
EXPUNERE DE MOTIVE

La mijlocul secolului al XVIIl-lea, din randul preo^ilor §i al credincio§ilor 
ortodoc§i romani din Transilvania s-au ridicat numero^i aparatori ai dreptei 
credinte in fa^a incercarilor autorita^ilor habsburgice de a-i instraina de „Legea 
stramoseasca”, credinta ortodoxa.

Printre ei s-au numarat ?i preo^ii Moise Macinic din Sibiel, loan din Gale§ 
si mireanul/credinciosul Nicolae Oprea Miclau§ din Sali^tea Sibiului, satul 
Tilisca.

Pentru marturia lor ortodoxa ^i moartea lor martirica, Biserica Ortodoxa 
Romana 1-a canonizat ofidal pe 21 octombrie 1955, in catedrala din Alba lulia pe 
SfantuI Mucenic Oprea Miclau? iar pe Sfin^ii Preop Martiri loan din Gale§ §i 
Moise Macinic din Sibiel, judepil Sibiu, In anul 1992, fiind cinstip ca sfinp de 
catre ob§tea credincio§ilor de pretutindeni §i mai cu seama de cei din 
Transilvania, din mijlocul carora s-au ridicat.

SfantuI Cuvios Marturisitor Visarion Sarai a fost un ieromonah ortodox 
sarb, principalul promotor al tulburarilor religioase anticatolice din Transilvania 
in anii 1744-1746, care au dus la exilul episcopului unit roman Inocentiu Micu- 
Klein. El a fost canonizat de Biserica Ortodoxa Romana la 28 februarie 1950, 
imediat dupa interzicerea Bisericii Romane Unite cu Roma. S-a calugarit in anul
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1738 la Manastirea SfantuI Sava. In anul 1742 ajunge la Manastirea Pakra din 
Slovenia, iar in ianuarie 1744 vine in Transilvania §i incepe lupta pentru apararea 
Ortodoxiei.

Este arestat la 26 aprilie 1744 de autoritatile imperiale §i supus unui 
interogatoriu cu 44 de intrebari. A fost trimis la inchisoarea din Deva, apoi la cele 
din Timisoara, Osieck §i Raab, iar in cele din urma la celebra inchisoare Kufstein 
din Muntii Tirolului (Austria), unde a murit ca martir.

SfantuI Mucenic Oprea Miclau^ a fost un taran ortodox din Sali^tea 
Sibiului. Ca urmare a predicilor monahului Soffonie de la Cioara, prin care acesta 
ii indemna pe tarani sa nu accepte unirea cu Roma sau, dupa caz, sa o parfeeasca, 
intorcandu-se la credinfa ortodoxa, faranii din SMi§te ii izgonesc pe preotii care 
acceptasera unirea. Autoritatile imperiale raspund in forfa, arestand mai mulp 
sateni. Incepand cu anul 1748, taranii din Sali^te, precum §i mai multi alti preofi 
§i credincio§i ortodoc^i incep sa trimita o serie de memorii §i petipi succesive 
catre mitropolitul sarb de Carlovit, catre guvematorul Transilvaniei, catre 
cancelaria imperials §i chiar imparatesei Maria Teresa, cerand eliberarea celor 
arestap, libertatea credintei §i incetarea abuzurilor autoritaplor impotriva 
credincio^ilor §i preoplor ortodoc^i. SfantuI Mucenic Oprea a facut parte din cel 
pupn trei delegapi care au trimis astfel de petipi/memorandumuri la Viena (1748, 
1749, 1752). A fost arestat de mai multe ori ^i a reu§it sa evadeze cel pupn o data



din mainile soldatilor austrieci. Se considera ca Sf. Oprea fie a murit in vreme ce 
incerca sa se mtoarca acasa, fie, mai probabil, daca a reusit cumva sa evadeze, a 
fost prins iarasi trimis la inchisoare, sfarsindu-si zilele in temnita de la Kufstein, 
ca marturisitor al credintei ortodoxe.

