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Hotărârea Sfântului Sinod nr. 4717 din 04 iulie 2013 
privind 

asigurarea gratuită a slujbelor religioase de înmormântare a veteranilor şi invalizilor de război de 
către preoŃii din parohii, aşa cum se asigură de către preoŃii militari în garnizoane. 

Ca urmare a adresei Ministerului Apărării NaŃionale nr. SG 1978/ 08 aprilie 2013, prin care se 
solicită asigurarea gratuită a slujbelor religioase de înmormântare a veteranilor şi invalizilor 
de război de către preoŃii din parohii, aşa cum se asigură de către preoŃii militari în 
garnizoane, Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL, cu adresa nr. 4717 din 12 aprilie 2013, a 
comunicat d-lui MIRCEA DUŞA, Ministrul Apărării NaŃionale, următoarele: 

� prin hotărârea nr. 314/2013, adoptată în şedinŃa de lucru din 28 februarie 2013, Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a stabilit că „slujbele de înmormântare a creştinilor decedaŃi 
provenind din familiile fără niciun venit, cu venituri reduse (sub salariul minim pe economie), 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”. Prin urmare, pentru toŃi acei 
veterani şi invalizi de război care se încadrează în categoria persoanelor 
defavorizate nu este necesară o hotărâre specială a Sfântului Sinod, aceştia 
beneficiind de gratuitate. De asemenea, consiliile parohiale pot acorda scutiri sau 
reduceri de la contribuŃiile pentru servicii religioase persoanelor care frecventează biserica 
şi se implică în activitatea acesteia. Pentru veteranii şi invalizii de război a căror stare 
materială nu justifică aplicarea hotărârii sinodale mai sus menŃionate, precum şi 
pentru cei care nu frecventează biserica şi nu se implică în activităŃile acesteia, 
este necesară o hotărâre specială a Sfântului Sinod; 

� scrisoarea Ministrului Apărării NaŃionale va fi inclusă pe Ordinea de zi a proximei şedinŃe a 
Sfântului Sinod şi va fi analizată cu toată deschiderea şi atenŃia cuvenite. 

În urma discuŃiilor în plen, la propunerea Comisiei pastorale, monahale şi sociale, Sfântul Sinod a 
hotărât: 

1. ia act şi aprobă punctul de vedere comunicat de Preafericitul Părinte Patriarh 
DANIEL, cu adresa nr. 4717 /12 aprilie 2013, domnului MIRCEA DUŞA, Ministrul 
Apărării NaŃionale, potrivit căruia, în temeiul hotărârii nr. 314/28 februarie 2013 
a Sfântului Sinod, toŃi veteranii şi invalizii de război, care se încadrează în 
categoria persoanelor defavorizate, beneficiază de gratuitatea serviciilor 
religioase de înmormântare ce se oficiază în cimitirele parohiale. 

2. Sfântul Sinod, la solicitarea Ministerului Apărării NaŃionale, recomandă ca slujba 
de înmormântare pentru veterani şi invalizi de război să fie gratuită, dacă aceştia 
au participat la viaŃa Bisericii şi au contribuit la misiunea ei.  

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

 


