
Doi episcopi pentru Mitropolia Ardealului 
Un conservator si un ecumenist se lupta pentru a continua misiunea inceputa de IPS Antonie Plamadala.

  
  Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a nominalizat candidatii pentru Scaunul vacant al
Mitropoliei Ardealului si Arhiepiscop al Sibiului. Cei doi ierarhi desemnati in urma votului secret al
membrilor Sfantului Sinod sunt: IPS Andrei Andreicut, Arhiepiscop de Alba Iulia, si PS Laurentiu
Streza, Episcopul Caransebesului. Alegerea Mitropolitului Ardealului va fi facuta de catre Colegiul
Electoral Bisericesc ce va fi convocat de presedintele acestui for, PF Patriarh Teoctist. Conform
Statutului Bisericii Ortodoxe Romane, Colegiul Electoral este format din membrii Adunarii Nationale
Bisericesti si ai Sfantului Sinod, la care se adauga cate trei reprezentanti-doi mireni si un cleric-din
fiecare eparhie, 30 de reprezentanti ai Adunarii Eparhiale pentru care se organizeaza alegerile si cate un
decan de Facultate de Teologie si director de Seminar Teologic din cele cinci Mitropolii ale Bisericii
Ortodoxe Romane. Noul mitropolit va fi ales de catre Colegiul Electoral, tot cu majoritate simpla. 
  
  Conservatorul
  
  IPS Andrei, Arhiepiscop de Alba Iulia. Incepand cu anul 1976 a urmat Institutul Teologic de Grad
Universitar din Sibiu. In februarie 1990 a fost ales si hirotonit arhiereu-vicar pentru Episcopia de Alba
Iulia, iar in luna iunie a aceluiasi an a devenit episcop titular. Opt ani mai tarziu, Episcopia de Alba Iulia a
fost ridicata la rangul de Arhiepiscopie si, implicit, titularul ei la rangul de arhiepiscop. In paralel cu
activitatea administrativ-bisericeasca, IPS Andrei s-a implicat si in actiunile pe plan spiritual si didactic.
Astfel, a intemeiat Seminarul Teologic Ortodox Liceal  "Mitropolit Simion stefan" , din Alba Iulia, si a
fost printre fondatorii Universitatii  "1 Decembrie 1918" , din Alba Iulia. Totodata, a facut demersurile
necesare pentru infiintarea Facultatii de Teologie din Alba Iulia, iar din aprilie 2000 este si decanul
facultatii. Pentru activitatea depusa in slujba Bisericii si a tarii, la 1 decembrie 2002, Presedintia
Romaniei i-a conferit Ordinul National  "Pentru Merit"  in gradul de  "Mare Ofiter" . 
  
  Ecumenistul
  
  PS Laurentiu, Episcopul Caransebesului. S-a nascut la 12 octombrie 1947, in judetul Brasov. A urmat
studiile Institutului Teologic Universitar din Sibiu, pe care l-a absolvit in anul 1969. In anul 1985 si-a
sustinut teza de doctorat cu tema  "Botezul in diferite rituri liturgice crestine" , sub indrumarea parintelui
profesor doctor Ene Braniste. Datorita activitatii desfasurate a fost hirotonit si instalat ca episcop al
Caransebesului in 11 august 1996. In cadrul Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, PS Sale i-a
fost acordata prerogativa de presedinte al Comisiei de canonizare a sfintilor. Pe plan pastoral, PS
Laurentiu a reinsufletit parohiile, hirotonind preoti tineri si punand un accent deosebit pe disciplina
clerului. Pentru ajutorarea sinistratilor din Episcopia Caransebesului ca urmare a inundatiilor din
primavara acestui an, a binecuvantat si indrumat preotii si credinciosii parohiilor spre strangerea de
fonduri materiale si financiare care au fost apoi distribuite celor aflati in nevoie. In vara acestui an a fost
alaturi si de sinistratii afectati in inundatiile din zona Moldovei, prin colecte organizate in protopopiatele
din Episcopie.
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