FRATERNITATEA COMUNIONE E LIBERAZIONE
PROTECȚIA MINORILOR ȘI A ALTOR CATEGORII
DE PERSOANE VULNERABILE

Prolog
Certitudinea contemporaneității lui Cristos în viața noastră, în Biserica Sa, aici și acum, oricare ar fi
momentul istoric și cultural pe care suntem chemați să îl trăim, ne permite să abordăm cu pur realism
și cu franchețe umilă și, mai ales, fără frică, chiar și circumstanța, plină de durere și rușine, a abuzurilor
sexuale din partea unor membri ai comunității ecleziale.
Valul cumplit de rău, care a implicat în acest scandal și comunitățile creștine, rănește foarte grav
integritatea psiho-fizică a persoanelor și insinuează un dubiu malefic asupra metodei pe care
Dumnezeu a ales-o pentru a-i se comunica omului. Se subminează deci chiar și capacitatea de a
comunica credința, adică acel «bine prețios» căruia un drept canonic echilibrat trebuie să îi poată oferi
o «protecție legislativă» adecvată (cfr. BENEDICT AL XVI-LEA, Biserica și scandalul abuzurilor
sexuale, în PAPA FRANCISC, BENEDICT AL XVI-LEA, Să nu faceți rău nici măcar unuia dintre
aceștia mici. Vocea lui Petru împotriva pedofiliei, Libreria Editrice Vaticana-Cantagalli, Città del
Vaticano-Siena, 2019, p. 46-47).
În consecință, Fraternitatea Comunione e Liberazione își însușește solicitarea Sfântului Părinte și a
întregii Biserici astfel încât situațiile care au generat «răni adânci de durere și neputință, mai ales în
rândul victimelor, dar și în rudele acestora și în întreaga comunitate, fie credincioși, fie fără credință»,
«nu numai să nu se mai repete, dar nici să nu găsească un spațiu prielnic de acoperire și perpetuare»
(FRANCISC, Scrisoare către poporul lui Dumnezeu, 20 august 2018).
În acest scop și în conformitate cu specificațiile solicitate, parvenite în acest sens din partea
Dicasterului pentru laici, familie și viață, Fraternitatea a adoptat prin organele sale competente
prezentul regulament ad experimentum pentru următorii trei ani, 2020-2022.
Acesta este caracterizat de o flexibilitate adecvată care să permită intervenții de tip formativ, preventiv
și de asigurare adaptate la diferitele medii și la diferitele circumstanțe cultural-istorice în care membrii
Comunione e Liberazione sunt chemați să își trăiască vocația creștină. În același timp, următoarele
dispoziții se califică datorită valenței lor subsidiare întrucât, fără a înlocui protocoalele prevăzute în
variile state în care este prezentă Comunione e Liberazione, în conformitate cu prevederile autorităților
ecleziale corespunzătoare, ele se propun mai degrabă ca punct de referință pentru a compara
congruența susmenționatelor protocoale cu fizionomia proprie experienței și identității însăși a
Comunione e Liberazione, precum și ca punct de sprijin pentru comunitățile mai mici care încă sunt
lipsite de instrumente asemănătoare.
În orice caz, în deplină coerență cu propria natură de asociație universală de drept pontifical, și în
consecință cu totul lipsită de putere jurisdicțională și de oricare capacitate de investigare și cercetare
inerente unei atare puteri, Fraternitatea, în conformitate cu art. 3 al propriului Statut, nu intenționează
deloc să depășească sfera competențelor de cercetare judecătorească și a factorilor decizionali, în mod
precis trasate de către succesorii Apostolilor în Motu Proprio Vos estis lux mundi. Acestora, mai
degrabă, intenționează să le ofere deplina colaborare prin formarea permanentă a asociaților, prin
prevenția la orice nivel al vieții comunitare, prin promptitudinea comunicărilor cu privire la eventuala
semnalare a unor abuzuri și prin oferirea de sprijin și îngrijire celor care ar putea fi implicați sub orice
formă.
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Din acest punct de vedere, prezentul regulament este în acord efectiv cu birourile aferente
Conferințelor Episcopale corespunzătoare la nivel diecezan, interdiecezan și națioanl, nu doar pentru
investigații, proceduri de decizie în situația cazurilor singulare și sesizarea acestora la Dicasterele
competente ale Curiei Romane, dar și pentru adeziunea la programe de formare, și prevenție, precum
și la procese de vindecare elaborate în fiecare Biserică în parte.
Fiind pe deplin conștienți de necesitatea unei «convertiri profunde și continue a inimilor, atestată de
acțiuni concrete și eficiente care să-i implice pe toți din Biserică» și, mai mult, având umila convingere
că «acest lucru devine posibil doar cu ajutorul Harului Spiritului Sfânt (...) fiindcă mereu trebuie să
ne amintim cuvintele lui Isus: „Fără mine nu puteți face nimic”» (FRANCISC, Vos estis lux mundi,
Prolog), se stabilesc cele ce urmează.
CARACTERUL ȘI CONTEXTUL DE IMPLEMENTARE
ART. 1
Dispozițiile reglementare expuse în cele ce urmează se aplică tuturor credincioșilor implicați în
activitățile educative și de apostolat ale Comunione e Liberazione, în care este prevăzută sau există
realmente implicarea minorilor și / sau a persoanelor vulnerabile.
Aceste dispoziții au ca scop protejarea demnității umane și a demnității botezului tuturor acelora care
participă la activitățile susmenționate, în special a celor mai mici și a celor mai vulnerabili, prin cursuri
de prevenție și formare în materie de abuz sexual, prin modalități specifice de semnalare a eventualelor
comportamente nepotrivite și prin propunerea de a însoți în timpul tratamentului pe cei care au suferit
o infracțiune în mediile menționate la alineatul 1.

