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Statutul de organizare și funcționare al  

Uniunii Bisericilor Penticostale Române din Germania 

 

 

§ 1 

Nume și Sediu 

 

 Organizația poartă numele “Uniunea Bisericilor Penticostale Române din Germania" (Bund 

der Rumänischen Pfingstgemeinden in Deutschland), are sediul în Emserstr. 57, 65195 Wiesbaden și 

este înregistrată ca organizație independentă non-profit ("Bund" als gemeinnützig eingetragener 

Verein). Ea își desfășoară activitățile în țară și străinătate. 
 

 

§ 2 

Fundament 

 

 Uniunea Bisericilor Penticostale Române din Germania urmărește în exclusivitate scopuri 

religioase și sociale non-profit în conformitate cu paragrafele referitoare la scutirea de impozit din 

Abgabenordnung. Ea urmărește scopuri de tip religios. 

  

 Uniunea este o organizație creștină non-profit alcătuită din biserici române care, având ca bază 

și inspirație Cuvântul lui Dumnezeu (Biblia), doresc să lucreze împreună spre slava lui Dumnezeu 

Tatăl, al Fiului și al Duhului Sfânt. 
 
 

§ 3 

Scop 

 

1. Scopul principal al Uniunii este acela de a oferi un cadru comun de colaborare, organizare şi 

creştere spirituală a bisericilor membre în vederea propovăduirii și răspândirii Evangheliei lui Isus 

Hristos și a mărturiei creștine. 

 

2. Uniunea își desfășoară activitățile în mod altruist; ea nu urmărește în primul rând propriile 

scopuri economice.  
 

 

§ 4 

Activități 

 

1. Inițierea și încurajarea colaborării între biserici la nivel local, regional și național prin sfătuire, 

informare reciprocă şi consiliere spirituală în vederea zidirii trupului lui Hristos. 

 

2. Promovarea închinării, părtășiei, rugăciunii, studiului Biblic și învățăturilor sfintelor Scripturi 

prin organizarea de conferințe, evanghelizări, colocvii, seminarii, precum și prin răspândirea de 

materiale scrise prin mijloacele media disponibile (literatură, internet, presă, etc.) 

 

3. Instruirea, recunoașterea şi ordinarea de lucrători în bisericile membre ale Uniunii, precum și 

asigurarea continuității în colaborarea și întrajutorarea la nivel de slujire. 

 

4. Consiliere și mediere în cazul apariției unor litigii și conflicte la nivelul bisericilor membre. 

 

5. Inițierea și susținerea activităților de misiune creștină și ajutorare în țară și străinătate în 

conformitate cu statutul non-profit al Uniunii. 
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6. Asistență și sfătuire în domeniul organizării juridice pentru grupările de credincioși români care 

doresc să se constituie în biserici independente şi ulterior să se alăture organizației. 

 

7. Activități sociale de întrajutorare reciprocă în cazuri de lipsuri materiale sau de alta natură, în 

conformitate cu statutul non-profit al Uniunii. 

 

 

§ 5 

Calitatea de membru 

 

1. Uniunea Bisericilor Penticostale Române din Germania este alcătuită din biserici române care 

au sediul și își desfășoară activitatea în Germania și care în mod liber acceptă prezentul statut precum 

și mărturisirea de credință a Uniunii. O condiție de asemenea necesară este ca forma proprie de 

organizare juridică să permită membralitatea în cadrul Uniunii (e.V.). 

 

2. Pentru a întruni condițiile legale necesare înființării Uniunii, în vederea completării numărului 

minim de membrii fondatori, pe lângă persoanele juridice cu drepturi depline (Bisericile) vor fi 

acceptate în mod excepțional și persoane fizice. 

 

3. Uniunea își desfășoară activitățile în mod independent față de bisericile și organizațiile 

religioase din România și din străinătate, putând păstra legături frățești și de colaborare cu acestea. 

 

4. Primirea de noi membri în Uniune se va face în urma analizării de către Comitetul Executiv a 

cererii de aderare. Termenul de soluționare al cererii va fi de maximum 90 de zile de la data depunerii 

acesteia. Cererea de aderare va fi însoțită de procesul verbal al adunării generale a bisericii, din care să 

rezulte că majoritatea membrilor bisericii solicită acest lucru. 

   

5. Calitatea de membru al Uniunii se poate pierde astfel: 

 

a) Prin retragere la cerere  

În acest caz se va înainta o scrisoare comitetului de conducere al Uniunii în care se solicită și se 

motivează retragerea. Cererea de retragere va fi însoțită de procesul verbal al adunării generale a 

bisericii, din care să rezulte că majoritatea membrilor adunării este de acord cu hotărârea de a se 

retrage din Uniune. 

