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Comandantului Comanderiei 30 Sf. M. Mina-Oradea
1 ianuarie - 31 decembrie 2016
I. ACTIVITĂŢI:
În anul 2016 (898.A.T.) Comanderia 30 Sf. M.M. Mina-Oradea a derulat următoarele activități:
1-

Capitulul naţional administrativ, Bucureşti - 12 martie
Din Comanderia 30 Oradea a participat la toate activităţile din programul Capitulului:
Comandantul, Secretarul şi Ofiţerul Port-Drapel.
Cu aprobarea MPGMR, a invitat reprezentanţi din comanda Ordinului Teuton (6 cavaleri),
participarea acestora întregind astfel triumviratul celor 3 Ordine cavalereşti ecvestre girate de
Papalitate.

2-

Capitulul Comanderiei 9 Porolissum Zalău - 20 mai

Comanderia 30 Oradea a onorat invitaţia primită de la Comanderia 9 PorolissumZalău,
Comandantul participând la programul Capitulului.

3-

Omagiu adus la funerariile PSS Tempfli Jozsef, ex-episcopul Eiscopiei Romanocatolice Oradea - 30 mai
Comandantul şi Secretarul Comanderiei au participat la ceremonial şi au depus o jerbă la

catafalc, din partea MPGMR.

4-

Capitul internaţional OSMTH Macedonia, Ohrid, 2~4 septembrie
Comandantul Comanderiei 30 Oradea făcut parte din delegaţia OSMTH-MPGMR,
participând la întregul program al gazdelor.

5-

Comemorare Eminescu, Apateu de Criş (H) - 14 iunie

Participarea la slujbe religioase sau la evenimente culturale la biserica ortodoxă română din
Apateu de Criş unde slujeşte fratele Origen SABĂU, capelan, a devenit tradiţională pentru
Comanderia 30 Oradea. Aşa a fost şi la comemorarea eminesciană din 2016, unde au fost prezenţi
3 cavaleri (unul, însă retras voluntar-poz.6 din Tabelul ataşat- participant la Apateu din partea
Clubului LIONS)
Întrucât prezenţa tot mai rară a capelanului a pus în dificultate activităţile Comanderiei, la
evenimentul cultural citat, Comandantul Comanderiei a ţinut să poarte (încă) o discuţie lămuritoare
cu fratele Origen. Regretabil, aceasta s-a soldat cu refuzul ferm de a reveni la activităţile
Comanderiei / Ordinului.
Abandonul capelanului a fost suplinit prin eforturile meritorii ale fratelui Valentin POP (preot ortodox
tot în Ungaria) şi -episodic- ale Secretarului (cu studii teologice).

6-

Expoziţie templieră în Cetatea Oradea

Organizarea Expoziţiei în cauză s-a făcut fără ştirea Comandantului Comanderiei Oradea.
Înainte cu cca. o săptămână înainte de deschiderea “Zilelor cetăţii” (28 iunie-03 iulie), acesta a
fost contactat de fratele Remus BARNA,cu solicitarea de a contribui la finalizarea organizării unei
Expoziţii templiere în Cetatea Oradea, cu materiale din Camera Capitulară a Comanderiei.
Considerând că organizarea în cauză putea să contribuie la popularizarea activităţilor OSMTHMPGMR, s-a trecut pesteîncălcarea procedurală, şi i s-a remis acestuia deîndată o mantie
templieră, urmând să se revină la termenul stabilit cu celelalte obiecte.
La data de 25 iunie, contactânu-l pe organizator, Comandantului i s-a comunicat ritos că acesta “nu
mai are nevoie de nimic”.
Revenit în Oradea dintr-o deplasare profesională, Comandantul a constatat că:
- expoziţia nu purta însemnele OSMTH-MPGMR
- marea majoritate a exponatelor şi planşelor proveneau din înzestrarea primei expoziţii organizate
în 2014 de Comanderie şi Asociaţia Templieră Varadini Urbem A.T 895 (înfiinţată pentru
sprijinirea activităţilor Comanderiei), materiale pe care fratele Remus şi le-a însuşit împreună cu
o spadă de ceremonie la relocarea acestuia la Comandetia Arad, Comanderia Oradea
nemaiavînd de atunci acces la ele.
- ghidajul în Expoziţie era asigurat de fiul fratelui Remus, aşa că nu a avut cu cine să discute cele
constatate.
Despre cele constatate a fost înştiinţat Locţiilorul Marelui Prior ES Cavaler Mare Cruce Florea
Posteucă, după care pe uşa de acces în expoziţie au fost lipite însemnele OSMTH, MPGMR şi ale
Comanderiei Oradea.
Expoziţia templieră s-a închis la fel de discret cum s-a şi deschis.