ART. 2
Prezentul regulament se referă la conduitele împotriva celei de-a șasea porunci din Decalog în
conformitate cu art. 1§ 1 litera a) din Motu Proprio Vos estis lux mundi (de acum înainte Vos estis) și
la conduitele prevăzute la litera b) a aceluiași articol care se referă, în conformitate cu cele prescrise
de can. 1399 CJC, și la eventualele anchetări referitoare la credincioși laici.
În vederea definirii termenilor de minor, persoană vulnerabilă și material pornografic se face trimitere
la § 2 al art. 1 din Vos estis.

ART. 3
În orice caz, Comunione e Liberazione condamnă cu fermitate conduitele contrare celor prevăzute la
art. 16, denumite în cele ce urmează „conduite inadecvate”.

ART. 4
Activitățile educative pentru copii de gimnaziu, cu variate denumiri, cuprind:
a) Zilele de început de an și de sfârșit de an corespunzătoare deschiderii și închiderii anului școlar:
este vorba despre ieșiri de durata unei zile, organizate de adulți conform art. 11 și următoarele
și caracterizate de propunerea unei prietenii creștine potrivite vârstei, care prevede în mod
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b)

c)

d)

e)

normal jocuri în aer liber, vizitarea unor locuri semnificative, datorită istoricității și frumuseții
lor, și celebrarea Sfintei Liturghii.
Întâlniri periodice, cu frecvență variabilă (săptămânală sau lunară) îndrumate de adulții
menționați la litera a): este vorba despre momente recreative dedicate jocului și dialogului, prin
care se cultivă familiaritatea cotidiană cu Isus.
Promisiunea: excursie care are loc anual, cu o durată de două zile, de obicei într-un loc
semnificativ al creștinătății, la care se ajunge ușor din diferitele zone de reședință ale diferitelor
grupuri, în timpul căreia are loc promisiunea sau se reînnoiește promisiunea fidelității față de
prietenia cu Isus, sub îndrumarea și protecția unui Sfânt sau a unei Sfinte alese de fiecare
participant în parte.
Vacanțe de vară: scurtă perioadă de vacanță într-o localitate de preferință montană, în structuri
dotate cu camere și toalete decente care permit maxima discreție posibilă față de intimitatea
fiecăruia, cu respectarea diferenței de gen și a diferențelor de vârstă. Este vorba de momente
privilegiate de împărtășire a timpului liber, caracterizate de jocuri, cântece, excursii, mărturii
semnnificative ale vieții creștine, rugăciune în comun, sub îndrumarea responsabilă a adulților
menționați la art. 11 și următoarele.
Eventuale alte activități educative și recreative sub îndrumarea responsabilă a adulților
menționați la art. 11 și următoarele.