Comitetul executiv, în urma analizării documentelor necesare și a unei discuții cu conducerea bisericii, 

va confirma pierderea calității de membru, hotărârea devenind efectivă imediat. 

 

b) Prin desființarea bisericii 

În acest caz comitetul de conducere se va informa cu privire la veridicitatea desființării bisericii 

respective. 

 

c) Excludere  

Poate avea loc în cazul unor biserici care s-au abătut de la principiile de credință acceptate și 

promovate de Uniune sau în cazul unui comportament neadecvat al reprezentanților bisericii respective 

şi care astfel aduc prejudicii grave intereselor Uniunii. Decizia de excludere aparține comitetului de 

conducere și se poate lua numai după o avertizare inițială neurmată de îndreptare. Decizia comitetului 

este irevocabilă. 

 

În nici unul din cele trei cazuri de pierdere a calității de membru nu se pot revendica drepturi asupra 

unor bunuri aparținând Uniunii sau a unor donații făcute anterior. 
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6. Drepturi ale bisericilor membre ale Uniunii  

a) Să participe prin delegații proprii la Adunarea Generală a Uniunii, cu drept de a alege şi de a fi aleşi 

în structurile de conducere 

b) Să fie informate şi să participe la toate conferințele, formele de instruire și educare, părtășii, studii 

Biblice, seminarii și alte activități organizate de Uniune 

c) Să ceară recunoașterea lucrătorilor proprii sau ordinarea de noi lucrători în cadrul Uniunii 

d) Să solicite asistență și consiliere juridică în relația cu autoritățile (Amtsgericht, Finanzamt, etc.)  

e) La cerere, să beneficieze de sprijin și asistență spirituală 

f) Să beneficieze de medierea comitetului de conducere al Uniunii în cazul apariției unor litigii pe plan 

local 

 

7. Îndatoririle bisericilor membre ale Uniunii:   

a) Să respecte învățătura, principiile și rânduielile Sfintelor Scripturi  

b) Să respecte statutul de funcționare al Uniunii precum și principiile de credință acceptate și 

promovate de aceasta 

c) Să recunoască structurile de conducere ale Uniunii şi să se supună hotărârilor acestora 

d) Să participe prin delegații săi la lucrările adunării generale a Uniunii 

e) Să contribuie la susținerea financiară a slujirilor duhovnicești din cadrul Uniunii cu suma de 10 € pe 

an pentru fiecare membru din biserică 
 

 

§ 6 

Organele de conducere 

 

Activitățile Uniunii sunt organizate și coordonate de următoarele organe de conducere: 

 

1. Adunarea generală; 

2. Comitetul de conducere. 
 

 

§ 7 

Adunarea generală 

 

1. Adunarea Generală se compune din conducătorii bisericilor membre (sau locțiitorii lor) plus 

delegații suplimentari, în funcție de numărul de membri, după cum urmează: 

 

a) Din bisericile cu până la 50 de membri: conducătorul (sau locțiitorul) 

b) Din bisericile cu 51-100 de membrii: conducătorul (sau locțiitorul) plus 1 delegat      

c) Din bisericile cu peste 100 de membrii: conducătorul (sau locțiitorul) plus 2 delegați 

 

2. Adunarea generală poate fi convocată în caz de necesitate, dar cel puțin o dată pe an. Adunarea 

generală anuală va avea loc în primul quartal al fiecărui an. La sfârșitul fiecărui ciclu de patru ani va 

avea loc o adunare generală cu caracter electiv pentru alegerea comitetului de conducere al Uniunii. 

 

3. Convocarea adunării generale este considerată statutară prin anunțarea ei în scris cu 

specificarea ordinii de zi cu cel puțin două săptămâni înainte. 

 

4. Adunarea generală anuală, precum și cele extraordinare au putere de decizie indiferent de 

numărul reprezentanților cu drept de vot prezenți. 

 

5. Adunări generale extraordinare pot fi convocate în orice moment de către comitetul de 

conducere. Ele trebuie convocate și în cazul în care cel puțin o treime din totalul reprezentanților cu 

drept de vot ai bisericilor doresc acest lucru și își motivează clar dorința, iar punctele ce se doresc a fi 
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discutate se regăsesc în domeniul de activitate al Uniunii. În acest caz cererea de convocare a adunării 

generale trebuie să fie făcută de către respectivii reprezentanți în scris, cu menționarea punctelor de pe 

ordinea de zi care se doresc a fi discutate. 

 

6. Fiecare participant la adunarea generală anuală are dreptul la un singur vot. Votarea prin 

împuternicire nu este acceptată. 

 

7. Hotărârile adunării generale vor avea valabilitate în condițiile îndeplinirii majorității simple 

(50%+1). Modul de votare (deschis sau secret) va fi hotărât de către adunarea generală. Toate 

discuțiile, negocierile şi hotărârile luate în cadrul adunării generale vor fi notate de către secretar într-

un proces verbal care va fi semnat de către el și de către președintele comitetului, după o verificare 

prealabilă. 

