Hotărârea Sfântului Sinod nr. 1837 din 28 februarie 2013
privind
modul de organizare şi funcŃionare a agenŃiilor de pelerinaj din Patriarhia Română

Prin adresa nr. 12042/22 noiembrie 2012 a Cancelariei Sfântului Sinod s-a solicitat tuturor
eparhiilor din Ńară şi străinătate să comunice modul de organizare şi funcŃionare a agenŃiilor de
pelerinaj ale Bisericii Ortodoxe Române. Din răspunsurile primite s-a constatat că activităŃile de
pelerinaj din cadrul eparhiilor se încadrează în limitele legale, fiind constituite agenŃii de turism cu
licenŃe de turism, care încheie contracte, emit facturi şi chitanŃe pelerinilor înscrişi, în
conformitate cu legislaŃia în vigoare. Totodată, unele eparhii au comunicat că nu au organizat
activităŃi de pelerinaj la nivel eparhial.
Prin urmare, s-a constatat că, pentru o dezvoltare unitară şi armonioasă a activităŃilor de
pelerinaj în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, este necesară înfiinŃarea unei AsociaŃii
NaŃionale a Centrelor de Pelerinaj din România, persoană juridică de drept privat, fără
scop patrimonial, profesională, patronală şi managerială, care va avea sediul în
Bucureşti, la care să adere toate Centrele de Pelerinaj şi agenŃiile de turism ale
eparhiilor din Biserica Ortodoxă Română. AsociaŃia NaŃională a Centrelor de Pelerinaj
din România va avea ca scop reprezentarea, promovarea, susŃinerea şi apărarea
sistematică şi unitară a intereselor profesionale, tehnice şi juridice ale membrilor
organizaŃiei în relaŃiile cu autorităŃile publice şi cu alte persoane juridice şi fizice, în
plan naŃional şi internaŃional.
În urma discuŃiilor în plen, la propunerea Comisiei pastorale, monahale şi sociale, Sfântul
Sinod a hotărât:
1. ÎnfiinŃarea la nivel naŃional a

AsociaŃiei NaŃionale a Centrelor de Pelerinaj

din România, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial,
profesională, patronală şi managerială, ce va avea sediul în Bucureşti, şi va
avea ca membri toate Centrele de Pelerinaj şi agenŃiile de turism ale
eparhiilor din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, pentru a apăra şi promova
activitatea pastorală şi misionară a Bisericii;
2. Centrele eparhiale vor lua măsurile organizatorice şi disciplinare cuvenite

pentru ca preoŃii şi monahii să nu mai participe (la) şi să nu mai organizeze
pelerinaje decât prin centrele de pelerinaj eparhiale;
3. Eparhiile din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române, care nu au centre de
pelerinaje, să colaboreze cu AgenŃia de Pelerinaj BASILICA TRAVEL în vederea

organizării de pelerinaje pastorale şi misionare.
Prezenta hotărâre s-a comunicat tuturor eparhiilor din Ńară şi străinătate, în
vederea adoptării măsurilor necesare pentru punerea în aplicare.

