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 Obiectul întrebării scrise: Situația parohiilor ucrainene din România în contextul crizei 

COVID-19 

 

Stimate Domnule Secretar de Stat, 

 

Criza provocată de pandemia COVID-19 a schimbat total viața de zi cu zi a cetățenilor, afectând 

absolut toate palierele vieții sociale.  

În acest context, a fost afectat și modul de manifestare al credinței cetățenilor români, neputând 

să participe fizic la slujbele religioase pentru o bună perioadă de timp. Cu toate acestea, măsurile de 

relaxare impuse de autorități după încetarea stării de urgență, ne aduc întru cu totul alt context social.  

Manifestarea convingerilor religioase trebuie să se facă sub cu O totul altă formă, una care 

aduce în plus, pe lângă distanțarea socială, și alte măsuri de prevenire a răspândirii acestui virus, fapt 

care necesită o mai mare sprijinire a lăcașurile de cult pentru a se putea adapta la noile condiții impuse 

și pentru a-și putea continua misiunea spirituală.  

Această perioadă a generat și o „reîntoarcere” a oamenilor spre credință (manifestată sub 

diverse forme), ridicând nevoia de călăuzire spirituală a comunităților și efortul de sprijinire a 

lăcașurilor de cult, cu toate că multe biserici ucrainene nu au suficiente posturi la categoria neclerici, 

cum ar fi parohiile din Poienile de sub Munte și București. 
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Dealtfel, pentru multe parohii, proiectele derulate prin intermediul Secretariatul de Stat pentru 

Culte, reprezintă „o gură de aer”, oferind parohiilor posibilitatea să răspundă, în siguranță, nevoilor 

cetățenilor.  

Parohiile ucrainene, precum Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din com. Rona de Sus, 

Mănăstirea ortodoxă ucraineană ,,Adormirea Maicii Domnului” din com. Rona de Sus, Parohia 

,,Înălțarea Sf. Cruci" din mun. Sighetu Marmației, au depuse mai multe proiecte pentru reabilitarea 

lăcașurilor de cult, acestea fiind tot mai greu de întreținut în aceste vremuri zbuciumate, asigurând cu 

greu un mediu propice desfășurării activităților religioase și, totodată, neputând fi susținute de 

administrațiile publice locale, ca urmare a luptei împotriva SARS-COV 2. 

Având în vedere cele de mai sus, Stimate Domnule Secretar de stat, în conformitate cu 

dispozițiile art. 197 alin. 2 din Regulamentul comun al Camerei Deputaților şi Senatului, vă rog să-mi 

precizați: 

 Care este dinamica dosarelor de finanțare depuse de parohiile ucrainene? 

 Care este situația posturilor neclericale solicitate de parohiile ucrainene? 

Folosesc prilejul pentru a vă ura succes pe mai departe în îndeplinirea importantelor 

Dumneavoastră răspunderi. 

 

                 

 




