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Dispoziţii generale
Art. 1 Asociaţia « Prietenii Mânăstirii Ortodoxe Române » (AMORS) din Elveţia aparţine de
Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale, al cărui sediu se află la Limours/Paris
(aici numită Arhiepiscopia).
Art. 2 Statutele Bisericii Ortodoxe Române şi Constituţia Canonică a Arhiepiscopiei Române a
Europei Occidentale şi Meridionale stau la baza Statutului-cadru al asociaţiei AMORS.
Art. 3 Relaţia canonică a asociaţiei AMORS cu Arhiepiscopia se traduce îndeosebi prin atribuţiile
următoare :
a. Asociaţia AMORS recunoaşte constituţia canonică a Arhiepiscopiei şi se însărcinează să
îndeplinească deciziile organelor ierarhic superioare în măsura în care ele nu sunt în contradicţie cu statul
propriu sau cu legislaţia elveţiană. Sunt aplicabile statutul asociaţiei AMORS şi legislaţia elveţiană,
b. Arhiepiscopia recunoaşte statutul asociaţiei AMORS, organizarea şi funcţionarea sa,
c. Arhiepiscopia susţine din punct de vedere spiritual, moral, şi financiar, în măsura posibilului,
activitaţile asociaţiei AMORS.

Forma juridică, sediu şi obiective
Forma juridica şi sediu
Art. 4 « Prietenii Mânăstirii Ortodoxe Române » (AMORS) din Elveţia este o asociaţie conform
articolului 60 ss din Codul Civil Elveţian. Ea are sediul la Case Postale 182 Cormanon, CH-1752 Villars-surGlâne 1 şi durata sa este nelimitată. Activitatea sa se desfaşoara în toata Elveţia.
Art. 5 AMORS este o asociaţie elvetiană autonomă din punct de vedere juridic, administrativ şi
financiar. Ea este condusă şi administrată conform normelor canonice ortodoxe, specificaţiilor prezentului
statut şi dreptului elveţian. AMORS pastrează unitatea şi comuniunea cu Ortodoxia universală, fiind totodată
independentă în raport cu toate celelalte instituţii ecleziastice sau organizaţii laice.

Obiective
Art. 6 Asociaţia « Prietenii Mănăstirii Ortodoxe Române »(AMORS) din Elveţia are drept obiectiv
principal creerea unei Mânăstiri Ortodoxe Române în Elveţia şi susţinerea în mod permanent, material şi
moral, pe tot timpul existenţei sale.
Art. 7 Prin mânăstire noi înţelegem tipul de comunitate aşa cum este ea definită prin statut, enunţat
în articolul 2, conform cu prevederile din Sfîntul Canon al Bisericii Ortodoxe şi al Sfîntei Traditii a Bisericii
Ortodoxe universale.
Art. 8 Mănăstirea est fondată prin decizia Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop-Mitropolit ; ea depinde în
totalitate, direct şi exclusiv, de Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop-Mitropolit .
Art. 9
Desfiinţarea Mânăstirii se face la propunerea Mitropolitului, prin decizia Adunării diocezei.
Se poate face apel în cazul acestei decizii la Sfîntul-Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Art. 10

Asociaţia îşi asumă toate sarcinile ce decurg din articolul 6 de mai sus :

a) Acţionează pentru achiziţionarea spaţiilor de cult şi administrative necesare şi veghează la
întreţinerea şi decorarea lor,
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b) Instalează o administraţie corespunzătoare,
c) Întreţine şi veghează de o maniera adecvată la bunăstarea materială şi la satisfacerea nevoilor
comunitaţii monastice,
d) Promovează şi finanţează alte activitaţi legate de viaţa comunitaţii monastice, în particular:
activitaţi sociale, efort de integrare, activitaţi ecumenice şi sarcini de interes general.

Asociaţia şi membrii
Asociaţia
Art. 11 AMORS este o comunitate de persoane – cler şi laici – ortodoxe sau ne-ortodoxe înscrise
în registrul AMORS-ului, care aderă la prezentul statut.
Art. 12 Toate persoanele majore devin prieteni ai AMORS conform condiţiilor definite prin
prezentul Statut.
Art. 13 AMORS este o organizaţie apolitică. Orice manifestaţie cu caracter politic este exclusă din
cadrul acţiunilor sale.
Art. 14

AMORS poate stabili un Regulament intern, în conformitate cu prezentul statut.