7-

Seara de Rusalii, Catredrala Greco-Catolică “Sntul Nocolae”.

În seara de 19 iunie, Comanderia Oradea a ales să cinstească sărbătoarea Cincizecimii prin
participarea câtorva cavaleri la serata susţinută de corul Facultăţii de Arte din Oradea, D'all Segno,
cu participarea specială a actorului Gelu VIŞAN ca recitator de poezie creştină (“De vorbă cu
Domnul”), în prezenţa PSS Episcopul Virgil BERCEA.

8-

FESTIVALUL MEDIEVAL, Carei, Castelul Károlyi – 30~-31 iulie

Urmare invitaţei de participare înaintate de oficialităţile din Carei, şi a dezlegării acodate de
Locţiilorul Marelui Prior ES Cavaler Mare Cruce Florea Posteucă, Comanderia Oradea a
aparticipat la programul Festivalului (mai puţin la paradă), cu doi cavaleri.
După slujba religioasă, a fost făcută o scurtă prezentare a istoriei Ordinului Templier, cu referii
detaliate la activtatea MPGMR.
Drapelul Comanderiei a fost expus la fiecare din obiectivele programului.

9-

Slujba de pomenire pt MS Regina Ana - 13 august (înmormântarea Reginei Ana în
Pronaosul Noii Catedrale de la Curtea de Argeș).

La invitaţia Preşedintelui Filialei locale a Clubului Monarhiştilor, Comandantul Comanderiei a
participat la slujba religioasă desfăşurată în memoria Reginei Ana, ocazie cu care a rostit o
alocuţiune dn partea Ordinului Templier.

10-

Capitulul comun al Comanderiilor 21 Hermannstadt-Sibiu şi 46 Sf. Aegidius Aiud,
Cisnădioara, 28~30 octombrie

Comanderia Oradea a onorat invitaţia primită prin prezenţa Comandantului la activităţile
programate de fraţii din Sibiu în Cisnădie şi Cisnădioara.

II. SEDIUL COMANDERIEI
În baza documentaţiei depuse pentru obţinerea unui sediu în Cetatea Oradea, Primăria Oradea a
emis contractul nr. 177801/01.07.2016 vizând un spaţiu comodabil în suprafaţă de 122,05 mp la
subsolul corpului I de clădiri din Cetate.

Deşi spaţiul alocat putea fi considerat adecvat activităţilor Comanderiei, starea accentuat
igrasioasă, cu umiditate permanentă a mediului, au determinat Comanderia să revină pentru
obţinerea unui alt spaţiu (Asociaţiei cu profil jocuri şi lupte medievale, care utiliza deja un spaţiu
similar vecin cu cel al Comanderiei, le-au putrezit echipamentele şi le-au ruginit armele şi zalele, şi
au abandonat incinta în cauză).

Astfel, s-a emis un nou contract, sub nr. 309046/31.10.2016, în acelaşi corp de clădire dar la
parter, în suprafaţă de 162,05 mp.
De menţionat că pentru spaţiul iniţial a fost realizat un perete cu uşă de intrare, confecţie metalică
cu design medieval, construcţie care -cu mici modificări- poate fi utilizată în noul amplasament.

Datorită noilor condiţii impuse în contract, respectiv valori majorate ale fondului de garanţie, ca şi a
celor aferente utilităţilor şi consumurilor de energie şi apă, dar în special a includerii în obligaţiile
comodatarului a unor taxe fiscale anuale cu plată anticipată, Comnadantul nu a angajat semnarea
anexelor respectivului contract (preluarea spaţiului şi a mobilierului aferent), procedând la o
documentare de specialitate în vederea găsirii unei soluţii legale pentru scutirea plăţii taxelor
fiscale menţionate, cuantumului costurilor periodice de utilizare a spaţiului depăşind posibilităţile
Comanderiei.
În funcţie de rezultatul acestei documentări, se va reveni pentru preluarea spaţiului vizat de ultimul
contract sau se va proceda la identificarea unui alt amplasament, chiar dacă nu în Cetate.

