodox.   

• 4-5 noiembrie 2010, participant ca reprezentant al Patriarhiei Române la conferinţa „Freedom of expression, conscience 
and religion”, organizată la Lisabona (Portugalia) de către Centrul Nord-Sud (North-Sud Centre) al Consiliului Europei 
împreună cu Alianţa Civilizaţiilor (Alliance of Civilizations). Am prezentat comunicarea:  «The role of religious leaders 
in the promotion of a culture of peace. A Christian-orthodox point of view». 

• 30-31 august 2010, participant la prima ediţie a Colocviilor Dionisiane (Colloqui dionisiani) organizate de Facultatea de 
Drept a Universităţii Magna Graecia din Catanzaro (Italia). Am prezentat comunicarea: «L΄autonomia secondo i santi 
canoni della Chiesa». 

• 26-28 iunie 2009, participant la a doua Adunare Generală a Euresis: “Teaching about Religion and State Interaction in 
Europe: Challanges and Perspectives”, organizată în cadrul Facultății de Teologie a Universității “Aristotel” din Salonic 
(Grecia). Am prezentat comunicarea: «Canon Law in Romanian Universities». 

• 11 octombrie 2008, participant la Colocviul Internațional «Immigration et canonicité de l’accueil ecclésial. Accueil par 
l’évêque de chrétiens migrants et de leurs communautés», organizat la Beirut (Liban), de către Facultatea de Drept 
Canonic a Universității «La Sagesse» și de către de către Departamentul «Biserici orientale» a Consorțiului Internațional 
«Droit Canonique et Culture» din cadrul Facultății de Drept Canonic a Institutului Catolic din Paris, în colaborare cu 
«Agence internationale diplomatie et opinion publique». Am prezentat comunicarea: «La pastorale des Immigrants dans 
l’Eglise orthodoxe. Réflexions sur la base de l’actuel statut d’organisation et de fonctionnement de l’Eglise orthodoxe 
roumaine». 

• 17-21 septembrie 2008, participant la cel de-al 13-lea Congres Internațional de Drept Canonic al Consociatio 
Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo «Il Ius Divinum nella vita della Chiesa», organizat la Veneția (Italia). 

• 2-6 iunie 2008, participant la cel de-al 43-lea Congres al Facultății de Drept Canonic a Universității Pontificale 
Gregoriene, organizat la Brescia (Italia). 

• 24-25 ianuarie 2008, participant la Colocviul pentru a 25-a Aniversare de la promulgarea Codicelui de Drept Canonic 
(Codex Iuris Canonici): «La legge canonica nella vita della Chiesa. Indagine e prospettive nel segno del recente Magistero 
Pontificio», organizat de către Consiliul Pontifical pentru Texte Legislative în Aula Sinodului Episcopilor din Cetatea 
Vaticanului. 



 

• 19-22 septembrie 2007, participant la workshop-ul «Libertà di coscienza e diversità di appartenenza religiosa nell’Est 
Europa», organizat de către Facultatea de Drept a Universității Alma Mater Studiorum din Bologna (Italia). Am prezentat 
comunicarea: «Lo statuto giuridico della Chiesa ortodossa romena secondo la legge 489/2006 riguardante la libertà 
religiosa e il regime generale dei culti». 

• 11-16 septembrie 2007, participant la cel de-al XVIII-lea Congres al Societății pentru Dreptul Bisericilor Orientale 
(Société pour le droit des Eglises Orientales), organizat la Cluj (România). Am prezentat proiectul tezei mele de doctorat. 

• 30 mai 2007, participant la colocviul internaționale «La Religion et le Droit et leur impact dans la société», organizat de 
către Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Ovidius din Constanța (România). Am prezentat comunicarea: «La 
nouvelle loi sur la liberté religieuse et le régime général des culte en Roumanie : une analyse critique du point de vue 
orthodoxe». 

