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    PROCES-VERBAL 
  
 Incheiat astazi 04.07.2009 cu ocazia sedintei festive a Consiliului 
 Local al Municipiului Timisoara 
 
 
Presedinte de sedinta - Cons. Toader Corado 
Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 15 
Au absentat: Barlea Romeo, Blaj Adriana, Bogdan Ciprian, Borza Claudia, 
Ciuhandu Ovidiu, Ehegartner Petru, Jichici Ciprian, Mosiu Simion, Pau 
Radu, Stoia Traian, Szabo Francisc, Wolf Elena. 
Din partea executivului participa domnul primar Gheorghe Ciuhandu, 
domnul viceprimar Adrian Orza, domnul viceprimar Sorin Grindeanu si 
pentru secretar d-na Simona Dragoi. 
 
 Sedinta a fost convocata prin Dispozitia  nr. 1560/ 01.07.2009    a 
Primarului Municipiului timisoara 
 
 
 ORDINEA DE ZI: 
 
1. Desemnarea Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Timisoara, 
Preafericitului Parinte Daniel-Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane 
 
 
 
Dl. TOADER: Prea Fericite Părinte Patriarh, Înalt Prea Sfinţiile Voastre, Prea 
Sfinţiile Voastre, Domnule Primar, permiteţi-mi să declar deschisă şedinţa 
extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Dau cuvântul 
domnului Primar Gheorghe Ciuhandu. 
Dl. PRIMAR: Prea Fericite Părinte Patriarh, onorată asistenţă, pe data de 19 
iunie am primit o iniţiativă din partea d-lui Toader Corado privind acordarea 
titlului de Cetăţean de onoare al mun. Timişoara, Prea Fericitului Părinte 
Patriarh Daniel Ciobotea. Prin HCL 233/30.06.2009 se conferă titlul de Cetăţean 
de onoare al mun. Timişoara, Prea Fericitului Părinte Patriarh  Dr. Daniel 



Ciobotea. Prea Fericitului Părinte Patriarh  s-a născut în satul Dobreşti jud. 
Timiş fiind al treilea copil în familia învăţătorului Alexe şi Stela Ciobotea. 
Şcoala a urmat-o în satul natal iar gimnaziul în Lăpuşnic. În 1966 a început 
Liceul în oraşul Buziaş. În 1974 a susţinut teza de licenţă în teologie. Între anii 
1974-1976 a frecventat cursuri de doctorat în străinătate. În 1979 şi-a susţinut 
teza de doctorat la Strasbourg, intitulată  „Reflecţii şi viaţă creştină astăzi”. A 
intrat în viaţa monahală în 1987 la mănăstirea Sihăstria jud. Neamţ, luând 
numele de Daniel. Devine conferenţiar la Bucureşti. Este ales episcop vicar al 
Timişoarei, şi este hirotonit ca arhiereu la 4.03.1990. În septembrie 2007 a fost 
ales patriarh al BOR. A deţinut de-a lungul timpului multe funcţii şi onoruri, 
dintre care cele mai importante sunt: 

• 1980-1988 – Lector la Institutul Ecumenic din Bossey, Geneva (Elveţia) 
şi profesor asociat la Geneva şi Fribourg în Elveţia 

• 1988 – Consilier Patriarhal, Director al Sectorului „Teologie 
Contemporană şi Dialog Ecumenic” 

• 1988 – Conferenţiar la Catedra de Misiune Creştină a Institutului Teologic 
Universitar Ortodox din Bucureşti 

• 1990 (martie) – Ales şi hirotonit Episcop-vicar al Arhiepiscopiei 
Timişoarei 

• 1990 (iunie) – Ales Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi 
Bucovinei 

• 1992 – 2007 Profesor de Teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă 
„Dumitru Stăniloae” din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” – Iaşi 

• Preşedinte al Comisiei Sinodale Naţionale pentru Educaţia Religioasă 
(Bucureşti) 

• Preşedinte al Comisiei Teologice şi Liturgice a Sfântului Sinod al B.O.R. 
• Membru de onoare al al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice 