Membrii
Art. 15

Membrii asociaţiei sunt benevoli.

Art. 16 Persoanele care vor sa contribuie în mod regulat, timp de trei ani cel puţin, cu o cotizaţie
anuală fixată de Comitet sau varsă o donaţie unică, stabilită de el, participînd activ la viaţa asociaţiei, pot face o
cerere scrisă, adresată Comitetului, pentru a deveni membri activi cu drept de vot. Înaltpreasfinţitul
Arhiepiscop-Mitropolit în funcţie este din oficiu membru activ al asociaţei.
Art. 17 Comitetul va ţine la zi un registru informatic cu toţi membrii activi şi, în măsura posibilului,
şi cu membrii pasivi.
Art. 18 Orice persoană care participa la activitaţile iniţiate de AMORS, fară să fie membru activ,
este automat membru pasiv al asociaţiei.

Obligaţiile membrilor
Art. 19 Susţinerea şi întărirea credinţei propovăduită de Biserica Ortodoxă, să traiască conform
preceptelor moralei creştine, să respecte spiritualitatea şi tradiţiile creştin ortodoxe.
Art. 20

Să participe la serviciile liturgice şi la activitaţile asociaţiei AMORS

Art. 21 Să susţină moral şi material asociaţia AMORS şi pe cei ce o servesc.

Întreruperea calitaţii de membru
Art. 22 Calitatea de membru se pierde prin deces, demisie sau excludere. Demisia trebuie să fie
declarată în scris Comitetului AMORS.
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Suspendarea dreptului de membru activ
Art. 23 Membrii asociaţiei AMORS care prin comportamentul lor daunează intereselor importante
ale asociaţiei pot, după un avertisment scris din partea Comitetului rămas fară urmari, să le fie suspendata
exercitarea dreptului de membru activ.
Art. 24 Într-un răstimp de 30 de zile membrul în cauză poate să facă recurs la Înaltpreasfinţitul
Arhiepiscop-Mitropolit. El va pronunţa decizia definitivă. Toate drepturile de membru activ rămîn suspendate
pînă la judecarea cazului.

Membrii de onoare
Art. 25 Persoanele care au facut un serviciu particular asociaţiei AMORS sau manastirii
pot fi
numiţi membri de onoare, de preşedinte - Înaltpreasfintitul Arhiepiscop-Mitropolit - la propunerea
Comitetului.

Organizare şi Funcţionare
Organe
Art. 26

Asociaţia AMORS este condusă de :

a) Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop-Mitropolit.,
b) Adunarea generală a asociaţiei AMORS,
c) Comitet,
d) Comisia de control.

Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop-Mitropolit
Art. 27 Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop-Mitropolit, este membru al Sfîntului-Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, al Adunării Episcopilor Ortodocşi din Franţa şi în toate reprezentările pan-ortodoxe ale
ţărilor din jurisdicţia sa.
El este reprezentantul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din Europa Occidentală şi Meridională în
cadrul asociaţiei şi asigură funcţia de preşedinte al acesteia.
Art. 28

Atribuţiile Mitropolitului :

a) Exercită în acadrul asociaţiei funcţiile de : sfinţire, păstorire şi guvernare.
b) Convoacă şi prezidează organele ce deliberează în asociaţia AMORS veghind la aplicarea
deciziilor.
c) Veghează la bunul mers al vieţii eccleziastice din mânăstiri şi funcţionarea normală a organelor
sale,
d) Reprezintă asociaţia AMORS în justiţie, în faţa autorităţilor şi în faţa unei terţe persoane, personal
sau printr-un delegat.
e) Numeşte şi ordonează clerul şi egumenul mănăstirii. Acesta va fi desemnat în acord cu Comitetul
asociaţiei AMORS.
f)

Acordă distincţiile ecleziastice.

g) Numeste şi confirmă în cazul alegerii, personalul ecleziastic conform normelor în vigoare.
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h) Defineşte prin decizie ecleziastică atribuţiile egumenului mânăstirii.
i)

Defineşte prin decizie ecleziastică structura şi atribuţiile Comitetului şi al Comisiei de control.

j)

Acordă toate dispensele ecleziastice.

k) Suspendă sau destitue din funcţie personalul ecleziastic în cazul unei grave greşeli, bine fondată,
chiar înaintea începerii anchetelor canonice. În acest caz, ancheta organelor de disciplină
ecleziastică va începe imediat.
l)

Acordă concediile mai mari de 8 (opt) zile personalului ecleziastic şi pedagogic al mânăstirii.

