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”Ci oricare va vrea sa fie mare intre voi, sa fie slujitorul vostru;  
şi oricare va vrea sa fie cel dintâi intre voi, sa fie robul tuturor.” 

Matei 20: 26-28; Marcu 9:35; Luca 9:48. 
 
 
 
 

A C O R D 
 

CONVENTIA DE LA BUCURESTI 
 
 

 
 

I - PREAMBUL 
 

 Afirmam si intarim, inca o data, recunoasterea si respectarea in integrum, a 
urmatoarelor principii generale:  
 

1. Ordinul Suprem Militar al Templului din Ierusalim (ORDO SUPREMUS 
MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI - O.S.M.T.H.), Ordin internaţional 
tradiţional creştin, cavaleresc, ecumenic, cosmopolit, independent şi apolitic, este 
guvernat de urmatoarele Acte Suverane: Regulile scrise de Sfantul Bernard, Carta 
Transmiterii, emisa de catre al 23 - lea Mare Maestru F. Johannes Larmenius la 13 
februarie 1324 şi subscrisa de catre Marii Maeştri succesorilor, Statutele Generale 
decretate la Conventul-General ţinut la Versailles, in anul 1705, Statutele 1947 
(Procesul-Verbal din 27 decembrie 1946) şi Decretele Magistrale, prelucrate şi 
actualizate prin Statut. La nivel mondial, Ordinul Suprem Militar al Templului din 
Ierusalim este condus de S.A.E Dom Fernando Pinto Pereira de Sousa Fontes 
Mare Maestru si Principe Regent, ales pe viata. Structura de coordonare la nivel  
mondial este Marele Magisterium care are in subordine structurile nationale. 

  
2. Ordinul Suprem Militar al Templului din Ierusalim afirma cu fermitate, in 

spiritul religios si militar al originilor sale si prin vocatia sa actuala, "Creşterea 
influenţei invaţaturilor Domnului Nostru Iisus Hristos in societate prin desavârsirea 
preceptelor evanghelice si prin practica deschisa a dreptaţii si a milei ".  
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3. Ordinul Suprem Militar al Templului din Ierusalim işi propune: 
     - Apararea credintei, a Sfintei Biserici si a civilizatiei crestine; 
    - Mentinerea prezentei si a influentei crestine pe Pamântul Sfânt ; 
    - Sprijinirea dezmostenitilor, saracilor si bolnavilor ;  
     - Inalţarea spirituala a membrilor sai; 
     - Apararea nevinovatilor acuzati pe nedrept; 
     - Realizarea recensamântului, restaurarea şi intreţinerea monumentelor 
templiere; 
     - Studierea arhivelor care marturisesc despre vechile principii si de 
perenitatea spirituala a Ordinului.  

- Elaborarea de studii istorice, heraldice, genealogice, filosofice, religioase etc. 
care trateaza atât trecutul Ordinului, cât şi vocaţia sa prezenta. 
 

4. Fideli scopurilor si regulamentelor Ordinului Suprem Militar al Templului din 
Ierusalim, unic mostenitor si continuator al spiritului si al traditiilor Ordinului Templier 
medieval, afirmam, in unison cu toate Prioratele Nationale din lume, credinta si 
asumarea neconditionata a principiilor si virtutilor crestine si cavaleresti, mai ales a 
dragostei fata de aproapele nostru. Respectand credinta si onoarea fiecaruia, 
Cavalerii si Doamnele Ordinului nostru actioneaza in spiritul Liturghiei de dupa 
Liturghie sau al Apostolatului Laic. "Armele noastre" sunt exclusiv CUVANTUL si 
FAPTA. Misiunea noastra cea mai importanta ramane apararea Religiei Crestine si a 
Bisericii sale precum si intarirea influentei acesteia in societate Singura cale de a 
realiza aceste deziderate, cu blandete si intelepciune,  ramane cea aratata noua de 
Domnul si Mantuitorul nostru Iisus Hristos: CREDINTA, SPERANTA si IUBIREA, cea 
de pe urma fiind cea mai mare. 

   
 
 

II – ARGUMENT 
PREMISE ISTORICE, DEMOGRAFICE, GEOGRAFICE, CULTURALE SI DE 

CREDINTA     
 
Necesitatea constituirii unei intelegeri intre Prioratele Nationale semnatare ale 

acestei Conventii a izvorat din analiza temeinica, pertinenta, realista si sine ira et 
studio, a situatiei actuale, pe plan international, in general, a celei din Ordinului 
Suprem Militar al Templului din Ierusalim, in special. Aceasta analiza, cu valoare de 
evaluare, s-a realizat pe baza concluziilor rezultate dintr-o istorie complementara, in 
unele imprejurari chiar comuna, a unei convietuiri, colaborari si prietenii de lunga 
durata, cu interese nationale culturale, artistice si religioase apropiate, devenind 
aproape identice in momente de cotitura.  

