
Preot, evacuat din biserica cu zeci de politisti si jandarmi

Mediafax,

Un preot caterisit din judetul Vaslui a fost evacuat cu forta, miercuri, din casa parohiala si biserica in care slujea 
ilegal de peste un an, actiunea desfasurandu-se cu sprijinul a zeci de politisti si jandarmi, care au asigurat 
protectie executorului judecatoresc impotriva furiei localnicilor.

Aproximativ 30 de jandarmi si politisti, inclusiv mascati de la Serviciul pentru Actiuni Speciale, au intervenit in 
localitatea vasluiana Sarateni in sprijinul unui executor judecatoresc care a evacuat din casa parohiala si biserica 
pe fostul preot din sat Dumitru Turcanu, care slujea ilegal de un an si patru luni, dupa ce a fost caterisit, 
transmite corespondentul MEDIAFAX. Prezenta numeroaselor forte de ordine a fost la solicitarea executorului 
judecatoresc, dupa ce, in urma cu doua saptamani, peste 200 de localnici l-au impiedicat pe executor sa puna in 
aplicare hotararea instantei de evacuare a preotului caterisit. "De aceasta data, ordonanta presedintiala s-a putut 
pune in aplicare, fara a mai exista opozitie fizica din partea localnicilor. Astazi (n.r. - miercuri) au fost prezenti 
aproximativ 30 de oameni, care s-au manifestat doar verbal, in incercarea lor de a-l apara in continuare pe fostul 
preot", a declarat, miercuri,  purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Vaslui, Lucian 
Modoranu. Odata cu evacuarea preotului caterisit din biserica si casa parohiala, reprezentantii Protoieriei Barlad 
au sigilat cele doua imobile, urmand a se face inventarul bunurilor. Pana la numirea unui nou preot la biserica 
din Sarateni, slujbele si serviciile religioase vor fi oficiate de un preot suplinitor dintr-un sat invecinat. Dumitru 
Turcanu este unul din cei trei preoti care au fost caterisiti in noiembrie 2011, dupa ce au facut plangere la Politie 
impotriva Episcopiei Husilor pe motiv ca le-ar fi fost retinute nejustificat si abuziv anumite sume de bani din 
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salarii, ei nemaiavand dreptul sa oficieze slujbe sau alte servicii bisericesti. Potrivit oficialilor Episcopiei 
Husilor, caterisirea preotilor s-a facut ca urmare a incalcarii grave a statutului de organizare si functionare al 
Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), precum si a regulamentului de procedura al instantelor disciplinare si de 
judecata ale bisericii. Astfel, sustin reprezentantii Episcopiei Husilor, cei trei preoti au comis mai multe abateri 
disciplinare, de la neglijenta sau neascultare pana la calomnierea si acuzarea neintemeiata a clericilor si 
superiorilor bisericii. Pe langa reclamatiile depuse la Politie, cei trei preoti au dat si in judecata Episcopia 
Husilor, solicitand in instanta, pe langa plata acelor retineri care li s-ar fi facut din salarii, si plata unor daune 
morale.