 

8. În cazul constituirii unui nou comitet de conducere este necesară prezența la adunarea generală 

a cel puțin două treimi (2/3) din totalul reprezentanților cu drept de vot. Alegerea unui nou comitet de 

conducere va trebui specificat ca punct pe ordinea de zi în invitația de convocare a adunării generale. 

 

9. Desființarea Uniunii sau modificarea statutului poate fi făcută numai atunci când acest lucru a 

fost specificat ca punct pe ordinea de zi în invitația de convocare a adunării generale. 

În aceste cazuri este necesară prezența la adunarea generală a cel puțin două treimi (2/3) din totalul 

reprezentanților cu drept de vot. Dacă această condiție nu este îndeplinită se va convoca o nouă 

adunare generală în decursul următoarelor șase săptămâni. Această adunare generală va avea putere de 

decizie indiferent de numărul reprezentanților cu drept de vot prezenți, iar asupra acestui lucru se va 

face referire clară în anunțurile de convocare a adunării generale. 

   

10. Adunarea generală va fi condusă de către președinte sau de către un alt membru al comitetului 

de conducere. În cazuri speciale adunarea generală poate numi pentru aceasta o altă persoană dintre 

reprezentanții bisericilor. 

 

11. Adunarea generală are următoarele atribuții: 

a) Alege comitetul de conducere conform § 8 aliniat 1 pentru o perioadă de patru ani. Realegerile sunt 

permise 

b) Verifică și aprobă raportul financiar anual 

c) Preia rapoartele de activitate ale conducerii Uniunii și eliberează comitetul de conducere din funcție 

d) Ia decizii asupra unor activități de importanță majoră pentru Uniune și hotărăște asupra: 

-  achiziționărilor sau vânzărilor imobiliare 

-  împrumuturilor pe termen lung 

-  schimbărilor statutului Uniunii 

-  desființării Uniunii 

e) Poate delega comitetului de conducere unele din atribuțiile ei 

f) Poate solicita comitetului de conducere rapoarte de activitate spirituală și financiară 

g) Poate elibera din funcție unii membri ai comitetului de conducere prin vot de neîncredere în cazul 

unor abateri grave ale acestora de la învățăturile și practicile biblice, precum și în cazul căderii în 

păcate grave şi trăirii în păcat 

h) Propune şi alege biroul de zi al adunărilor generale elective, care va fi format din 3 membri  

 
 

§ 8 

Comitetul de conducere 

 

1. Comitetul de conducere este forul însărcinat cu conducerea curentă a Uniunii. El se va alege 

dintre slujitorii ordinați ai reprezentanților bisericilor membre (vezi § 7, aliniat 1) pe o perioadă de 
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patru ani. Este alcătuit din cel puțin cinci membri, după cum urmează: 

-        Președinte 

-        Vicepreședinte (îndeplinește și funcția de Secretar) 

-        Casier 

-        2 membrii supleanți 

 

2. Comitetul director conform § 26 BGB sunt președintele și vicepreședintele. Fiecare din cei doi 

poate reprezenta Uniunea. 

             

3. Comitetul își desfășoară activitatea timp de patru ani, respectiv până la data constituirii unui 

nou comitet. Dacă în decursul acestui mandat este necesară alegerea în mod excepțional a unui sau mai 

mulți noi membrii ai comitetului, noul comitet de conducere își va desfășura activitatea până la 

încheierea mandatului de patru ani în curs. 

 

4. În cazul în care unul dintre membrii comitetului se retrage din funcție sau nu își mai poate 

exercita prerogativele, ceilalți membri rămași vor forma comitetul de conducere până la ședința 

adunării generale în care se va alege un nou membru al comitetului pe locul rămas vacant. 

 

5. Alegerea unui nou comitet de conducere se va face în cadrul adunării generale anuale, pe baza 

propunerilor făcute de către reprezentanții bisericilor membre. Modul de votare va fi secret. 

  

6. Pentru activități imobiliare, cât și pentru înscrierea și ștergerea de ipoteci, împrumuturi în 

vederea achiziționării de bunuri imobiliare sau alte activități cu caracter juridic sunt necesare 

semnăturile tuturor membrilor comitetului de conducere. Pentru accesul la conturi sunt necesare 

semnăturile a cel puțin doi dintre membrii comitetului. 

