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DECTZIE

Membrii Comisiei Disciplinare a Protopopiatului Bihor:
Pregedinte: Szatmari Gergely Elemer,

Notar: Fazakas Ferenc S6ndor
Membrii: Filep Attila, P6ter Emilia, Kovacs Karoly;
Membru supleant: Herdean Gyongyi.

intrunifi azi,laOradea, la sediul OficiuluiProtopopesc al Protopopiatului Reformat din Bihor, au
dezbbtut in fond aga numitul caz ,,Joo-Tokes". S-a recitit Raportuljudecdtorilor de instrucfie, a
fost audiat Referatul reprezentantului acuzdrii Fenesi Tibor, precum si declaratiile pa4ii
vdtdmate, Joo Edit gi cele ale martorilor citali. imputernicitul invinuitului Tokes Laszlo, numitul
Demeter Szilard nu s-a infr{igat la dezbatere. Avdnd in vedere intreg ansamblul, Comisia
Disciplinard a Protopopiatului Reformat din Bihor, azi, l0 octombrie 201I orele 13, pronunld
urm6toarea hotdr6re de fond:

In temeiul art. 30 din Regulamentul disciplinar

Lit. a. "se considerd

abatere disciplinard incdlcarea cu intenfie sau din neglijen]5 a obligatriilor
stabilite de canoanele, regulamentele si legdm6ntele bisericegti" - coroborat cu

Lit. e. "orice faptd sau omisiune care aduce atingere credinfei altora, sau bunelor moravuri, ori,
lezeazd. demnitatea

il

funcliei bisericeqti al celui investit":

gdsegte vinovat pe

Motive:

invinuitul Tokes Laszlo, preotul Parohiei Reformate Oradea-Olosig.

inscrisurile aflate la dispozitia Comisiei, impreund cu depozitele de martori confirmd faptul cI
Tokes Laszlo a cdlcat jurdmdntul frgdduin{ei nup{iale, fa{i de sofie 9i copii, nu a avut un
comportament cum era de agteptat din partea unui om si preot. Cu mai multe ocazli, in public, a
lezat demnitatea umani a sofiei sale, prin disprefuire gi umilire. Solia a ptecizat in mai multe
rinduri, c[ nu a meritat acest tratament din partea so{ului deoarece s-a linut de jurdmdntul rostit
in legdmdntul nuplial. Totodatd, infiptuirea adulterului de cdtre invinuit se pare doveditd, in mod
indirect.

Ludnd nota de declara{iile martorilor audiali, iese in eviden{6 faptul c6, conduita invinuitului
Tokes Laszlo a produs poticnire pentru cei din jur, cauzdnd atingere moralei 9i bunului sim1. in
acelagi timp prin mai multe publicalii din pres5 a jignit biserica, precum si autoritatea,
demnitatea unor funcfionari bisericegti.

in vedere aceste considerente, Comisia Disciplinar6 a Protopopiatului Reformat din
Bihor, ir, temelul prev. art. 31 lit. b Regulamentului disciplinar aplicd sancfiunea de
MUSTRARE SCRISA fali de preotul Parohiei Reformate Oradea-Olosig. Executarea acestei
Avdnd

sancfiuni intrd in competenfa Comisiei Disciplinare, pdni la termenul de 3l octombrie 2011.
Prezenta hotardre de fond se poate contesta in termen de 15 zile la comisia disciplinara de apel.

invinuitul va fi obligat la plata cheltuielilor cauzate de proces, la suma de 500 RON care
achita p6nd la data de 3l octombrie 201l, la casieria Protopopiatului Reformat din Bihor.

se vor

Prezenta Decizie a Comisiei Disciplinare a Protopopiatului Reformat din Bihor fost publicatd azi
10 octombrie 2011, orele 14, in prezenla pdrfii vitdmate, in absenia invinuitului. Urmeazd ca

invinuitului,Decizia

sd

i se comunice prin

pogt6.

Data, ca mai sus.
Pregedinte:

Szatmari Gergely Elemer,

/Semniturd indescifrabi

16l

Notar:
Fazakas Ferenc S6ndor
/Semnaturd indesci frab i lal

Membrii:

Pdter Emi lia /Semnaturd indescifr abilill

Kovacs Karo ly /Semnaturl indesc ifrabildl
Filep Attila /Semnaturd indescifrabild/
Membru supleant,
Herdean Gyongyi /Semnaturi indescifrabila/
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