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Secretariatul Asociației THE NEW PAGAN DAWN  

Comisia pentru Acordarea Atestatelor Sacerdotale – CAAS 
Consiliul Clerical al Înalților Ierarhi  

Nr. ieşire: D/CAAS/CCII/1/20.12.2022  
 

HOTĂRÂRE 
A CONSILIULUI CLERICAL AL ÎNALȚILOR IERARHI AI THE NEW PAGAN 

DAWN DIN 20 DECEMBRIE 2022 CU PRIVIRE LA TRIMITEREA SPRE 
PRELUCRARE ȘI HOTĂRÂRE DEFINITIVĂ ÎN ȘEDINȚA PLENARĂ A 

CONSILIULUI DIRECTOR AL THE NEW PAGAN DAWN DIN DATA DE 21 
DECEMBRIE 2022 ASUPRA PROPUNERILOR DE MODIFICĂRI, CORECTURI ȘI 

ADAOSURI, DEPUSE DE ÎNALTUL IERARH AL COMUNITĂȚII PĂGÂNE DIN 
ROMÂNIA REFERITOR LA REFORMA RELIGIOASĂ ESTETICĂ ȘI 

FUNCȚIONALĂ A UNITĂȚILOR TERITORIALE ALE THE NEW PAGAN DAWN, A 
ROLURILOR CLERICALE ȘI APROBAREA CALENDARULUI RELIGIOS ȘI 

LITURGIC PE ANUL 2023  
 

rt. 1. Pe baza Scrisorii Informative transmise de Înaltul Ierarh al 
Comunității Păgâne din România din data de 20 decembrie 2022, 
referitoare la această problematică cu nr. de inregistrare acordat de 

Secretariatul THE NEW PAGAN DAWN – Serviciul Registratură nr. A/1/20.12.2022 către 
membrii Consiliului Clerical al Înalților Ierarhi.  

 
Art. 2. În conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Clerical al 
Înalților Ierarhi, Regulamentul de Organizare și Funcționare al THE NEW PAGAN DAWN, 
Statutul THE NEW PAGAN DAWN. 
  

  A 
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Art. 3. La ședința Consiliului Clerical al Înalților Ierarhi au fost prezenți: Lavric Ioan, 
Agrigoroaiei Mona, Olteanu Cosmin, Teodora Paul și absenți Andrada Popa, fiind prezenți 4/5 
membrii, cvorumul fiind legal îndeplinit.  
Art. 4.  A fost ales președinte de ședință dl. Olteanu Cosmin și secretar de ședință dl Lavric Ioan. 
Art. 5. Secretarul de ședință, dl. Lavric Ioan a cerut binecuvântarea Zeilor și Zeițelor pentru 
lucrările Consiliului, pentru ca mai apoi față de subiectele propuse să fie cerută indrumarea 
Acestora. 
Art. 6. Propunerea dlui Olteanu Cosmin are în vedere REFORMA RELIGIOASĂ ESTETICĂ ȘI 
FUNCȚIONALĂ A UNITĂȚILOR TERITORIALE ALE THE NEW PAGAN DAWN, A 
ROLURILOR CLERICALE ȘI APROBAREA CALENDARULUI RELIGIOS ȘI LITURGIC 
PE ANUL 2023. 
Art. 7. Referitor la reforma religioasă estetică și funcțională a unităților teritoriale ale THE NEW 
PAGAN DAWN și a rolurilor clericale acesta a susținut că este important să ne recunoaștem 
identitatea și să ne reprezentăm credința în mod adecvat prin numele unităților noastre teritoriale. 
Redenumirea filialelor noastre în arhidieceze ar reflecta mai bine natura spirituală și importanța 
acestor comunități în cadrul credinței noastre păgâne. În teologia păgână, arhidieceza poate fi 
văzută ca un centru de învățătură și practică spirituală, unde se cultivă și se transmit 
înțelepciunea și învățăturile tradiționale păgâne. Astfel, redenumirea unităților noastre teritoriale 
în arhidieceze ar reflecta rolul central al acestor comunități în cultivarea și transmiterea 
învățăturilor și practicilor păgâne. De asemenea, să ne numim arhidieceze ne ajută să ne afirmăm 
identitatea păgână și să ne arătăm respectul față de tradițiile și credințele noastre. În cuvintele lui 
Starhawk, "Păgânismul este o cale de înțelegere a lumii, a vieții și a sinelui, care se bazează pe o 
experiență directă a naturii și pe înțelepciunea vechilor culturi care au văzut în natură o sursă de 
învățătură și un simbol al divinității." Prin redenumirea unităților noastre teritoriale în 
arhidieceze, ne afirmăm identitatea păgână și ne arătăm respectul față de înțelepciunea și 
tradițiile noastre. În concluzie, redenumirea filialelor noastre în arhidieceze ar reflecta mai bine 
natura spirituală și importanța acestor comunități în cadrul credinței noastre păgâne. Același 
lucru se aplică și rolurilor clericale. 
Art. 8. Inițiatorul susține că Filialele THE NEW PAGAN DAWN precum Cluj-Napoca, Bacău, 
București, Constanța, respectiv cele internaționale să devină arhidieceze care să răspundă de 
arealul teritoriale istoric: Ardeal/Transilvania, Moldova, Țara Românească (Muntenia și Oltenia), 
Dobrogea, respectiv de națiunile din diaspora românească. 
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Art. 9. Inițiatorul susține că Filialele naționale ale THE NEW PAGAN DAWN care nu sunt 
arhidieceze să fie dieceze, iar Templele, ca unități de cult și Filialele municipiilor, orașelor, 
comunelor, satelor să fie parohii. 
Art. 10. Inițiatorul susține că conducătorul arhidiecezei să poarte titlul de Arhiepiscop păgân, al 
diecezei, Episop păgân, al parohiei, Mare Preot. 
Art. 11. Inițiatorul susține că componența conducerii Consiliului Clerical Înalților Ierarhi să fie 
formată din Arhiepiscopul Păgân al Arhidiecezei Păgâne de București, reprezentând Muntenia și 
Olteania; a Arhiepiscopului Păgân al Arhidiecezei Păgâne de Bacău, reprezentând Moldova; a 
Arhiepiscopului Păgân al Arhidiecezei Păgâne de Cluj-Napoca, reprezentând Transilvania; a 
Arhiepiscopului Păgân al Arhidiecezei Păgâne de Constanța, reprezentând Dobrogea și al 
Înaltului Ierarh al Comunității Păgâne Românești, aceștia având drept de vot. 
Art. 12. Inițiatorul susține că Secretarul Consiliului Clerical al Înalților Ierarhi să nu aibă drept 
de vot. 
Art. 13. Inițiatorul susține ca toți clericii să facă parte din componența Adunării Generale a 
Consiliului Clerical al Înalților Ierarhi și să fie reprezentați prin episcopi, iar la nivel de 
episcopate prin Marii Preoți. 
Art. 14. Față de propunerea referitoare la calendarul păgân acesta susține că sunt păstrare 
celebrările din anul 2021, respectiv actualizate fazele lunare și astrologice, dar și adăugat 
mențiunea că prima zi de sabat, notată cu pentagramă roșie va fi ziua de celebrare implicită în 
rețeaua de temple ale THE NEW PAGAN DAWN. 
 
