Hotărârea Sfântului Sinod nr. 314 din 28 februarie 2013
privind
stabilirea unor contribuŃii băneşti moderate pentru Sfintele Taine şi ierurgii, Ńinând seama de
posibilităŃile financiare reduse ale credincioşilor din zone defavorizate şi ale familiilor sărace.

Oficiul canonico-juridic al Patriarhiei Române a semnalat că prevederile art. 187 alin. (5) din
Statutul pentru organizarea şi funcŃionarea Bisericii Ortodoxe Române: “Tarifele şi taxele pentru concesionarea şi
întreŃinerea locurilor de înmormântare din cimitirele parohiale şi cele mănăstireşti … nu vor putea depăşi
tarifele ce se percep la cimitirele administraŃiei publice locale de aceeaşi categorie” nu
mai sunt aplicabile în condiŃiile actuale, deoarece există adesea diferenŃe între preŃurile afişate şi
cele reale la cimitirele publice.
Pentru a proteja credincioşii de specula pieŃii, taxele şi tarifele pentru cimitirele bisericeşti
trebuie să Ńină seama de starea economică a localităŃii respective şi de cheltuielile de întreŃinere a
cimitirelor, apelându-se şi la sponsori sau donatori.
Pentru toate Sfintele Taine şi ierurgii, Consiliile parohiale şi Centrele eparhiale au obligaŃia
să vegheze la stabilirea unor preŃuri moderate, Ńinând seama de starea de sărăcie şi de
posibilităŃile financiare reduse a numeroşi credincioşi. Sprijinirea de către unităŃile de cult a
familiilor fără niciun venit, cu venituri reduse (sub salariul minim pe economie), cu
mulŃi copii, cu persoane bolnave care necesită medicamente şi îngrijire permanentă,
sprijinirea bătrânilor fără pensie sau cu o pensie modestă se face nu numai prin
acordarea de ajutoare filantropice, ci şi prin scutirea de la plata anumitor obligaŃii faŃă
de parohie sau prin diminuarea acestor contribuŃii, în funcŃie de posibilităŃile lor reale.
În acest sens s-a reamintit că, potrivit art. 189 alin. (6) din Statut, “este interzisă condiŃionarea
oficierii slujbei înmormântării de plata oricărei taxe fixate de preot sau de Consiliul parohial”.
Centrele eparhiale sunt îndatorate să verifice cu maximă atenŃie şi responsabilitate modul în
care Adunările parohiale stabilesc tarifele şi taxele pentru locurile de veci şi contribuŃiile pentru
slujbele legate de înmormântare, precum şi cele referitoare la săvârşirea Sfintelor Taine şi a ierurgiilor.
În urma discuŃiilor în plen, la propunerea Comisiei canonice, juridice şi pentru disciplină,
Sfântul Sinod a hotărât:
1.

Aprobă eliminarea din art. 187 alin (5) din Statutul pentru organizarea şi
funcŃionarea Bisericii Ortodoxe Române (art. 189 alin. (5) din textul amendat în
februarie 2011) a menŃiunii „nu vor putea depăşi tarifele ce se percep la cimitirele
administraŃiei publice locale de aceeaşi categorie”, astfel încât noua redactare a
articolului este:
„Tarifele şi taxele pentru concesionarea şi întreŃinerea locurilor de înmormântare din cimitirele bisericeşti
se vor stabili de Consiliul parohial sau de Consiliul economic al mănăstirii şi se vor aproba de Centrul
eparhial”.

2. Centrele eparhiale au obligaŃia să vegheze la stabilirea unor contribuŃii băneşti

moderate pentru Sfintele Taine şi ierurgii, Ńinând seama de posibilităŃile
financiare reduse ale credincioşilor din zone defavorizate şi ale familiilor sărace.

3. Slujbele de înmormântare a creştinilor decedaŃi provenind din familiile fără nici

un venit, cu venituri reduse (sub salariul minim pe economie), sărace, cu mulŃi
copii sau cu handicap, bătrâni fără pensie sau cu o pensie modestă vor fi
considerate servicii filantropice pentru care nu se vor solicita, nici primi
contribuŃii băneşti.
4. Sfântul Sinod va examina anual în şedinŃa de lucru din primăvară modul în care

sunt aplicate şi respectate hotărârile Sfântului Sinod privitoare la tarifele şi taxele
credincioşilor pentru locurile de veci şi contribuŃiile pentru Sfintele Taine şi
ierurgii. În acest sens, eparhiile sunt îndatorate să comunice la Cancelaria
Sfântului Sinod, în fiecare an până în data de 30 ianuarie, modul de aducere la
îndeplinire a hotărârilor Sfântului Sinod privitoare la tarifele şi taxele pentru
locurile de veci, precum şi la contribuŃiile băneşti pentru Sfintele Taine şi ierurgii.
Prezenta hotărâre s-a comunicat tuturor eparhiilor din Ńară şi străinătate, în
vederea adoptării măsurilor necesare pentru punerea în aplicare.