• 31 mai 2007, participant la colocviul internațional «La citoyenneté européenne et la citoyenneté nationale» », organizat 
de către Facultatea de Drept a Universității Ovidius din Constanța (România). Am prezentat comunicarea: «Deux cas 
atypiques de citoyenneté dans le système législatif européen: La Politeia Monastique de Mont Athos et la Cité du 
Vatican». 

• 19-20 ianuarie 2007, participant la colocviul internațional «Paix juste et sécurité humaine», organizat de către Collège 
Interarmées de Défense din Paris (Franța). 

• 15-16 mai 2006, participant la colocviul internațional «L’enseignement du droit canonique Contenu, méthode, 
épistémologie», organizat de către Institutul de Drept Canonic din cadrul Universității din Strasbourg (Franța). 

• 1-3 decembrie 2005, participant la colocviul internațional «La Relation entre l’évêque et l’Eglise locale: antiques et 
nouvelles problèmes dans une perspective oecuménique», organizat de către Universitatea Pontificală Angelicum din 
Roma (Italia). 

• 12-18 septembrie 2005, participant la cel de-al XVII-lea Congres al Societății pentru Dreptul Bisericilor Orientale 
(Société pour le droit des Eglises Orientales), organizat la Urbino (Italia). 

IV. ACTIVITATE MISIONARĂ ŞI SOCIALĂ 

• realizator şi moderator al emisiunii „Biserica în societate” difuzată la TRINITAS TV. 

• participări la emisiuni difuzate la RADIO TRINITAS şi la televiziunea TRINITAS TV. 

• articole publicate în Ziarul Lumina şi în săptămânalul Lumina de Duminică. 

V. ACTIVITĂŢI ŞI RESPONSABILITĂŢI ÎN DOMENIUL ACADEMIC ŞI DE CERCETARE 

V.1. Organizare de evenimente științifice 

▪ co-organizator al Conferinței internaționale privind relațiile între Stat și denominațiunile religioase în Uniunea 
Europeană, care a avut loc în zilele de 6-9 iunie 2019 la Palatul Patriarhiei din București 

▪ organizator al simpozionului internațional de Drept bisericesc „Ius Ecclesiasticum în viața Bisericii: 130 de ani de 
Teologie canonică în Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București”, care a avut loc în zilele de 20-
21 septembrie 2018 la Palatul Patriarhiei din București.  

▪ organizator al conferinţei internaţionale de drept „Regimul juridic al libertăţii religioase în Uniunea Europeană: 
prevederi legale şi provocări actuale”, care a avut loc în ziua de 9 decembrie 2016 în Facultatea de Drept a 
Universităţii din Bucureşti. 

▪ organizatorul Simpozionului internaţional de Drept bisericesc „Bunurile Bisericii: ieri şi astăzi”, desfăşurat în zilele 
de 16-17 noiembrie 2014 la Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce” de la Mănăstirea Caraiman (Buşteni). 

V.2  Editare și coordonare volume   

▪ editor și coordonator al volumului colectiv State and Religious Denominations in the European Union. Proceedings of 
the International Conference on relations between State and religious denominations in the European Union (6-9 June 
2019) and of the International Conference "The positive dimension of religious freedom: how can governments support 
religious organisations" (6-7 June 2019) organised at the Palace of the Patriarchate in Bucharest, publicat în anul 2019 
la Editura Basilica a Patriarhiei Române, seria Studia Canonica nr. V (752 pagini). 

▪ editor și coordonator al volumului colectiv „Ius ecclesiastictum” in the life of the Church. Proceedings of the 
International Symposium on Ecclesiastical Law „Ius ecclesiasticum in the life of the Romanian Orthodox Church: 130 
Years of Canonical Theology in the Faculty of Orthodox Theology in Bucharest (September 20-21, 2018), publicat în 
anul 2019 la Editura Basilica a Patriarhiei Române, seria Studia Canonica nr. IV (752 pagini). 