ART. 5
Copiilor de liceu le este oferită posibilitatea de a participa la drumul educativ al Gioventù Studentesca
(„GS”) (Tinerii liceeni, n. tr.) care este marcat de următoarele propuneri:
a) Zilele de început de început și de sfârșit de an corespunzătoare deschiderii și închiderii anului
școlar, caracterizate de împărtășirea unor momente recreative și de dialog comun care se
încheie cu celebrarea Sfintei Liturghii.
b) Întâlniri periodice, cu frecvență variabilă (săptămânală sau lunară), denumite „raze” și conduse
de adulții menționați la art. 11 și următoarele. Este vorba despre momente comune, introduse
prin cântece și încheiate prin rugăciune comună, dedicate verificării pertinenței întâlnirii
creștine cu exigențele vieții cotidiene, în contextul școlii, al familiei și al prietenilor, în care
este pusă în joc creșterea umană și creștină a copiilor.
c) Triduul Pascal: zi de reculegere care cuprinde zilele culminante ale anului liturgic, din Joia
Sfântă până în Vinerea cea Mare, în care copiii, însoțiți de adulții menționați la art. 11 și
următoarele, se dedică meditării Patimilor, Morții și Învierii Domnului, sub îngrijirea unui
preot anume desemnat, participă la celebrarea Sfintei Liturghii în Coena Domini și la Via
Crucis, trăiesc momente de tăcere personală și comunitară și împărtășesc cele experimentate
prin participarea la întregul gest.
d) Vacanțe de iarnă/de vară: scurtă perioadă de vacanță în localitate de preferință montană, în
structuri dotate cu camere și toalete decente care permit maxima discreție posibilă față de
intimitatea fiecăruia, cu respectarea diferenței de gen și a diferențelor de vârstă. Este vorba de
momente privilegiate de împărtășire a timpului liber, caracterizate de jocuri, cântece, excursii,
mărturii semnnificative ale vieții creștine, rugăciune în comun, sub îndrumarea responsabilă a
adulților menționați la art. 11 și următoarele.
e) Caritativa: gest periodic de educație întru caritate, sub îndrumarea unor responsabili adulți
prevăzuți la art. 11 și următoarele, care implică angajamentul fidel al propriului timp liber, fără
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a afecta negativ învățatul și fără să lipsească disponibilitatea față de familie, pentru a împărtăși
cu alții situațiile pline de nevoi și de sărăcie care se ivesc în diferitele locuri unde este prezentă
realitatea GS.
f) Eventuale alte activități educative și recreative sub îndrumarea responsabilă a adulților
menționați la art. 11 și următoarele.

ART. 6
Parcursul educativ al adulților din Comunione e Liberazione este marcat de următoarele momente
comune:
a) Școala de Comunitate: cateheză bazată pe textele lui don Giussani, fiind principalul instrument
educativ al Mișcării, al cărui scop este dezvoltarea – la nivel de conștiință și afecțiune – a
experienței întâlnirii cu carisma. Constă într-o întâlnire cu frecvență săptămânală / sau o dată
la cincisprezece zile pentru grupuri de persoane liber constituite, de obicei în mediul
profesional sau cetățenesc.
b) Ziua de început de an: este o întâlnire care prevede o lecție care introduce drumul din noul an
social, urmată de celebrarea Sfintei Liturghii.
c) Exerciții spirituale: reculegere de trei zile dedicate rugăciunii comune conform liturgiei orelor,
ascultării meditațiilor propuse de Președintele Fraternității sau de către preotul desemnat de
acesta, Sfintei Liturghii zilnice, tăcerii personale și comunitare, împărtășirii comune a
întrebărilor și a experienței generate de participarea la acest gest.
d) Vacanțe de iarnă/de vară: împărtășire în cadrul unor scurte sejururui recreative în localități
preferabil montane, dedicate reluării drumului educativ de peste an, prin excursii, jocuri,
dialoguri și mărturii, într-o atmosferă fraternă, marcată de rugăciunea comună și de celebrarea
zilnică a Sfintei Liturghii. Acestea se desfășoară prin inițiativa liberă a adulților implicați în
îndrumarea diverselor comunități răspândite prin lume și, de asemeni, prin libera adeziune a
adulților interesați de această experiență recreativă.
e) Caritativa: gest periodic de educație întru caritate, care presupune implicarea fidelă a propriului
timp liber, fără ca această implicare să afecteze negativ seriozitatea față de propriului
angajament la nivel profesional și fără să afecteze negativ îndatoririle propriei stări de viață,
pentru a împărtăși nevoia și sărăcia unor situații care se ivesc, inclusiv la solicitarea sau
semnalarea acestora din partea autorității ecleziale, în diferitele locuri unde este prezentă
Comunione e Liberazione.
f) Eventuale alte activități educative sau recreative.