(Bucureşti) 
• Membru al Comitetului Executiv şi Central al Consiliului Ecumenic al 

Bisericilor (Geneva, 1991-1998) 
• Membru al Prezidiului şi Comitetului Central al Conferinţei Bisericilor 

Europene (din 1997) 
• Vicepreşedinte al celei de-a II-a Adunari Generale a Conferinţei 

Bisericilor Europene (Graz, 1997) 
• Membru titular al Academiei Internaţionale de Ştiinţe Religioase de la 

Bruxelles (din 2000) 
• Preşedinte al fundaţiei internaţionale "Omenia" 
• Din 2007 Profesor al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti 

A primit numeroase titluri şi distincţii onorifice. 



• Ordinul Serviciul Credincios în rang de Mare Cruce, acordat de către 
Preşedintele României, Emil Constantinescu, Bucureşti, 2000 

• Premiul „Pro Humanitate” acordat  de Fundaţia Europeană pentru Cultură 
„Pro Europa” (din Freiburg im Breisgau), Berlin, Germania, 2002 

• Doctor Honoris Causa al Universităţii Catolice „Sacred Heart”, Fairfield, 
Connecticut – S.U.A., 2003 

• Senator de onoare al Universităţii „Dunarea de Jos”, Galaţi, 2003 

Doctor Honoris Causa al Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi – 14 
ianuarie 2006 

Ordinul Naţional “Steaua României în Grad de Mare Cruce”, acordat de către 
Preşedintele României, Traian Băsescu, Bucureşti, 30 septembrie 2007 

Membru de onoare al Academiei Române, 19 decembrie 2007 

Doctor Honoris Causa al Universităţii ”Lucian Blaga” din Sibiu, 29 
noiembrie 2008 

Doctor Honoris Causa al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 30 
noiembrie 2008 

Doctor Honoris Causa al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, 5 decembrie 
2008 

Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, 6 
decembrie 2008. 

Prin sprijinul şi îndrumările Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, în 
cadrul unor eparhii ortodoxe române au fost înfiinţate sau sunt în curs de 
organizare Centre de studii şi pelerinaje, cum ar fi: Centrul de studii biblice şi 
pelerinaje „Sfântul Ioan Iacob”, în cadrul Aşezământului Românesc de la 
Ierihon; Centrul „Sfântul Dionisie Exiguul”, în Calabria, în cadrul Episcopiei 
Ortodoxe Române a Italiei şi Centrul de Studii Ortodoxe „Dumitru 
Stăniloae” (Teologie, Spiritualitate, Cultură), la Paris, în cadrul 
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române de la Paris, Centrul pastoral-misionar şi de 
asistenţă socială, la Gyula, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române din 
Ungaria. 

Este de remarcat faptul ca prima demnitate bisericeasca importanta pentru 
Preafericitul Parinte Patriarh Dr. Daniel Ciobotea, si totodata moment la care a 
fost hirotonit arhiereu, a fost aceea de Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei 
Timisoara. 