In plus coagularea acestei aliante este de actualitate si de maxima 
importanta, avand in vedere unele incercari concentrate si concertate de slabire a 
suveranitatii Prioratelor Nationale din zona care face obiectul acestei constructii. 
Proliferarea unor atitudini – total nocive si in flagranta contradictie cu spiritual si litera 
Ordinului nostru – de tutelare, dominare sau de imixtiune au intarit aceasta 
necesitate. Ca atare, Marii Priori ai Prioratelor Nationale  semntare ale Conventiei au  
hotarat, in deplina armonie si consens general, sa purceada, la infaptuirea practica a 
acestui tip nou, dar traditional pentru tarile si popoarele noastre, de alianta. Pentru 
ca aceasta realizare trebuia sa poarte un nume, a fost denumita CONVENTIA DE LA 
BUCURESTI, dupa locul in care s-a concretizat, semnat si parafat.   
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      III - SCOPURI GENERALE 
 

      Aceasta Conventie are ca scop principal afirmarea si respectarea intocmai a 
principiilor care stau la baza Regulilor si Statutelor Ordinului Suprem Militar al 
Templului din Ierusalim privind: egalitatea in drepturi a tuturor Prioratelor Nationale, 
garantarea integritatii si suveranitatii lor nationale, indiferent de rangul detinut 
(Priorate, Mari Priorate, Mari Priorate Magistrale, Mari Priorate Generale) si 
solutionarea tuturor litigiilor aparute numai pe cale amiabila si arbitraj.   
      Un atribut important al acestei intelegeri este acela de a mentine si a intari 
spiritul si principiile fundamentale ale Ordinului nostru in zona Europei Centrale si de 
Est, dezvoltarea legaturilor de colaborare in domenii multiple, realizandu-se astfel 
cresterea prestigiului si fortei de actiune a Ordinului Suprem Militar al Templului din 
Ierusalim, in general, a partilor semnatare, in special. 
      Conventia de la Bucuresti, ca instrument regional principal de apararea 
intereselor Prioratelor Nationale semnatare are, de asemenea, ca misiune 
primordiala, sustinerea acelorasi pozitii  in ceea ce priveste problemele de interes 
comun stabilind - prin consens si egalitate deplina intre ele - masurile ce se impun.   
      In concluzie, apreciem ca aceasta Conventie, ca alianta de tip nou pentru 
Ordinului Suprem Militar al Templului din Ierusalim, isi propune sa promoveze, in 
toate actiunile intreprinse in comun, principiul egalitatii depline dintre toate structurile 
organizatorice nationale ale Ordinului nostru, sa militeze pentru mentinerea unui 
echilibru stabil intre toate Prioratele Nationale, in general, cele din Europa Centrala 
si de Est, in special.    
      Subliniem, in mod deosebit, faptul ca aceasta Conventie nu contravine, nu se 
suprapune si nu se opune – in nici un fel si sub nici o forma - structurilor de 
organizare, functionare si conducere ale Ordinului Suprem Militar al Templului din 
Ierusalim.          
 
 
 

IV- ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 
 
      Conventia de la Bucuresti, ca instrument regional principal de apararea a 
intereselor Prioratelor Nationale semnatare, s-a consolidat print prezentul ACORD 
semnat si parafat pe data de 6 septembrie 2014 A.D. de catre reprezentantii legali ai 
acestora, ivestiti prin documentele emise de Marele Maestru al OSMTH. In acest fel 
s-a consfintit, de facto si de jure, constituirea CONVENTIEI DE LA BUCURESTI. 
Dupa semnare, Conventia devine un organism international unificat, cu scopuri, 
principii organizatorice si structuri functionale precis definite, deschis si altor Priorate 
Nationale care vor adera la principiile sustinute in prezentul Acord..  
    In spiritul acelorasi principii ale consensului si egalitatii depline in drepturi, 
partile semnatare au hotarat constituirea unui CONSILIU PERMANENT si a unui  
SECRETARIAT AL CONSILIULUI PERMANENT al Conventiei.     
    CONSILIUL PERMANENT, ca organ director, este alcatuit din Marii Priori ai 
Prioratelor Nationale semnatare si este condus de unul dintre membrii acestuia. 
Consiliul permanent se intruneste in Capitule Administrative Ordinare, o data pe an 
sau in Capitule Extraordinare, ori de cate ori este nevoie, la solicitarea unuia sau mai 
multora dintre membrii sai. Desemnarea reprezentantului Consiliului Permanent, 
denumit Inalt Reprezentant al Conventiei de la Bucuresti, se face pentru o perioada 
bine determinata de 3 ani, prin consensul membrilor Consiliului, prin vot secret. 
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Atributul primordial al Inaltului Reprezentant este asigurarea conducerii operative a 
Capitulelor Conventiei si mai ales sustinerea solicitarilor, propunerilor si doleantelor 
comune si solidare ale partilor semnatare ale Conventiei in forma, modalitatile si 
momentele hotarate cu unanimitate de voturi.         
     SECRETARIATUL CONSILIULUI PERMANENT este constituit din Marii 
Secretari ai Prioratelor Nationale semnatare si are sediul in tara din care provine 
Inaltul Reprezentant al Conventiei de la Bucuresti. Structura organizatorica, 
atributiile si modalitatile specifice de functionare urmeaza a fi stabilite prin 
reglementari speciale.  
 
 
  
  V - DISPOZITIUNI FINALE 
 
     CONSILIUL PERMANENT al CONVENTIEI DE LA BUCURESTI, intrunit in 
Capitul Extraordinar la Bucuresti, in data de 6 septembrie 2014 A.D. a hotarat in 
consens numirea in calitatea de Inalt Reprezentant al Conventiei, pentru o perioada 
de 3 ani a E.S. Cavaler Mare Cruce Dan Vasiliu. 
      SECRETARIATUL CONSILIULUI PERMANENT al CONVENTIEI DE LA 
BUCURESTI va functiona in perioada 2014-2017 in Bucuresti. 
 

Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo da Gloriam! 
 
     

 
Marele Priorat Magistral al Serbiei 

 
E.S. Cavaler Mare Cruce Dejan Jeremić 

Marele Prior Magistral al Serbiei 
 
 
 
 
 
Marele Priorat Magistral al Bulgariei 
 
E.S. Cavaler Mare Cruce Asen Asenov 
Marele Prior Magistral al Bulgariei 
 
 
 
 
 
Marele Priorat General Magistral al României 
 
E.S. Cavaler Mare Cruce Dan Vasiliu 
Marele Prior General Magistral al României 