Art. 29

Pentru împlinirea acestor atribuţii este asistat de un vicepreşedinte.

Pe perioada absenţei sale din Arhiepiscopie, administrarea curentă a problemelor asociaţiei se face sub
responsabilitatea vicepreşedintelui, sau şi, dacă acesta nu este disponibil, sub cea a unui delegat al
vicepreşedintelui.

Adunarea generală a AMORS
Art. 30 Toţi membrii activi ai asociaţiei AMORS pot participa la Adunarea generală. Ea este
organul suprem al asociaţiei.
Art. 31 Adunarea generală a asociaţiei AMORS se reuneste o dată pe an. Ea este prezidată de
Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop-Mitropolit.
Art. 32 Adunarea generală este convocată de preşedinte (Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop-Mitropolit)
şi de către vicepreşedinte conform deciziei Comitetului. Convocarea scrisă menţionează ordinea de zi şi
trebuie expediată prin poştă cu cel putin 30 (treizeci) de zile înainte de data stabilită pentru Adunare.
Art. 33

Adunarea generală a asociaţiei AMORS îndeplineşte următoarele sarcini :

a) Alege membrii Comitetului cu excepţia Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop-Mitropolit.
b) Alege Comisia de control.
c) Alege delegaţii la Adunarea dioceziană.
d) Controlează activitatea Comitetului şi al controlorilor.
e) Dacă există motive grave, concediază eventual Comitetul sau pe unii din membrii săi, chiar şi din
membrii Comisiei de control.
f)

Modifică Statutul.

g) Aprobă raportul anual al Comitetului şi al Comişiei de control.
h) Aprobă conturile anului civil trecut şi bugetul anului urmator.
i)

Împlineşte toate celelalte sarcini pe care i le atribuie legea sau statutul Arhiepiscopiei.

Art. 34 Adunarea asociaţiei AMORS nu este competentă să decidă în problemele privind jurisdicţia
canonică şi iconomia ecleziastică sau liturgică.
Art. 35 Preşedinţia Adunarii asociaţiei AMORS este asigurată exclusiv de Înaltpreasfinţitul
Arhiepiscop-Mitropolit iar, în caz de imposibilitate, de vicepreşedinte.
Art. 36

Decizii :

a) În Adunarea generală, deciziile sunt luate, de obicei, prin ridicarea mîinii.
b) Alegerile şi votările pot să se deruleze cu vot secret atunci când Comitetul a decis astfel sau când
10% din membrii prezenţi o cer.
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c) Problemele care nu au fost în mod clar anunţate în convocarea Adunarii generale nu pot face
obiectul vreunei decizii.
d) Modificarea statutului, dizolvarea asociaţiei sau regruparea ei cu alte Comunităţi nu pot fi decise
decât de o majoritate calificată a două treimi din totalul membrilor prezenţi şi necesită aprobarea
prealabilă a Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop-Mitropolit.
Art. 37

Reguli în cazul reuniunii extraordinare a Adunarii generale :

a) O cincime (1/5), cel puţin, din membrii activi ai Adunarii generale, poate cere, sub formă scrisă şi
cu menţionarea precisă a problemelor de tratat, convocarea unei Adunari extraordinare.
b) Comitetul est obligat să convoace această reuniune extraordinară în urmatoarele 30 de zile de la
recepţionarea cererii scrise, reluând ordinea de zi dorită. Pentru Adunarea generală, Comitetul
poate prevedea şi tratarea altor probleme, dar nu vor putea fi abordate decât după epuizarea
ordinei de zi.
c) Adunarea generală trebuie să se reunească, cel tîrziu, 60 zile după recepţionarea cererii valabile. În
ceea ce priveşte Comitetul, acesta poate convoca oricând o reuniune extraordinară a Comunitaţii
ecleziastice.