Sfantul Preot loan din Gale$ a fost hirotonit in Jara Romaneasca, in lipsa 
unui episcop ortodox in Transilvania. S-a numarat printre cei mai indrazne{i 
aparatori ai credintei ortodoxe, in fata incercarilor autoritatilor habsburgice de a 
impune unirea cu Biserica papala. In anul 1756 a fost arestat §i dus in lanturi la 
Sibiu. Imparateasa Maria Tereza a dat ordin sa fie dus in inchisoarea cetatii Deva, 
urmand sa fie retinut acolo pana la moarte. Dar, spre sfar§itul anului urmator a 
fost dus sub aspra paza militara la inchisoarea de la Graz, in Austria. Un cronicar 
bra^ovean - Radu Duma - scria ca in anul 1776, cativa negustori din Bra§ov 1-au 
cercetatin inchisoare, marturisindu-le ca „mai bine va muri acolo, decat sa-§i lase 
credinta stramo§easca”. Mai tarziu a fost mutat in inchisoarea din Kufstein, unde 
i§i sfar^isera viata §i alti doi marturisitori §i mucenici ai Ortodoxiei transilvane. 
In anul 1780 un alt intemnitat de aici, sarbul Ghenadie Vasici, a reu§it sa trimita 
o scrisoare imparatesei Ecaterina a Il-a §i Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse, prin 
care ruga sa se mtervina pentru eliberarea lui. Intre altele, scria: „Aici, in 
fortareata, este §i un preot roman din Transilvania, cu numele loan, care patime§te 
in robie de 24 de ani pentru credinta ortodoxa”. Acesta era preotul loan din Gale§, 
cel intemnitat in 1756, deci cu 24 de ani in urma.

Sfantul Preot Moise Macinic din Sibiel a fost hirotonit la Bucure^ti de 
Mitropolitul Neofit al Jarii Romane§ti, prin anul 1746. A fost prins §i intemnitat 
la Sibiu, unde a patimit timp de 17 luni. A fost eliberat din inchisoare cu conditia 
de a nu mai savar§i cele ale preotiei, §1 a trai §i a munci ca un simplu taran. in 
anul 1752 a fost delegat, alaturi de credinciosul Nicolae Oprea din Sali^te, sa 
piece la Viena pentru a prezenta imparatesei Maria Tereza plangerea 
credincio§ilor din parjile de sud ale Transilvaniei (Fagara§, Sibiu, Sebe§ §i 
Ora§tie), prin care cereau drepturi pentru Biserica Ortodoxa. Au fost primiti de 
imparateasa, dar, in loc sa li se dea un raspuns la plangerea lor, au fost aruncati 
in fioroasa inchisoare Kufstein, din Muntii Tirolului. In anii care au urmat, 
reprezentantii clerului §i ai credincio§ilor ortodoc^i din Transilvania au cerut in 
mai multe randuri autoritatilor habsburgice sa elibereze pe cei doi captivi. La 24 
iulie 1784, Stana, sopa lui Oprea, ruga pe imparatul Iosif al Il-lea sa-1 elibereze 
dupa o robie de 32 de ani. Conducerea inchisorii raporta ca nu se mai §tie nimic 
despre el. Inseamna ca amandoi §i-au sfar§it zilele in temnita de la Kufstein, 
jertfindu-§i viata pentru credinta ortodoxa, ca§tigand insa cununa muceniciei.



Propunerea legislative privind repatrierea Sfantului Mucenic Oprea 
Miclaus din Salistea Sibiului, satul Tilisca si a Sfinjilor Preoji Martiri loan din 
Gale§ si Moise Macinic din Sibiel, judetul Sibiu, reprezinta o necesitate impusa 
de faptul ca acesti martiri §i-au jertfit via^a in iubire pentru adevar §i credin^a 
ortodoxa. De aceea, tot romanul care i§i va pleaca fruntea §i genunchii in smerenia 
cugetului la racla cu sfintele moa§te, se integreaza prin rugaciune §i inchinare in 
comuniunea tuturor celor ce au pastrat §i-aparat-dreapta-credinta.’Astfel ne^ " 
intarim in unitatea de credin^ §i lucrare, de marturisire §i traire in §i cu Hristos, 
care a facut ca aceasta tara sa fie binecuvantata cu ataxia sfinti.
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In sensul celor prezentate, a fost elaborate aceaste initiative legislative, pe 
care o supun Parlamentului spre adoptare.

INITIATOR,

Deputat PSD Julian lANCU
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)Propunere legislativa privind repatrierea Sfintilor Marturisitori Ardeleni

i
formAtiune SEMNATURA'Nr. NUME/PRENUME

POLITICAcrt.

1 Qo/dimii V

----- -^^4-----
TOH'A fW

hiiH3

f5'^

, f. p

H'^c-ecd^r ft-K'/'/lt'

J>
\ "r- toJkc

I

P. S A

C<P>6643r M/hQ/Cgz^

M7(Xi^^ h0rM:e /

? 'I /(b
^cS> A -^3ilml

3Wq(i’c;!o /IGl tl^'^
7Ih '^Oh- lioo^Q/c^

^ /^/cP ^dl cj /^f'4^/

d> C^r ^

[>

Pr0 Po
(^yh>2" C-3

Rodi
Rectangle



*» )
;

• 
> 1r

'
ti.

1
r

j

>1

ir-
«

s

«■ 
.

f

I

t

<
I

T

Rodi
Rectangle



INITIATORI
9

SEMNATURAFORMATIUNE
POLlflCA

NR. NUME/PRENUME
CRT.

h
J•^Sn€:.[(iu nJfi PS^2o

Rodi
Rectangle