ART.7
Fără a aduce atingere libertății religioase, niciun minor nu va fi admis să participe la gesturile prevăzute
la art. 4 și 5, c) și d), oricât de dornic ar fi el însuși să participe, fără să se fi obținut în prealabil
consensul explicit al părinților sau al tutorilor minorului respectiv și declarațiile aferente.

ART. 8
O atenție deplină se acordă protecției persoanelor vulnerabile în timpul participării acestora la gesturile
prevăzute la art. 4, 5 și 6.
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Chiar din momentul înscrierii la evenimentele de interes, se va predispune o colaborare efectivă și
rezonabilă ca timpi între organizatorii evenimentelor respective și cei care, fiind în condiții de
vulnerabilitate, vor urma să participe la acestea, sau cei care sunt reprezentanții legali ai acestora.
Fiecare conduită inadecvată va fi raportată în conformitate cu art. 26.

ART. 9
Minorii care participă ocazional la activități educative, pastorale și/sau recreative destinate adulților
beneficiază de respect deplin și de o atenție specifică.
Chiar dacă părinților sau tutorilor le revine orice responsabilitate cu privire la integritatea fizică și
morală a minorilor implicați de ei înșiși, tuturor adulților participanți li se solicită a avea un
comportament corect și ireproșabil în conformitate cu art. 16 al prezentului regulament.
Orice conduită inadecvată va fi raportată în conformitate cu art. 26.
ART. 10
În ceea ce privește obținerea de materiale foto, audio și video în timpul susmenționatelor activități și
difuzarea acestora, Comunione e Liberazione va respecta cu strictețe și pe deplin dispozițiile în
domeniu aflate în vigoare în legislația italiană sau în alte mecanisme de stat în cazurile prevăzute la
art. 18 alineat 2.
PREVENȚIE
ART. 11
Protecția minorilor și a persoanelor vulnerabile este parte constituentă a propunerii educative și
formative a Comunione e Liberazione. Ea nu îi privește doar pe cei care se implică în activitățile
adresate respectivelor categorii, ci îi privește pe toți membrii, care sunt chemați să mențină un stil de
viață impecabil și relații personale ireproșabile, pe de o parte, iar, pe de altă parte, sunt chemați să se
implice activ în prevenirea abuzurilor, în sensibilizarea față de acest subiect, în difuzarea unei culturi
pline de respect și de grijă față de cei mai slabi.
Responsabilii cu conducerea mediilor dedicate minorilor, conform art. 4 și 5, pe lângă faptul că trebuie
să demonstreze o pasiune sinceră pentru educație, atestată și la nivel profesional și vocațional, trebuie
să dea dovadă în mod clar că au echilibru psihic și maturitate afectivă, pe lângă faptul că trebuie să
dovedească o dedicare sinceră și o fidelitate evidentă față de urmarea drumului Comunione e
Liberazione.
În orice caz, Comunione e Liberazione le pretinde adulților care intenționează să colaboreze cu ea
eliberarea unei declarații pe proprie răspundere corespunzătoare cu privire la lipsa de antecedente
penale și a acuzațiilor judecătorești referitoare la minori și persoane vulnerabile.
Clericii sau oamenii Bisericii informează în egală măsură atât ierarhul legitim, cât și / sau pe
respectivul superior.
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ART. 12
Responsabilii mediilor susmenționate, la oricare nivel, pot face apel la colaboratori în măsura în care
respectă și ei dimensiunile angajamentului educativ asumat, în funcție de numărul de copii implicați
și de natura gesturilor comunitare propuse pe parcurs.
Evaluarea conformității colaboratorilor este de competența responsabililor respectivi, care vor
desăvârși orice decizie respectând cu scrupulozitate criteriile prevăzute la art. 11 alineat 2.