Art. 15. Consiliul Clerical al Înalților Ierarhi al THE NEW PAGAN DAWN 
 

HOTĂRÂȘTE 
 

Alin. 1. Față de art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 se propune admiterea de către Consiliul Director 
a propunerilor modificatoare și adăugitoare ale inițiatorului, cu 4/5 voturi pentru. 
Alin. 2. Față de art. 11, art. 12, art. 13 se propune admiterea de către Consiliul Director a 
propunerilor modificatoare și adăugitoare ale inițiatorului, cu 4/5 voturi pentru. 
Alin. 3. Față de 12 se propune următoarea componență spre admitere de către Consiliul Director 
a conducerii Consiliului Clerical al Înalților Ierarhi, după cum urmează: 
 

1. Președinte CCII, Înaltul Ierarh al Comunității Păgâne Românești, P.F. Olteanu Cosmin 
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2. Membru al Arhidiecezei Păgâne de București, I.P.S. Teodora Paul 
3. Membru al Arhidiecezei Păgâne de Bacău, Locțiitor P.S. Agrigoroaiei Mona 
4. Membru al Arhidiecezei Păgâne de Cluj-Napoca, I.P.S. Andrada Popa 
5. Membru al Arhidiecezei Păgâne de Constanța, P.S. Cassian Mario-Leonard 
6. Secretar Ierarh al Consiliului Clerical al Înalților Ierarhi, P.S. Lavric Ioan 

 
Alin. 4. Față de art. 14 se propune 13 se propune admiterea de către Consiliul Director a 
propunerilor modificatoare și adăugitoare ale inițiatorului, cu 4/5 voturi pentru. 
 
 
 

Semnătură Președinte, P.F. Olteanu Cosmin, 
 
 
 
 
 

Semnătură Secretar Ierarh, P.S. Lavric Ioan, 
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ANEXĂ DE VOT 
 
 
 

NUME ȘI PRENUME OPȚIUNE VOT  
(*DA/NU/ABSENT/-Ă) 

SEMNĂTURĂ 

OLTEANU COSMIN DA  

AGRIGOROAIEI MONA DA  

TEODORA PAUL DA  

LAVRIC IOAN DA  

ANDRADA POPA ABSENTĂ  
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