Preotul de la Măldărești, scos cu
polițiștii din parohie

EXECUTARE SILITĂ. În ultimii ani, Parohia Măldărești a fost în atenția opiniei publice
prin scandalurile pe care le-a provocat preotul paroh Ion Popescu. Hulit și nedorit de
majoritatea oamenilor din localitatea Măldărești, preotul a mers totu și pe principiul
lui Lăpușneanu: ” Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau!” . Și-a bătut enoria și, dându-le
cu Evanghelia în cap, a terorizat elevii din localitate, obligându-i să meargă la
biserică în timpul orelor de curs, a construit ilegal o biserică și a încălcat legea
cu nonșalanță, vandalizând un monument istoric construit în anul 1790. După toate
acestea, Arhiepiscopia Râmnicului a decis să ia măsuri împotriva preotului Ion
Popescu, să-l judece în Consistoriul Eparhial și să-l dea și pe mâna justiției civile.
Ca urmare, preotul Popescu a rămas fără parohie, el fiind obligat de lege să
părăsească clădirea. Părintele s-a opus însă și a ajuns să fie executat silit, fiind
scos de polițiști marți, 30 ianuarie 2013, cu forța din parohie. Â Â Â
Toată povestea de la Parohia Măldărești a început încă de acum câțiva ani, când
redactorii Vocea Vâlcii au dat în vileag toate neregulile făcute de preotul Ion
Popescu. Scandalurile s-au ținut lanț de Parohia din Măldărăști, ie șind la iveală
faptul că preotul obișnuia să- și bată enoria și, dar și că a construit o biserică
ilegal în localitate și a sluțit o alta ce se află în patrimoniul național ca monument
istoric. Nici pe elevii din Școala Măldărești nu i-a iertat. Părintele Ion Popescu a

profitat de faptul că soția sa a fost directoarea Școlii din Măldărești pentru a lua
elevii din timpul orelor de curs, obligându-i să ia parte la procesiuni prin întreg
satul, să se pună în genunchi pe te miri unde și să se roage.
Toate aceste ” scăpări” ale preotului au fost aduse la cunoștința opiniei publice, dar
și a conducerii Arhiepiscopiei Râmnicului, care, totu și, nu a luat măsuri imediate.
Abia acum, după câțiva ani buni, preotul Popescu a fost mutat disciplinar, însă și de
această dată tot cu scandal.
Obligat să predea cheile și actele bisericilor din Măldărești
Marți, 29 ianuarie 2013, la Parohia Măldărești s-a desfășurat o executare silită,
preotul Ion Popescu fiind somat să își strângă lucrurile și să plece. După judecarea
în Consistoriul Eparhial, arhiepiscopul Râmnicului, IPS Gherasim, a dat o dispoziție
ca părintele de la Măldărești să părăsească parohia din localitate și să fie mutat
disciplinar la Parohia Stoenești. Părintele Ion Popescu s-a opus însă și astfel, în
luna noiembrie a anului 2012, s-a ajuns în instanța civilă, Arhiepiscopia Râmnicului
dându-l în judecată pe fondul civil pentru a elibera parohia ce a fost deja atribuită,
prin concurs, unui alt preot. După cinci termene la Judecătoria Horezu, magistrații au
admis cererea de ordonanță președințială formulată de Arhiepiscopia Râmnicului și au
dispus executarea silită a preotului Ion Popescu. Astfel că, în dimineața zilei de 29
ianuarie a.c., părintele Ion Popescu s-a trezit cu executorul judecătoresc și cu
polițiștii la poartă, care l-au obligat să plece din casa parohială și să predea
cheile și actele de la biserici. ” Respinge excepțiile invocate de pârât, și, pe fond,
În baza art.581 Cod pr. civ. Admite cererea de ordonanță președințială formulată de
reclamantele Arhiepiscopia Râmnicului, reprezentată de Arhiepiscop Gherasim Cristea,
și Parohia Măldărești, reprezentată de paroh preot Iacovescu Mădălin și în numele
propriu al acestuia, în contradictoriu cu pârâtul Popescu Ion. Obligă pârâtul să
predea cheile de la Biserica parohială și Biserica filie, ambele bunuri imobile ale
Parohiei din comuna Măldărești, județul Vâlcea. Obligă pârâtul să predea actele
contabile și întreaga gestiune a parohiei, șitampila și arhiva, împreună cu bunurile
mobile și imobile ale Parohiei Măldărești. Dispune evacuarea pârâtului din Casa
parohială a Parohiei Măldărești și obligarea acestuia de a permite accesul noului
preot paroh, Iacovescu Mădălin, numit pe seama Parohiei Măldărești în calitate de
preot slujitor la cele două biserici și în cimitirul parohial, pentru a putea oficia
serviciul religios specific cultului ortodox. Ia act că reclamantele nu solicită
cheltuieli de judecată. Vremelnică și executorie fără somație” „se arată în hotărârea
judecătorească a Judecătoriei Horezu.
Preotul a fost mutat disciplinar la Parohia Stoenești
Despre tot acest scandal, Arhiepiscopia Râmnicului spune că prefera ca totul să se
întâmple pe cale pașnică, iar părintele Ion Popescu să- și ispășească pedeapsa cu
demnitate. Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Râmnicului, preotul Ion Predescu,
ne-a declarat că judecata bisericească a colegului său de la Măldărești a fost una

dreaptă, iar documentele ce-i stau la bază sunt cât se poate de reale și întemeiate. ”
Avem toate documentele necesare pentru a explica măsura luată împotriva preotului Ion
Popescu. Problema părintelui de la Măldărești nu este de acum, ci de foarte mult timp
și chiar ziarul dumneavoastră a relatat faptele sale. El este certat cu toată lumea
din Măldărești și chiar și cu primarul, fiind acuzat de fapte grave. Vreau să vă spun
că în privința executării silite de zilele trecute, s-au pus în aplicare hotărâri de
judecată bisericești. A fost judecat în Consistoriul Eparhial, pe baza legislației
bisericești, a canoanelor și a regulamentelor Bisericii Românești și s-a emis și o
dispoziție a arhiepiscopului Râmnicului, preotul fiind mutat disciplinar la Parohia
Stoenești. În luna noiembrie 2012, preotul Popescu a refuzat să plece din casa
parohială și astfel s-a ajuns în instanța civilă. Zilele trecute, magistrații au dat o
hotărâre definitivă și executorie, aceasta fiind pusă în practică. Noi i-am asigurat
pâinea și traiul și ca urmare, așa cum vă spuneam, a fost mutat disciplinar la Parohia
Stoenești” „ne-a declarat purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Râmnicului, preotul
Ion Predescu.
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