ART. 13
Implicarea minorilor – care oricum vor avea nu mai puțin de 16 ani – în activități de caritate adresate
unora mai mici sau unor persoane vulnerabile poate avea loc exclusiv sub supravegherea unor adulți.

ART. 14
Răspunderea pentru comportamente inadecvate care, în pofida supravegherii atente din partea
responsabililor și a adulților, pot apărea în timpul gesturilor prevăzute la art. 4, 5 și 6, în relație
ocazională cu alți subiecți, implicați de fapt în activitățile educative (personal al structurilor gazdă,
conducători ai mijloacelor de transport, personal de suport tehnic), se va stabili în baza dispozițiilor
legislative în vigoare în domeniu.

ART. 15
Toți subiecții implicați în activitățile prevăzute la art. 1, inclusiv minorii menționați la art.13, trebuie
să participe sincer, informându-se constant și regulat, la parcursurile formative prevăzute la nivel
diecezan pentru prevenirea și recunoașterea abuzurilor sexuale și le vor prezenta responsabililor
aferenți certificatul de participare corespunzător.

ART. 16
În relația educativă, toți adulții implicați conform art. 11 și următoarele vor arăta un respect profund
pentru libertatea de conștiință a copiilor ce le-au fost încredințați și o promptitudine discretă pentru
protejarea intimității lor personale.
Se recomandă atenție în folosirea cuvintelor, mereu bazată pe respect, pe căutarea și valorizarea a tot
ceea ce este frumos, nobil și pur, oricare ar fi canalul de comunicare ales și având o deosebită atenție
pentru social media.
Se solicită de asemeni maximă discreție la nivelul gesturilor, care nu trebuie niciodată să depășească
atmosfera politicoasă a unei prietenii comunicate întotdeauna în mod deschis față de ceilalți adulți și
copii prezenți.
În acest scop vor fi evitate pe deplin atitudini autoreferențiale și legături personaliste care ar putea
genera echivocuri și inhiba o dinamică sănătoasă a relației atât la nivel educativ cât și în prieteniile
dintre egali.
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AVERTISMENT
COMISIA PENTRU PROTECȚIA MINORILOR ȘI A PERSOANELOR VULNERABILE
DIN CADRUL FRATERNITĂȚII COMUNIONE E LIBERAZIONE

ART. 17
A fost instituită Comisia pentru protecția minorilor și a persoanelor vulnerabile în cadrul Fraternității
Comunione e Liberazione („Comisia”).
Din aceasta fac parte cinci membri, aleși de Diaconia centrală a Fraternității („Diaconia”) dintre
profesioniști, care nu au niciun alt rol în conducerea Comunione e Liberazione, calificați la nivel înalt
în domeniile medical/psihiatric, psihoterapeutic, pedagogic, juridic și teologico-pastoral.
Coordonatorul este numit de către Comisie.
Atribuțiile conferite pentru o perioadă de trei ani fiecărui membru pot fi reînnoite la expirarea
mandatului, în funcție de decizia Diaconiei, prin deliberare justificată.
În cazul renunțării sau a imposibilității de continuare a mandatului, Diaconia ia măsuri pentru a
completa Comisia cu un profesionist aferent specialității vacante. În caz de urgență, noul membru va
putea fi desemnat de către Președintele Fraternității și apoi supus confirmării sau înlocuirii cu ocazia
primei adunări a Diaconiei.

