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Odată cu 
prelungirea stării 
de alertă intră 
în vigoare şi 
noile modificări 
legislative. Astfel, 
circulaţia va fi 
permisă până la ora 
05:00 în noaptea de 
Înviere, magazinele 
vor fi deschise 
până la ora 20:00 
înaintea sărbătorilor 
Pascale, iar în 
lăcaşele de cult se 
vor oficia slujbe 
cu prezenţa fizică 
a credincioşilor. 
Bisericile vor fi 
deschise pentru 
credincioşi şi în ziua 
de Florii. Anunţul a 
fost făcut de către 
premierul Florin 
Cîţu.  

Aşadar, spre deose-
bire de anul trecut, anul 
acesta vom putea asista 
la slujbele închinate In-
trării Domnului în Ieru-
salim şi ale Învierii Dom-
nului, care vor avea loc în 
biserici. Se vor păstra în-
să, toate măsurile de pro-
tecţie împotriva răspândi-
rii noului coronavirus. În 

noaptea Învierii, prima 
slujbă se va oficia afară. 
Credincioşii care vor dori 
să rămână la slujbă după 
ora 00:00 o vor putea fa-
ce, dar numărul celor ca-
re vor avea acces în inte-
riorul bisericii va fi limitat. 
Slujba se va încheia la ora 
04:00.  Mai multe deta-
lii cu privire la desfăşura-
rea slujbelor de Florii şi de 
Sfintele Paşti vor fi comu-
nicate în zilele următoare.

  
Biserica se va 
organiza în mod 
„exemplar“ pentru 
sărbători

„Fireşte, totul trebu-
ie să decurgă în condiţii-
le respectării foarte aten-
te a măsurilor de siguran-
ţă sanitară, care implică 
şi solicită acum responsa-
bilitatea şi bunul-simţ ale 
noastre, ale tuturor. BOR 
se va organiza, ca şi pâ-
nă acum, în mod exem-

plar pentru sărbătorile ca-
re urmează. Anunţul de 
azi (n.r. – joi, 8 aprilie) al 
premierului referitor la ac-
cesul liber la slujba de În-
viere, care în ritualul orto-
dox (spre deosebire de cel 
catolic) se desfăşoară în-
tre orele 00:00 – 04:00, 
se înscrie riguros în logi-
ca, în litera şi în spiritul 
onest al dialogului purtat 
anul acesta între cultele 
religioase şi autorităţi. S-a 
decis astfel,  într-un mod 

predictibil, accesul nestin-
gherit la slujba de Învie-
re al tuturor creştinilor, 
precum şi al credincioşi-
lor celorlalte culte din Ro-
mânia la serviciile religioa-
se prilejuite de sărbătorile 
acestora din perioada ur-
mătoare. Aceasta, întru-
cât participarea la o sluj-
bă religioasă implică pi-
etate, ordine şi cuminţe-
nie, nu dezordine, igno-
rare a celorlalţi şi zglobie 
neatenţie. Aşa cum am 
comunicat recent, acce-
sul credincioşilor la biseri-
că în noaptea de Paşti va 
fi posibil doar pe jos sau 
cu mijloc de transport per-
sonal. De asemenea, aşa 
cum se ştie, partea slujbei 
de Înviere la care asistă 
cea mai parte a credincio-
şilor se desfăşoară afară, 
în curtea bisericii“, a pre-
cizat purtătorul de cuvânt 
al Patriarhiei Române, Va-
sile Bănescu, într-un co-
municat dat publicităţii de 
Agerpres.ro.

RELIGIE

Vasile Bănescu, 
purtătorul de cuvânt al 
Patriarhiei Române:

„Modificarea legii 
referitoare la 
înmormântarea 
persoanelor 
decedate de 
COVID-19, 
imperios 
necesară“
Modificarea legii referitoare la 
înmormântarea persoanelor decedate 
de COVID-19, ale cărei prevederi sunt 
"draconice’’ şi ‚"excesive’’, a devenit 
„imperios necesară”. Acesta este mesajul 
pe care l-a transmis purtătorul de cuvânt 
al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, 
potrivit Agerpres.ro.

„Modificarea unei legi 
draconice, concepute sub 
presiunea izbucnirii unei 
epidemii şi a necunoscu-
tului care o însoţea, o le-
ge care prin urmările ei 
directe afectează şi azi, 
la peste un an de zile de 
la promulgarea ei, familii-
le îndurerate ale celor de-
cedaţi de COVID-19, ca-
re nu-i pot înmormânta 
pe aceştia demn şi con-
form tradiţiei religioase în 
care s-au născut, a deve-
nit imperios necesară“, a 
transmis Vasile Bănescu, 
într-o declaraţie remisă 
presei. Potrivit purtătoru-
lui de cuvânt al Patriarhi-
ei Române, reprezentanţii 
cultelor religioase din Ro-
mânia au solicitat modifi-
carea acestei legi „excesi-
ve“ şi au purtat recent un 
dialog „fertil“ cu autorită-
ţile competente în acest 
sens. „Practic, (aproape) 
toată lumea pare să fi în-
ţeles necesitatea modifi-
cării. Prelungirea aşteptă-
rii ei devine dureroasă şi 
nu mai are în acest mo-
ment o raţiune suficientă. 
Umanitatea şi demnitatea 
sunt raţiunile care trebu-

ie să aibă şi acum ultimul 
cuvânt“, a mai spus Vasi-
le Bănescu. 

Ordin ajustat
Dr. Raed Arafat, şeful 

Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă, a ex-
plicat, că există un ordin 
al Ministerului Sănătăţii 
care trebuie ajustat şi că 
au existat discuţii în ca-
drul cărora „toată lumea” 
a fost de acord, inclusiv 
INSP, ca acest ritual să 
nu mai fie atât de strict, 
ci mai relaxat, cu condiţia 
respectării unor reguli sa-
nitare. „Finalul discuţiei a 
fost că toată lumea este 
de acord, inclusiv  INSP, 
că trebuie modificată re-
gula înmormântării, să 
devină mai permisivă, ca 
lumea să poată să facă ri-
tualul cum cer obiceiuri-
le, respectând unele re-
guli. Acest lucru a plecat 
de la discuţia respectivă 
că urmează să se modi-
fice ordinul. Această pro-
blemă a fost ridicată şi cu 
reprezentanţii cultelor în 
faţa domnului premier“, a 
spus dr. Arafat.

EstE oficial! 

Putem merge la biserică în 
noaptea Învierii Domnului
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