III. ORGANIZATORICE
Actualul Comandant a fost investit întru gestionarea şi conducerea Comanderiei 30 Sf.M.Mina
Oradea prin Decretul Prioral nr. 15 din 23 aprilie 2014.
S-a trecut la inventarierea bunurilor Comanderiei, în Comisia desemnată pentru aceasta fiind numit
şi Cancelarul în funcţie, fratele Octavian DAN. Acesta a refuzat însă participarea la inventariere şi
-mai mult- a anunţat, neprocedural, că renunţă la funcţie. Practic, acesta nu a mai participat la
activităţile Comanderiei, devenind “exemplu” şi pentru alţi fraţi.
În condiţiile în care:
- o serie de membri ai Comanderiei au fost înnobilaţi fie prin comprimarea exagerată a
etapelor ceremoniale, fie chiar fără investire şi consacrare, iar unii dintre aceşti noi
cavaleri nu au mai fost întîlniţi după înnobilare

-

cazurile de neparticipare la activităţile templiere, chiar de nesupunere sau dizidenţă
s-au înmulţit, iar încercările menite să-i readucă pe cei în cauză în zona respectului
minimal al celor angajate la înnobilare au eşuat,

s-a informat ierarhic despre acestea, iar la încheierea lucrărilor Capitulului naţional din
14.03.2015 solicitîndu-se aplicarea prevederilor Statutului pentru cazurile notorii.
Regretabil, emiterea şi prezentarea în Capitulul din luna mai 2015 a Decretelor Priorale nr. 24 şi
25 nu au avut efectul scontat, dimpotrivă: o serie de cavaleri au ales calea mai comodă
a retragerii voluntare ( a se vedea situaţia acestora, prezentată din nou, recent, în Tabelul
solicitat de Marele Secretar al MPGMR, ataşat).
Mai mult, unele acţiuni privind cooptarea de noi postulanţi s-au lovit de jenante rezerve privind
“atmosfera” din Comanderie, ceea ce a dat de înţeles că unii cavaleri “retraşi voluntar” şi-au
transferat fronda în afara Comanderiei.
Ajunşi în această situaţie, agravată gradual pe parcurs, angajarea de cheltuieli pentru
adjudecarea unui sediu, pentru amenajarea acestuia şi pentru susţinerea obligaţiilor financiare
periodice generate de acesta, a devenit o problemă majoră, impietînd negativ şi asupra planificării
şi realizării activităţilor curente ale Comanderiei.
Confruntaţi cu cele de mai sus, se poate totuşi estima că din totalul celor retraşi voluntar, 20-30%
ar putea fi recuperaţi dacă aceştia vor constata luarea de către MPGMR a măsurilor ce se impun,
specifice unui Ordin militar, cum ar fi:
-

delegarea unor atribuţii către Comandanţii de Comanderii, care să le întărească
acestora autoritatea

-

statuarea măsurilor disciplinare de aplicat ierarhic în cazurile de recidivă în
neîndeplinirea unor îndatoriri statutare (ex: absenţa nejstificată şi repetată de la
convocările la nivelul Comanderiei sau a MPGMR)

-

atenţionarea administrativă individuală a celor care s-au retras din activitate că au
dobândit astfel statutul de inactivi, cu evidenţierea consecinţelor statutare ce decurg din
acesata, dacă persistă în inactivitate

-

continuarea în crescendo a măsurilor disciplinare în cazurile grave (ex. cazul vizat de
Decretul Prioral 24, în care, după ştiinţa noastră, sumele colectate ca şi contribuţie 2014
nu au ajuns nici acum la MPGMR)

-

convocarea unor instruiri periodice zonale (ex. semestriale) a celor desemnaţi să
activeze în structurile Comanderiilor, pe domenii (cancelari, secretari, trezorieri, maeştrii
de ceremonii, ofiţerii port-drapel şi port-spadă, etc), prin acesta realizîndu-se atât
concretizarea abordării unitare a fiecărei funcţiuni în toate Comanderiile, dar mai ales
cementarea spiritului de apartenenţă organizaţională la OSMTH

-

introducerea unui sistem de depunere a contribuţiilor în sub-conturi colectoare atribuite
fiecărei Comanderii, din care sumele coelctate să fie apoi vărsate de Trezorier în contul
central al MPGMR.
Doar atunci Trezorierii îşi vor putea realiza eficient misiunea de colectare iar
Comandanţii vor avea pârghia administrativă de control a îndeplinirii acestei îndatoriri a
cavalerilor şi a Trezorierului.

Am onoarea,

Liviu LUPEA, KCTJ
Comandantul
Comanderiei 30 Sf.M.M.Mina - Oradea