ART. 18
Comisia astfel alcătuită îndeplinește funcțiile prevăzute la articolele următoare pentru activitățile
pastorale ale Comunione e Liberazione prezente în Italia.
Își asumă, de manieră subsidiară, problemele aferente competenței sale care, eventual, ar putea apărea
în comunitățile externe, în lipsa și în așteptarea unor protocoale specifice emise de respectivele
Conferințe episcopale. În aceste cazuri, Comisia va oferi asistență în vederea îndeplinirii indicațiilor
provenite de la autoritatea ecleziastică din teritoriu imediat ce acestea au fost comunicate sau va
continua să susțină în mod corespunzător acele situații în care, datorită insuficienței comunității sau
din alt motiv cinstit, nu s-ar putea dota cu instrumente specifice în domeniu.

ART. 19
Comisia îndeplinește următoarele funcții:
a) Primirea și evaluarea sesizărilor de abuz, conform art. 20;
b) Ascultarea și însoțirea persoanelor implicate, identificând parcursuri de tratament și vindecare,
în limitele de timp și în modurile prevăzute la art. 24;
c) Sesizarea către Președintele Fraternității a eventualelor abuzuri sau a presupuselor conduite
inadecvate pentru eventualele inițiative ale cazului;
d) Eventuală raportare, către autoritatea ecleziastică responsabilă și / sau către autoritatea civilă,
a sesizărilor de abuz, conform art. 20.
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Ea păstrează confidențialitate deplină cu privire la cele ca i-au fost aduse la cunoștință în contextul
expertizei sale și în biroul său, în vederea protejării imaginii și a sferei private a persoanelor implicate,
chiar și prin protecția acurată a datelor personale.

ART. 20
Comisiei îi vor fi adresate fără întârziere sesizările de conduite prevăzute la art. 1 a lucrării Vos estis,
comise în contextele prevăzute la art. 4, 5 și 6, de către cei care au fost în orice fel implicați sau care
au cunoscut aceste lucruri.
Membrii Comisiei ascultă cu mare atenție și cu promptitudine plină de afecțiune persoanele implicate
într-o problemă corespunzătoare ariei sale de competență. În eventualitatea în care acesteia i se vor
adresa în mod direct minori sau persoane în stare de vulnerabilitate, Comisia va avea grijă să le asculte
luându-și măsurile de protecție în funcție de caz.
Comisiei îi revine evaluarea, într-un interval de timp rezonabil și adecvat, a conținuturilor declarațiilor
care îi sunt adresate, cu privire la activitățile prevăzute la art. 4, 5 și 6.
Semnalarea trebuie, în orice caz, să conțină elemente suficient de precise cu privire la timpul și locul
faptelor, la persoanele implicate sau informate, precum toate celelalte circumstanțe care pot fi utile în
scopul de a asigura o evaluare precisă a nefondării sale non manifeste.
Semnalările de abuzuri primite de către Președintele Fraternității sau de către un responsabil al
Comunione e Liberazione vor fi transmise Comisiei. Semnalările de abuzuri comise în afara teritoriului
italian vor fi transmise de către Comisie corespunzătoarei comisii din Țara căreia îi revine competența.
În lipsa costituirii unei comisii, susmenționatele semnalări vor fi tratate direct de către Comisie.
Comisia nu va accepta semnalări anonime, zvonuri sau denunțări față de care cel care informează nu
își asumă responsabilitatea prin redactarea unui proces-verbal subscris, cu excepția cazurilor de pericol
iminent și concret pentru minor sau pentru persoana vulnerabilă.

ART. 21
În fața unei semnalări care nu este evident nefondată, Comisia îi invită pe declaranți să își asume
responsabilitatea în fața autorității ecleziastice competente și / sau a autorității civile.
În același timp îl informează pe responsabilul mediului în care presupusa conduită a avut loc și pe
Președintele Fraternității după cum sunt măsurile de protecție menționate la art. 23 alineat 1.

ART. 22
În cazul în care cei care raportează situația de abuz refuză să își asume responsabilitatea în fața
autorităților competente, în decurs de cincisprezece zile ce vor curge imediat după refuzul lor, motivat
rezonabil și subscris corespunzător, Comisia va delega un membru de-al său astfel încât acesta să
înainteze cazul către autoritatea competentă, oferindu-i acesteia toate elementele aflate în posesia ei în
vederea verificării necesare a verosimilității.
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ART. 23
Responsabilul mediului, informat în baza normei articolului 21 alineat 2, în colaborare cu Președintele
Fraternității, se asigură în orice caz de suspendarea preventivă a oricăror sarcini deținute de persoana
denunțată până la definirea situației de către autoritatea competentă, întotdeauna sub rezerva
prezumției de nevinovăție.
Președintele Fraternității, împreună cu Diaconia centrală, își rezervă dreptul de implementare a
articolelor 35 și 36 ale Statutului acesteia, cu privire la excluderea pe motive de conduită inadecvată a
membrilor.