Totodata, Preafericitul Parinte Patriarh Dr. Daniel Ciobotea este si cel dintai 
Episcop - Vicar al Arhiepiscopiei Timisoara, ales in primii zori ai libertatii, dupa 
aproape o jumatate de veac de comunism, la data de 4 martie 1990. 
Consider ca este o cinste pentru municipiul nostru , faptul de a avea in galeria 
Cetatenilor de Onoare ai Timisoarei , aceasta personalitate remarcabila a Intai 
Statatorului Bisericii Ortodoxe Romane de astazi. 
Dl. TOADER: Mulţumesc pentru sprijinul acordat de dl. Primar şi Consiliul 
Local în acest demers. Doresc să exprim bucuria sosirii în mijlocul bănăţenilor a 
Preafericitului Parinte Patriarh Daniel. Doresc să amintesc că în primii zori ai 
libertăţii, în 1990 a fost ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoara. Asemeni 
Patriarhului Miron Cristea, Preafericitul Parinte Patriarh Dr. Daniel Ciobotea 
este de asemeni de pe meleaguri ale Banatului şi Transilvaniei. Putem remarca 
bogata activitate în fruntea Bisericii Ortodoxe Române în primul an şi jumătate 
de păstorire a acesteia. Amintesc de asemenea de înfiinţarea Episcopiei 
Ortodoxe române din Spania şi Portugalia, a Europei de nord, a Australiei şi a 
Noii Zeelande în Japonia. Aceasta arată grija faţă de românii aflaţi în străinătate 
cat şi îndeplinirea misiunii şi vocaţiei Bisericii Ortodoxe de a apăra unitatea 
naţională şi de a face cunoscute peste hotare valorile românilor. Preafericitul 
Parinte susţine autonomia bisericii faţă de stat dar această autonomie nu trebuie 
să fie concurentă cu statul sau o izolare completă de el. Avem înscris acest 
principiu şi în Legea Cultelor, care cooperează cu statul pentru binele comun. 
Pentru toate aceste considerente acordarea titlului de Cetăţean de Onoare, o 
considerăm a fi o binevenită recunoaştere şi o mare sărbătoare pentru întreaga 
comunitate din Timişoara. Vă urăm îndelungată păstorire şi pentru că luna iulie 
este şi luna dvs. de naştere vă dorim Mulţi şi fericiţi ani! Mulţumesc pentru 
atenţie.  
MITROPOLITUL BANATULUI  ÎPS. NICOLAE CORNEANU: Permiteţi-
mi să adresez câteva cuvinte în calitate de cetăţean al oraşului nostru.  E o mare 
bucurie pentru noi cetăţenii, indiferent de naţionalitate, de credinţă sau de 
convingeri să avem printre noi un nou cetăţean de onoare în persoana 
Preafericitului Părinte Patriarh. Este un omagiu pe care Primăria l-a adus 
conducătorului Bisericii dar şi întregii biserici. Onorat Consiliu Local, Domnule 
Primar, permiteţi-mi să vă mulţumesc că aţi gândit să onoraţi pe conducătorul 
celui mai important cult din ţara noastră. Vă asigurăm că şi noi ceilalţi, toţi 
cetăţenii toţi credincioşii suntem alături de primărie, de Consiliul Local de toate 
autorităţile din oraş, în dorinţa noastră de a face bine pentru ţara şi poporul 
nostru. Actul de cinstire de astăzi, este unul de cinstire pentru întregul popor. Îi 
urăm noului cetăţean de onoare Mulţi ani de viaţă şi multe realizări în folosul 
religiei noastre, a poporului. Să vă dea Dumnezeu mulţi şi fericiţi ani.  
PREAFERICITUL PĂRINTE PATRIARH DANIEL: Domnule Primar, 
onorată asistenţă, vă mulţumesc pentru această deosebită zi, în care aţi invitat pe 
cei mai reprezentativi oameni din oraş pentru a fi prezenţi la momentul de 
decernare a titlului de Cetăţean de Onoare al Timişoarei smereniei noastre ca 



