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Hotărârea Sfântului Sinod nr. 9.701 din 29 octombrie 2013 
privind 

unele îndatoriri ale responsabililor locurilor de pelerinaj din Biserica Ortodoxă Română 
(mănăstiri, parohii, schituri), pentru descurajarea pelerinajelor neautorizate 

În ultima perioadă s-a constatat că, pe piaŃa ofertelor de turism din Ńară, se regăsesc 

anumite structuri (agenŃii, firme, persoane fizice) care promovează aşa numite pelerinaje şi 

copiază anumite itinerarii religioase sau încearcă să acrediteze ideea că sunt desfăşurate 

cu girul Bisericii Ortodoxe Române. FaŃă de aceste situaŃii se evidenŃiază unele elemente 
comune ale aşa-ziselor „pelerinaje”, şi anume: 

� sunt conduse de clerici, care nu au binecuvântare Chiriarhului lor pentru această 
activitate, şi au ca scop obŃinerea unor câştiguri personale; 

� nu eliberează documente (chitanŃă, contract) şi ca urmare îşi permit să ofere preŃuri cu 
mult mai mici decât oferta de pe piaŃă, deoarece nu plătesc obligaŃii fiscale; 

� grupurile care pleacă din Bucureşti fixează ca reper Dealul Patriarhiei, încercând să 
legitimeze oarecum aspectul bisericesc al demersului; 

� asistenŃa religioasă este asigurată lacunar, deficitar sau, uneori, chiar lipseşte; 

� lipsa de organizare, condiŃiile precare pentru cazare, lipsa de responsabilitate faŃă de 
pelerini, precum şi invocarea unor condiŃii care ar fi impuse de Patriarhia Română, 
încercând prin aceste motivaŃii să justifice disconfortul; 

� pe site-uri proprii susŃin, în mod fals, că au binecuvântarea Bisericii, că sunt conduse 
sau însoŃite de un cleric; 

� despre clericii care însoŃesc aceste grupuri nu se cunosc date privind situaŃia lor 
canonică şi aceştia slujesc unde şi cum vor; 

� mănăstirile, fără a solicita grupurilor documente justificative referitoare la relaŃia cu 
Biserica Ortodoxă Română, onorează toate solicitările pentru masă ori cazare, 
eliminând în acest fel diferenŃele întru un grup organizat cu binecuvântarea Bisericii şi 
cel de la o societate/asociaŃie privată. 

În acest sens, în data de 21 octombrie 2013, Biroul de Presă al Patriarhiei 
Române a emis un Comunicat de Presă intitulat „AtenŃie la pretinsele pelerinaje 
organizate, fraudulos, în numele Bisericii” (anexat), prin care se sublinia că, „pentru 
evitarea unor astfel de situaŃii neplăcute, Patriarhia Română recomandă credincioşilor care doresc să participe 
la pelerinaje, să se adreseze Birourilor de pelerinaje înfiinŃate de Biserica Ortodoxă Română cu scop 
misionar, iar nu comercial, care nu urmăresc câştigul financiar, ci folosul duhovnicesc al pelerinilor. ÎnfiinŃate 
potrivit legislaŃiei româneşti şi europene în vigoare, acestea oferă asistenŃă religioasă şi servicii turistice de cea 
mai bună calitate, dovadă fiind numărul tot mai mare de credincioşi ortodocşi din Ńară şi străinătate care 
optează pentru a merge în pelerinaj cu birourile de pelerinaje ale Patriarhiei Române”. 
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În urma discuŃiilor în plen, la propunerea Comisiei canonice, juridice şi pentru disciplină, 
Sfântul Sinod a hotărât: 

1. Aprobă ca în fiecare eparhie, pentru grupurile de pelerini, cazarea sau masa să 
se ofere de mănăstiri sau parohii doar după ce conducătorul grupului face 
dovada că respectivul pelerinaj se desfăşoară cu binecuvântarea autorităŃilor 
bisericeşti abilitate; 

2. Ia act de Comunicatul de presă din 21 octombrie 2013 al Biroului de Presă al 
Patriarhiei Române intitulat „AtenŃie la pretinsele pelerinaje organizate, 
fraudulos, în numele Bisericii”. 

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