ART. 24
Odată înaintată către autoritatea competentă speța semnalată, Comisia, cu respectarea deplină a
persoanelor și în deplină confidențialitate asupra faptelor specifice, își oferă propriul sprijin în
parcursurile specifice de tratament și vindecare, la nivel medical, psihopedagogic și spiritual, precum
și sprijinul de natură juridică.
DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

ART. 25
Pentru infracțiunile prevăzute la art. 1 din Vos estis care implică membri ai Comunione e Liberazione
în afara activităților regăsite la art. 4, 5 și 6, semnalarea din partea celor care au luat la cunoștință aceste
fapte trebuie să fie prompt realizată la nivelul Ierarhului locului de competență teritorială și / sau la
nivelul autorității civile, în funcție de dispozițiile canonice, legile civile, unilaterale și / sau bilaterale
în funcție de situație.
În spețele în care se demonstrează prin dovezi inadecvarea membrilor săi, Fraternitatea pune în aplicare
dispozițiile art. 35 și 36 ale Statutului în vigoare.

ART. 26
În eventualitatea unor conduite inadecvate în mediile educative menționate la art. 4, 5 și 6, cei care se
află în cunoștință de cauză își asumă responsabilitatea semnalării conduitelor respective în fața
responsabililor acelor medii în care aceste comportamente s-au săvârșit.
La rândul lor, responsabilii mediilor educative vizate, odată ce au constatat că nevinovăția nu este
manifestă cu privire la faptele invocate, atrag atenția subiecților implicați, invitându-i la o corectare
imediată a comportamentelor în cauză.
Repetarea conduitelor inadecvate atrage după sine suspendarea preventivă a oricărui rol și, dacă este
cazul, retragerea definitivă a acestuia.
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ART. 27
Prezentului regulament i se va oferi o vizibilitate adecvată cu ajutorul comunicării pe site-urile internet
internaționale ale Comunione e Liberazione și prin anunțurile generale destinate comunităților din
întreaga lume. Prin aceleași instrumente se aduc la cunoștință documentele conexe prezentului
regulament (formularul declarației – cfr. Art. 11, alineat 3 – și Motu Proprio Vos estis) și vor fi
specificate modalitățile de contactare a Comisiei.

ART. 28
Implementarea prezentului Regulament, și mai ales activitatea Comisiei conform art. 17 și
următoarele, implică tratamentul datelor personale din partea Asociației Fraternității Comunione e
Liberazione în calitate de Titular al tratamentului.
Datele personale tratate cuprind datele care aparțin unor categorii particulare și date care se referă la
condamnări penale sau infracțiuni, acestea din urmă fiind obținute doar prin declarația pe proprie
răspundere.
Tratamentele în cauză sunt necesare pentru protecția intereselor vitale ale persoanelor apărate de
Regulament și pentru îndeplinirea interesului legitim al Titularului tratamentului de a proteja interesele
fundamentale ale minorilor și ale persoanelor vulnerabile în caz de comportamente sau situații
imputabile unor persoane membre ale Fraternității sau unor persoane care au relații cu Fraternitatea,
sau în caz de comportamente necesare în mediul său de activitate, și să pună în aplicare indicațiile în
materie specifice primite de la autoritățile ecleziale.
Dacă este posibil și compatibil cu scopurile susmenționate, se va obține consimțământul informat al
celui interesat de tratamentul datelor.
Tratamentul datelor personale se va realiza în conformitate cu prevederile Reg. (UE) 2016/679 și cu
normele italiene în vigoare primare și secundare.

ART. 29
Prezentul regulament se aplică ad experimentum pentru o perioadă de trei ani de la intrarea sa în
vigoare, de la 1 ianuarie 2020.
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