Patriarh dar şi ca un fiu al Banatului. Această recunoaştere a originii este o 
bucurie şi un prilej de recunoştinţă. Formarea noastră în Banat, sub îndrumarea 
ÎPS. NICOLAE CORNEANU, a contat foarte mult pentru lucrarea ulterioară, în 
timpul anilor de studiu la Sibiu, la Bucureşti, la Strassbourg şi în timpul celor 8 
ani de activitate la Geneva. Institutul Ecumenic de la Bosei a fost o punere în 
practică a ceea ce am învăţat aici în Banat, convieţuirea paşnică între diferite 
religii şi etnii, încât pentru noi ecumenismul este ceva firesc nu este o politică 
sau o ideologie. Din punct de vedere al pluralismului cultural şi etnic, de 
asemenea experienţa din Banat ne-a ajutat foarte mult. În anii de studiu de la 
facultatea din Sibiu am avut ca bază experienţa pluralismului etnic şi 
confesional din Banat. Mai ales din Lugoj, în anii de liceu mergeam la biserica 
ortodoxă română dar internatul era aproape de Biserica Romano-Catolică, nu 
departe se afla Biserica Reformată, se alfa sinagoga şi desigur unele culte mai 
recente, unite la noi, neoprotestante. Aveam o Europă în miniatură, şi un 
ecumenism în miniatură. Toată această experienţă culturală spirituală a jucat un 
rol determinant în formarea noastră, de a fi un bun român cu demnitate trăind în 
comuniune cu alţii, nu în izolare. Nu ne definim identitatea prin izolare sau prin 
protest ci prin punerea în evidenţă a darurilor primite şi prin preţuirea darurilor 
altora. Şi această comuniune a valorilor pe plan naţional şi internaţional este cea 
mai profundă şi mai autentică atitudine umană în societate. Dorim să mulţumim 
domnului primar şi Consiliului Local pentru această bucurie pe care ne-aţi făcut-
o. Acest titlu trebuie înţeles ca o preţuire dar şi ca o responsabilitate. În biserică 
onoarea derivă numai din slujire. Orice onoare care nu are acoperire în slujire, 
este una lipsită de conţinut. Onoarea aceasta înseamnă pentru noi o chemare la a 
ajuta această zonă şi acest oraş mai mult. Noi ştiam numai lucrurile frumoase 
despre această zonă, nu ni s-au spus şi nu ni s-au prezentat scris problemele 
zonei. Când se va face acest lucru şi noi vom răspunde mai punctual. Este mare 
nevoie de cooperare între toate instituţiile care au simţul responsabilităţii. Dar 
fiind multe probleme sunt greu de stabilit priorităţile. Avem o mulţime de 
probleme în plus din cauza crizei economice, care la origine are o criză 
spirituală profundă, aceea a credibilităţii şi a spiritului, a lăcomiei de îmbogăţire 
imediată fără nici o morală. Lăcomia unora creează lipsuri pentru alţii. Avem 
nevoie de o gândire şi de acţiune de solidaritate. Citeam în ziarul Lacrois că în 
vremea de criză soluţia cea mai urgentă şi benefică este solidaritatea. 
Solidaritatea între instituţii, între persoane, între popoare. Criza este o judecată a 
lui Dumnezeu pentru lucruri care nu au fost bine făcute. În limba greacă „crisis” 
înseamnă judecată. În alte culturi, criza înseamnă şi posibilitatea unui nou 
început, cum este şi criza adolescenţei. Această criză trebuie să fie pentru noi şi 
un element de reflecţie de a vedea unde am exagerat, şi de stabilire a altor 
priorităţi, cele spirituale. Valorile sunt diferite şi se verifică în timp de criză. În 
timp de criză se vede cât de instabile sunt valorile materiale. De aceea trebuie să 
adunăm în suflet, bogăţia spirituală, milostenie, omenie. Cele adunate în jurul 
nostru sunt trecătoare, cele adunate în sufletul nostru sunt veşnice şi le luăm cu 



noi în împărăţia lui  Dumnezeu. Adesea economia e concentrată în capitală în 
defavoarea provinciei şi aici aveţi dreptate că zona aceasta merită mai multă 
atenţie şi pentru că este zona în care Revoluţia libertăţii a început şi Timişoara 
este oraş martir. Potenţialul acestei zone este mare dar nu suficient valorificat. 
Grija noastră este şi pentru cei plecaţi departe de ţară prin înfiinţarea de noi 
eparhii, pentru ca românii să-şi păstreze identitatea. Am înfiinţat la Iaşi zeci de 
cantine pentru săraci, dispensare medicale. De asemenea trebuie să-i ajutăm pe 
cei rămaşi singuri la sate. Nu mia putem face  lucrurile unii împotriva altora ci 
unii cu alţii. Aceasta este chemarea care vine ca un limbaj tăcut dar real în 
situaţia de criză. Vă mulţumim pentru onoarea pe care ne-aţi făcut-o! Să vă dea 
Dumnezeu sănătate şi ajutor!  

 

PRESEDINTE       p.SECRETAR 

Cons. TOADER CORADO          SIMONA DRAGOI 

 

 

 

 
 
 


