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Hotărârea Sfântului Sinod nr. 1676 din 5-7 martie 2008 
Reexaminarea hotărârii Sfântului Sinod nr. 410/2004 privind problema implicării preoŃilor în politică 

 

Sfântul Sinod a hotărât să dea publicităŃii următorul COMUNICAT DE PRESĂ: 
 

“Cu privire la implicarea clerului în politică, Sfântul Sinod îşi înnoieşte punctele de vedere şi 
recomandările din 13-14 februarie 1996 şi 23-25 februarie 2000 şi, în lumina acestora, hotărăşte: 
 

1. În calitatea sa de cetăŃean al Patriei şi de părinte duhovnicesc al tuturor enoriaşilor săi, 
indiferent de orientarea lor politică, preotul are libertatea, binecuvântarea si îndatorirea ca, de 
pe poziŃia şi prin mijloacele care-i sunt specifice, să participe la viaŃa cetăŃii, sprijinind activităŃile 
menite să promoveze binele obştesc şi împotrivindu-se oricăror măsuri sau activităŃi care se 
dovedesc a fi în contradicŃie cu învăŃătura şi morala creştină ortodoxă. OpŃiunea sa politică se 
exprimă prin vot. 

2. În conformitate cu Sfintele Canoane ale Bisericii Universale (6 Apostolic, 7 Sinodul IV 
Ecumenic, 10 Sinodul VII Ecumenic, 11 Sinodul local Cartagina), care stipulează că printre 
îndeletnicirile incompatibile cu slujirea şi demnitatea clericului se numără şi aceea de “a primi 
asupra sa dregătorii sau îndeletniciri lumeşti”, arhiereului, preotului, diaconului şi monahului îi 
este interzis să facă politică partinică, să fie membru al unui partid politic, să participe 
la campanii electorale, să candideze şi să devină membru al Parlamentului sau 
consiliilor locale, primar, viceprimar sau să ocupe funcŃii în administraŃia publică 
centrală şi locală. Cel care va încălca aceste reguli, precum şi legământul depus la hirotonie, se 
încadrează în prevederile art. 3, lit. “d” şi “e” din Regulamentul de procedură al instanŃelor disciplinare 
şi de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române, având de ales între cariera politică şi misiunea 
preoŃească, pentru totdeauna, fără drept de revenire în cler. Abaterile de acest fel vor fi 
judecate în Consistoriile eparhiale. 

3. În acelaşi timp, Sfântul Sinod face un călduros apel către liderii partidelor politice din 
România să nu permită recrutarea de membri din rândurile clerului şi nici folosirea în scopuri 
politice a persoanelor, spaŃiilor, slujbelor şi însemnelor bisericeşti. Sfântul Sinod îi asigură că 
Biserica – păstrându-şi echidistanŃa faŃă de partide – va continua să se implice în 
politica generală a Ńării, contribuind – prin mijloace specifice – la apărarea democraŃiei, a 
libertăŃii, a credinŃei în Dumnezeu, a independenŃei şi integrităŃii Patriei, respingând orice formă 
de totalitarism comunist ateu, precum şi orice formă de extremism.” 

****** 

Constatând, însă, necesitatea disocierii angajamentului preotului în politica partinică, de 
prelungirea activităŃii sale pastoral-sociale în viaŃa comunităŃii locale, în calitate de consilier local sau 
consilier judeŃean independent, având aprobarea chiriarhului său, 
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În urma discuŃiilor care au avut loc şi a convergenŃei opiniilor exprimate, Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române a hotărât: 

1. MenŃinerea hotărârii Sfântului Sinod nr. 410/2004 privind interzicerea implicării clerului 
în politică. 

2. Totodată, aplicând principiul iconomiei (pogorământ, dispensă), Sfântul Sinod hotărăşte 
ca, de la caz la caz, preoŃii care îşi exprimă, în scris, dorinŃa de a candida numai ca 
independenŃi şi numai pentru consiliile locale şi consiliile judeŃene să primească 
aprobarea chiriarhilor lor. Aprobarea va fi acordată în urma analizei solicitărilor preoŃilor 
respectivi, într-o şedinŃă a PermanenŃei Consiliului Eparhial şi numai acelora consideraŃi 
capabili să promoveze interesele comunităŃii în consiliile locale şi în consiliile judeŃene. 
Dacă, însă, se dovedeşte că preotul nu corespunde cerinŃelor mandatului încredinŃat, de a 
lucra şi apăra interesele comunităŃii locale, atunci i se va retrage aprobarea. 

3. Această hotărâre adoptată de Sfântul Sinod este aplicabilă numai până când se vor găsi 
membri ai laicatului ortodox, bine pregătiŃi, pentru a reprezenta interesele comunităŃilor 
locale în care se află si ortodocşi.” 