 

▪ responsabil al reeditării în anul 2018 a volumului Constantin ERBICEANU, Studii de teologie canonică și drept 
bisericesc, la Editura Basilica a Patriarhiei Române seria Studia Canonica nr. III (719 pagini). 

▪ editor și coordonator al volumului colectiv Bunurile Bisericii: ieri şi astăzi. Actele Simpozionului internaţional de 
Drept bisericesc de la Centrul social-pastoral Sfânta Cruce (Mănăstirea Caraiman) din 16-17 noiembrie 2014), 
publicat în anul 2016 la Editura Basilica a Patriarhiei Române, seria Studia Canonica nr. II (567 pagini). 

▪ responsabil al reeditării în anul 2014 a volumului Iorgu IVAN, Bunurile bisericeşti în primele şase secole. Situaţia 
lor canonică şi juridică la Editura Basilica a Patriarhiei Române seria Studia Canonica nr. I (280 pagini).   

▪ secretarul Comisiei de coordonare a redactării volumului Autocefalie. Libertate şi demnitate (648 pagini), publicat 
în anul 2010 la Editura Basilica a Patriarhiei Române. 

▪ secretarul Comisiei de coordonare a redactării volumului Autocefalie şi responsabilitate (1096 pagini), publicat în 
anul 2010 la Editura Basilica a Patriarhiei Române. 

V.3. Membru în centre de cercetare 

• din 2004 – membru al Societății pentru Dreptul Bisericilor Orientale – Société pour le droit des Eglises Orientales, 
cu sediul la Viena, Austria, (http://www.univie.ac.at/recht-religion/grok/en/profil.html). 

• din 2007 – membru al Consorțiului inter-universitar COIS, cu sediul la Bologna, Italia, (www.cois.it). 

• din 2008 – membru al Centrului European Studies on Religion & State Interaction, cu sediul la Salonic, Grecia (www.euresisnet.eu).  

• din 2015 – cercetător asociat la Laboratorul de Sociologia și Geopolitica Religiilor din cadrul Institutului de 
Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I.C. Brătianu” al Academiei Române 
(http://ispri.ro/departamentele-institutului/laboratorul-de-sociologia-si-geopolitica-religiilor-lsgr).  

• din 2016 – membru fondator al Centrului de studii interdisciplinare Drept, Etică şi Religie din cadrul Facultăţii 
de Drept a Universităţii din București (http://drept.unibuc.ro/Prezentare-s684-ro.htm). 

• din 2018 – membru în Centrul de cercetări interdisciplinare Credință-Știință-Misiune „Sf. Apostol Pavel” din 
cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște. 

VI. DISTINCȚII 

• Diploma omagială „Sfinții Împărați Constantin și Elena” (19 decembrie 2013); 

• Diploma omagială „Părintele Dumitru Stăniloae” (30 decembrie 2013); 

• Diploma omagială „Sfinții Martiri Brâncoveni” (05 noiembrie 2014); 

• Diploma omagială „Sfântul Ioan Gură de Aur” (12 noiembrie 2015); 

• Diploma omagială „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul” (04 noiembrie 2016); 

• Diploma și medalia omagială „2017 – Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești” 
(28 septembrie 2017); 

• Diploma și medalia omagială „Justinian Patriarhul” (02 noiembrie 2017); 

• Diploma și medalia Sfințirii Catedralei Naționale (07 decembrie 2018). 

• Diploma de onoare „Sf. Ier. Dionisie, Episcopul Cetății Albe-Ismail” (17 decembrie 2019). 

http://www.univie.ac.at/recht-religion/grok/en/profil.html
http://www.cois.it/
http://www.euresisnet.eu/
http://ispri.ro/departamentele-institutului/laboratorul-de-sociologia-si-geopolitica-religiilor-lsgr
http://drept.unibuc.ro/Prezentare-s684-ro.htm