 

7. Comitetul de conducere își desfășoară activitatea conform statutului și hotărârilor adunărilor 

generale ale Uniunii și are următoarele atribuții: 

a) Organizează și coordonează activitățile Uniunii și veghează la buna desfășurare a lor (conform § 4) 

b) Convoacă la intervale de timp potrivite și pregătește ședințele adunărilor generale ale Uniunii 

c) Întocmește rapoartele de activitate spirituală precum și raportul financiar anual pe care îl prezintă 

înspre aprobare adunării generale anuale 

d) Urmărește îndeplinirea hotărârilor adunării generale a Uniunii 

e) Ia hotărâri cu privire la recunoașterea și ordinarea de lucrători în bisericile membre în conformitate 

cu standardele și practicile biblice  

f) La nevoie, aprobă angajarea personalului necesar desfășurării în condiții optime a activităților 

Uniunii.  

g) Înființează, organizează și aprobă regulamentul de lucru al departamentelor Uniunii 

h) Aprobă achiziționarea bunurilor mobile și imobile necesare activității Uniunii și supraveghează 

administrarea lor 

i) Oferă asistență și sfătuire în domeniul organizării juridice pentru grupările de credincioși români 

care doresc să se constituie în biserici independente și ulterior să sa alăture Uniunii 

j) Inițiază măsuri de întrajutorare socială în cazuri de lipsuri materiale sau de alta natură, în 

conformitate cu statutul non-profit al Uniunii 

k) Hotărăște primirea de noi membri (biserici) în Uniune după verificări prealabile 

l) Analizează situațiile și decide, după caz, mustrarea înspre îndreptare sau excluderea din rândurile 

membrilor a unor biserici care s-au abătut de la principiile de credință acceptate si promovate de 

Uniune sau care aduc prejudicii grave intereselor ei (vezi § 5 aliniat 5 c) 

m) Hotărăște în privința asocierii și colaborării cu alte organizații religioase 

 

8. În principiu, membrii comitetului de conducere al Uniunii își vor desfășura activitatea fără a fi 

remunerați. Adunarea Generală poate însă decide remunerații corespunzătoare pentru activitățile 
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comitetului de conducere. Remunerarea sau recompensarea membrilor comitetului de conducere este 

permisă conform modificării prevederilor § 27 aliniat 3, coroborat cu § 662 din BGB. Aceasta include 

în special plata indemnizațiilor fixe și plăți în conformitate cu prevederile § 3 nr. 26 și nr. 26a din 

EstG. 

 

9. Comitetul de conducere se convoacă de către președintele Uniunii și se întrunește ori de câte 

ori este nevoie dar cel puțin o dată pe trimestru. El are putere de decizie atunci când sunt prezenți cel 

puțin jumătate plus unul din membrii săi. Hotărârile comitetului vor avea valabilitate în condițiile 

votului “Pentru” a cel puțin trei dintre membrii săi. 
 

 

§ 9 

Administrare 

 

1. Fondurile necesare funcționării și desfășurării activităților Uniunii provin din cotizații (vezi § 5, 

aliniat 7e), donații de bună voie, din colecte și alte încasări. 

 

2. Încasările și cheltuielile Uniunii vor fi documentate în mod responsabil de către casier. 

 

3. Fondurile Uniunii vor fi folosite în mod exclusiv pentru activități conforme statutului. 

Retribuirea în mod abuziv și excesiv a vreunei persoane, precum și rambursarea unor costuri pentru 

activități străine Uniunii și scopurilor ei este interzisă. 

 

4. Membrii Uniunii nu pot primi donații sau cotă parte din câștigurile ei. 

 

5. Membrilor sau altor persoane care prestează anumite servicii în cadrul Uniunii le vor fi 

rambursate exclusiv cheltuielile pe care le pot dovedi. Asigurarea unei retribuiri corecte pentru servicii 

prestate pe baza unor contracte speciale rămâne neafectată de aceasta clauză. 

 

6. Anul administrativ este anul calendaristic. 

 

7. Uniunea este o organizație non-profit, ea nu urmărește în primul rând propriile scopuri 

economice. 
 

 

§ 10 

Desființarea Uniunii 

 

1. În cazul desființării Uniunii sau în cazul pierderii statutului de organizație non-profit, toate 

fondurile și bunurile ei vor trece în posesia unei alte organizații non-profit. Acestea vor putea fi 

folosite în mod exclusiv pentru activități de tip religios non-profit. 

 

2. Pentru ca adunarea generală să poate dispune desființarea Uniunii este necesară prezența la 

adunarea generală a cel puțin două treimi (2/3) din totalul reprezentanților cu drept de vot. (vezi si § 7 

aliniat 9). 

 

3. Hotărârea de desființare a Uniunii poate fi luată de către adunarea generală numai atunci când 

acest lucru a fost specificat ca punct pe ordinea de zi în invitația de convocare a adunării generale și 

numai dacă invitația a fost trimisă în scris fiecărei biserici membre a Uniunii cu cel puțin patru 

săptămâni înainte. 


