COMUNICAT

Iubite surori și iubiți frați, Sergenți, Scutieri, Doamne și Cavaleri.
În urma analizei efectuate la Capitulul Marelui Consiliu al MPGMR, din data de 7
februarie 2022 A.D. (904 A.T.), am constatat lipsa cadrului adecvat desfășurării în forma
obișnuită a lucrărilor Capitulului Anual Administrativ de la București, din data de 5 martie
2022 A.D.. Evaluarea condițiilor epidemiologice, a restricțiilor impuse de către administrația
centrală și locală precum și a obstacolelor de natură economică a condus spre următoarea:
HOTĂRÂRE
Lucrările Capitulului Anual Administrativ, prima parte, se vor desfășura în
format online sau hibrid cu ocazia întrunirii Marelui Consiliu al MPGMR din data de 7
martie 2022 A.D. (904 A.T.). Celelalte activități specifice, care de obicei aveau loc în
partea a doua a lucrărilor, se vor include, după caz, în Ceremoniile Capitulelor de
Înnobilare și Acceptare în Ordin ce vor fi organizate pe parcursul anului.
Precizări:
A) Continuarea activității templiere privind realizarea scopurilor asumate, în
conformitatea cu Statutele și Regulamentele, necesită următoarele:
1. Definitivarea și transmiterea Rapoartelor de activitate pe anul 2021 A.D. (903 A.T.)
ale structurilor teritorial-administrative subordonate, Ballivate și Comanderii, până cel târziu
pe data de 19 februarie 2022 A.D. (904 A.T.), pe adresa de e-mail: mpr@osmth.ro.
2. Definitivarea centralizării situațiilor privind contribuția anuală (pentru anul 2022 și
restanțe), conform cu Statutele și Regulamentele OSMTH, la nivelul Comanderiilor și
transmiterea acestora, până pe data de 26 februarie 2022 A.D., pe adresa de e-mail:
mpr@osmth.ro. Contribuția anuală obligatorie, în cuantum de 450 de lei, se virează, de
preferință centralizat pe Comanderii, în contul Asociației Magnus Prioratus Romaniae:
IBAN: RO 33 RNCB 0075 0352 1775 0001, cu mențiunea „CONTRIBUȚIE”.

3. În conformitate cu Statutele și Regulamentele OSMTH se consideră membru activ
al Ordinului orice Cavaler sau Doamnă care participă la lucrările templiere și are contribuția
anuală achitată la zi. La Capitulele Naționale și Internaționale vor fi acceptați exclusiv
membrii activi ai Ordinului.
B) Cu privire la Capitulul de Comemorare „Jacques de Molay” de la Paris, din data de
18-20 martie 2022 A.D. (904 A.T.) precizăm:
1. Până la data de 19 februarie se vor transmite intențiile de participare, centralizat pe
Comanderii, pe adresa de e-mail: mpr@osmth.ro. Listele vor cuprinde: Prenume și Nume;
grad deținut în OSMTH, funcția deținută în OSMTH. Vor fi trecuți pe listă și invitații,
participanți din afara Ordinului, cu mențiunea „invitat din partea ...”.
2. Înregistrarea la Capitul și rezervarea la hotel se fac conform instrucțiunilor din
invitația transmisă de către Marele Priorat General al Franței. Nu pot participa decât membrii
activi care vor fi înscriși pe lista oficială girată de Marele Priorat General Magistral al
României.
3. Eventualele renunțări privind participarea la Capitul se vor transmite din timp către
MPGMR, pe adresa mpr@osmth.ro, pentru a notifica organizatorii. Dacă au fost rezervate
camere la hotel opțiunea de renunțare se transmite direct pe adresa unde a fost făcută
rezervarea.
C) În funcție de tabloul situațional, în cursul lunii mai, se vor desfășura lucrările unui
Capitul de Înnobilare și Acceptare în Ordin al MPGMR organizat de către Ballivatul
Transilvaniei. Ordinul de convocare, programul și alte informații vor fi transmise în
momentul stabilirii elementelor de cadru în integralitatea lor. Vor putea participa doar
membrii activi și invitații acestora.
Vă dorim multă sănătate și Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo da Gloriam!

București, 8 februarie 2022 A.D. (904 A.T.)

Cav, Mare Cruce Dan VASILIU
Marele Prior General Magistral al României

