
LEGISLATIE ŞI ADMI NI STRAŢI E  BI SERI CEASCĂ

1. Preotul: numire, revocarea, atribuţii statutare.
2. Gradele profesionale în preoţie.
3. Adunarea parohială: definiţie, componenţă, atribuţii.
4. Consiliul parohial: definiţie, componenţă, atribuţii.
5. Comitetul parohial: definiţie, componenţă, atribuţii.
6. Averea bisericească: norme privind dobândirea, administrarea și înstrăinarea ei.
7. Atribuirea și încetarea dreptului de folosință a locurilor de înmormântare.
8. Despre înmormântări și deshumări. Reglentarea unor situații speciale în cimitirele parohiale.
9. Documentația (acte necesare) privitoare la construcţia şi restaurarea edificiilor bisericeşti.
10. Măsuri practice privind protejarea bisericilor monument-istoric.
11. Atribuțiile organismelor statutare locale cu competență în domeniul artei bisericești.
12. Întocmirea proiectului de pictură al unei biserici.
13. Licitarea lucrărilor de pictură și restaurare a picturii unei biserici.
14. Executarea și recepționarea lucrărilor de pictură și restaurare.
15. Abateri de la disciplina privind lucrările de construcţii, reparaţii, pictură
şi restaurare. Sancţionarea lor.
16. Registrele (contabile şi matricole) obligatorii pentru parohii şi mănăstiri.
17. Efectuarea şi înregistrarea operaţiunilor contabile parohiale.
18. Organismele şi procedura de judecată în Biserica Ortodoxă Română.
19. Abaterile disciplinare ale personalului clerical.
20. Pedepsele aplicabile personalului clerical pentru abaterile săvârșite.
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