Comitetul
Art. 38

El este organul executiv al Adunării generale AMORS.

Art. 39 Fac parte din Comitet : Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop-Mitropolit, vicepreşedintele,
egumenull mănăstirii şi patru pîna la zece membrii. Persoanele ce au între ele legături familiale (părinte, copil,
frate, soră, soţi, ginere, noră) nu pot să facă parte din Comitet în acelaşi timp.
Art. 40 Preşedintele Comitetului este Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop-Mitropolit. El convoacă şi
prezidează Comitetul în funcţie de necesităţi. În absenţa sa, sau în caz de necesitate, sarcinile sale sunt preluate
de către vicepreşedinte.
Art. 41 Deciziile sunt luate în funcţie de majoritatea simplă a membrilor prezenţi.. În cazul egalitaţii
de voturi, cel al preşedintelui este determinant.
Art. 42 Comitetul nu încheie contracte de muncă cu membrii comunităţii ecleziastice a mănăstirii.
Excepţiile sunt aprobate de Comitet, cu majoritate simplă.
Art. 43

Comitetul îşi asumă sarcinile urmatoare :

a) Alege vicepreşedintele, casierul et secretarul.
b) Administrează bunurile mateiale ale mănăstirii şi veghează la sporirea lor. Comitetul veghează ca
fondurile şi averea mânăstirii să fie utilizate conform scopului lor.
c) Reprezintă interesele Comunitaţii ecleziastice.
d) Prepară Adunarea Generală a AMORS.
e) Încheie contracte de angajare cu eventualii colaboratori laici remuneraţi în limita mijloacelor
financiare disponibile.
f)

Fixează contribuţia membrilor, deasemeni, are puterea de a semna în numele Comunităţii
ecleziastice.

g) Editează regulamentele administrative, în special regulile de procedură pentru Adunarea Generală
a AMORS sau pentru Comitet, şi un regulament financiar pentru ansamblul Comunităţii
ecleziastice.
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h) Execută deciziile Adunarii Generale a AMORS.
i)

Ia decizii privind suspendarea dreptului de membru activ.

j)

Execută toate celelalte sarcini care îi sunt atribuite prin lege, statut, sau prin deciziile Adunariii
Generale a AMORS.

Comisia de control
Art. 44 Adunarea alege doi controlori profesionişti, care au drept sarcină, pe perioada anului contabil,
să cotroleze conturile şi bilanţul anual al asociaţiei AMORS şi de a prezenta Adunarii un raport scris asupra
rezultatului acestui control, şi eventuale propuneri.
Art. 45 Controlorii propun Adunarii generale descărcarea trezorierului.
Art. 46 Comisia de control verifică de asemeni bugetul.
Art. 47 Pentru controlul conturilor, Comisia de control îşi asigură ajutorul unui birou de fiduciar
al locului. Membrii Comitetului nu pot să fie aleşi în Comisia de control.

Dreptul de semnatură
Art. 48 Preşedintele sau vicepreşedintele semnează colectiv, în doi, împreună cu trezorierul
asociaţiei AMORS. A treia persoană, membră a Comitetului, este desemnată ca înlocuitoare a uneia din cele
două persoane numite : Preşedinte (vicepreşedinte) şi trezorier.
Art. 49 Membrii asociaţiei AMORS nu pot fi făcuţi responsabili în nume personal sau colectiv
pentru datoriile acesteia.

Durata funcţiilor
Art. 50 Membrii Comitetului sunt aleşi pe o perioadă de trei ani. Mandatul de controlor durează un
an. Realegerea este posibilă, cel mult, pentru două mandate suplimentare şi succesive.
Art. 51
demisionar.
Art. 52

În cazul unei alegeri intermediare, membrul nou ales sfârşeşte mandatul membrului
O demisie trebuie adusă la cunoştinţa Comitetului cu trei luni înainte.

Comişiile
Art. 53 Comitetul poate creea comisii permanente sau temporare pentru unele sarcini determinate.
Durata functionarii comisiilor permanente corespunde cu cea a Comitetului. Comisiile trebuie sa-şi reînceapă
activitatea dupa fiecare nouă alegere a Comitetului.

