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Părintele IOAN COZMA s-a născut la data de 22 aprilie 1975, în 

oraşul Luduş (judeţul Mureş), din părinţii Ioan şi Aurelia.  

A urmat cursurile Şcolii Generale din comuna Valea Largă, judeţul 

Mureş, satul natal, între anii 1981-1989. În anul 1989 a fost admis la 

Liceul Sanitar din Târgu-Mureş, iar în anul 1990 a fost declarat admis la 

Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, pe care l-a absolvit în 

anul 1995. Între anii 1995-1999 a urmat cursurile Facultăţii de Teologie 

Ortodoxă „Andrei Şaguna” a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 

unde a obţinut Diploma de licenţă de merit (nota 10,00), iar în paralel, 

începând cu anul 1997, a urmat cursurile Facultăţii de Drept a 

Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, licenţiindu-se în anul 

2002.  

La terminarea Facultăţii de Teologie (1999), Înaltpreafinţitul 

Părinte Andrei l-a numit profesor la Seminarul Teologic Ortodox 

„Mitropolit Simion Ştefan” din Alba Iulia.  

În perioada 1999-2000 a urmat cursurile de masterat la Facultatea 

de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu, specializarea Drept Canonic. Administraţie şi 

legislaţie bisericească. În octombrie 2000 a fost admis la doctorat la Facultatea de Teologie „Andrei 

Şaguna” din Sibiu, specializarea Patrologie, de unde, în anul 2001, s-a transferat la Facultatea de 

Teologie Ortodoxă din Bucureşti, specializarea Drept Canonic, forma frecvenţă redusă.  

În anul 2002 a obţinut o bursă de studii din partea Comitatului Catolic pentru Colaborare 

Culturală din Roma (Consiliului Pontifical pentru Unitatea Creştinilor), fiind repartizat la Facultatea de 

Drept Canonic Oriental a Institutului Pontifical Oriental din Roma, unde a urmat cursurile de masterat 

(2002-2005), iar apoi pe cele de doctorat (2005-2006), obţinând titlul de Doctor în Drept Canonic 

Oriental, cu calificativul Summa cum laudae (12 Decembrie 2007).  

În luna iulie 2006 a fost chemat în ţară pentru a preda cursul de Drept Canonic la Facultatea de 

Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, mai întâi ca asociat, iar din luna ianuarie 2008 ca titular al acestei 

discipline. Totodată, în anul 2006, a fost numit preşedinte al Consistoriului Arhiepiscopiei Ortodoxe de 

Alba Iulia (2006-2012), iar din anul 2008 până în anul 2012 a îndeplinit funcţia de secretar al Comisiei 

juridice din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Ca urmare a obţinerii titlului de 

doctor, la data de 30 ianuarie 2008, a primit din partea ÎPS Andrei al Alba Iuliei distincţia de Iconom 

Stavrofor (purtător de brâu roşu şi cruce). 

În perioada 2008-2012 a predat cursul de Drept canonic comparat, în calitate de visiting 

professor, la Institutul de Studii Ecumenice „S. Bernardino” din Veneţia. În anul universitar 2011-2012 

a suplinit orele de drept canonic, pentru ciclul de licenţă, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a 

Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. 

Paralel cu activitatea didactică şi de cercetare, Pr. Ioan a desfăşurat şi o bogată activitate 

pastorală: diacon (2000-2001), preot misionar (2001-2010) şi preot asistent la Parohia „Sf. Gheorghe” 

din Alba Iulia (2010-2012).  

În luna noiembrie 2012 s-a transferat în Statele Unite ale Americii, sub omoforul 

Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Nathaniel, fiind numit preot paroh la Parohia „Sfinţii 

Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Palm Springs (CA).  

În luna iunie 2013 a fost numit membru în Comisia de Canoane şi Statute a Bisericii Ortodoxe din 

America (OCA), iar în luna septembrie 2013 a fost numit investigator în Consistoriul Eparhial. De 

asemenea, începând cu 1 ianuarie 2015, pr. Ioan este responsabil al Departamentului pentru probleme 

matrimoniale din cadrul Episcopiei (Dispense matrimoniale).  



În anul 2014 a fost numit profesor asociat la Facultatea de Drept Canonic Oriental a Institutului 

Pontifical Oriental din Roma, unde predă următoarele cursuri: Dreptul patrimonial bisericesc în primul 

mileniu şi Rudenia ca impediment la căsătorie în Bisericile orientale: practici actuale şi perspective 

viitoare.  

La data de 1 mai 2015 a fost transferat la Parohia Ortodoxă Română „Sf. Dumitru” din New York.  

Părintele Ioan Cozma este căsătorit cu Elena Ioana (n. Radu) şi au împreună un singur copil, Ioan 

Cătălin.  

 
 

 

 