Finanţe, raport anual, conturi, responsabilităţi
Finanţe
Art. 54

Încasările Comunităţii ecleziastice cuprind :

a) Contribuţiile anuale ale membrilor asociaţiei.
b) Donaţii, dispoziţii testamentare şi colecţii.
c) Încasări imediate,
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d) Colecte,
e) Încasări rezultate din vînzărea lumînărilor, cărţilor, icoanelor şi altor obiecte de cult,
f)

Venituri din activităţi diverse,

g) Contribuţiile şi subvenţiile publice sau particulare,
h) Dobânzile obţinute pe averea Comunităţii.
Art. 55
Comitetului.

Acceptarea de donaţii ce depăşesc valoarea de 5'000.- CHF este supusă aprobării

Art. 56 Comitetul este responsabil de cheltuieli; el poate să delege această competenţă, până la o
sumă determinată pentru cheltuieli unice sau repetate.

Achiziţionarea de bunuri
Art. 57 Asociaţia AMORS poate achiziţiona orice bun mobil sau imobil ce ar putea ajuta realizării
scopurilor sale. Pentru aceasta , ea poate creea o fundaţie care va ajuta la realizarea proiectelor sale.

Contabilitate
Art. 58 Conturile asociaţiei sunt ţinute de un specialist recunoscut ce va aplica cu atenţie regulile
comerciale. Gestiunea sa se face conform prescripţiilor codului elveţian de obligaţii; se va stabili un bilanţ şi un
decont al exerciţiului.
Art. 59

Exerciţiul financiar al asociaţiei AMORS corespunde anului civil.

Responsabilitate
Art. 60 Singură averea asociaţiei AMORS răspunde de angajamentele luate de aceasta din urmă.

Activitaţi religioase şi socio-culturale
Comitetul socio-cultural
Art. 61 Comitetul socio-cultural(CSC), ales de Comitet, se însărcinează cu activităţile socio-culturale
şi filantropice în favoarea tuturor persoanelor, în particular a cetăţeni elveţieni și români.
Art. 62

Aribuţiile CSC-ului sunt stabilite de Comitet într-un caiet de sarcini.

Art. 63

CSC-ul trebuie să prezinte în mod regulat Comitetului o dare de seamă a activitaţii sale.

Buletinul Oficial al AMORS
Art. 64

AMORS poate imprima şi distribui o revistă a comunitaţii.

Dispoziţii diverse
Patrimoniul asociaţiei AMORS
Art. 65
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DESFIINŢAREA asociaţiei AMORS
Art. 66 Adunarea generală nu poate decide dizolvarea asociaţiei decât printr-o majoritate calificată
la două treimi din numarul membrilor prezenţi. În acest scop trebuie convocată o adunare generală particulară
şi avînd acordul prealabil al Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop-Mitropolit, ce îşi bazează decizia sa pe
recomandările Comitetului.
Art. 67 Desfiinţarea este executată de Comitet în măsura în care adunarea nu însărcinează această
lichidare persoanelor specializate.
Art. 68 Eventualele valori mobiliare şi imobiliare trebuie să fie afectate, în înţelegere cu
Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop-Mitropolit, unui obiectiv ecleziastic similar.

Dispoziţii finale şi tranzitorii
Modificarea prezentului Statut
Art. 69 Prezentul Statut poate fi modificat în Adunarea generală prin votul a două treimi din
numărul membrilor prezenţi sau reprezentaţi.
Art. 70

Modificările aduse vor fi prezentate Sinodului Metropolitan pentru confirmare.

Art. 71

Toate dispoziţiile contrare prezentului Statut sunt nule.

Art. 72

În cazuri particulare, Adunarea generală poate mandata Comitetul pentru a statua în locul

său.

Intrarea în vigoare a statutului
Art. 73 Prezentul Statut, redactat în franceză, este aprobat în Adunarea generală a AMORS reunită
astăzi la Berna şi intră în vigoare la data redactării.
Art. 74

Versiunea franceză reprezintă versiunea oficială.

Conceput la Berna într-un singur exemplar original (în franceză), la 8 decembrie 2009.
Statutul este validat prin semnăturile depuse mai jos de către :

Preşedinte
Eminenţa Sa Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop-Mitropolit Iosif

Vicepreşedinte
Dr. Teodor Buzi

Trezorier
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Dr. Horia Popescu
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