Hotărârea Sfântului Sinod nr. 575 din 28 februarie 2013
privind
modalitatea sărbătoririi Zilei Culturii Române şi a altor sărbători cu caracter naŃional, precum şi
reglementarea participării ierarhilor la aceste evenimente publice.

În ultimii ani, Sfântul Sinod, constatând necesitatea unei mai intense
consultări şi conlucrări dintre ierarhi, a luat hotărâri menite a întări
coresponsabilitatea şi conlucrarea în duh frăŃesc, sinodal. Astfel,
• în şedinŃa de lucru din data de 07 iulie 2010, s-a hotărât ca, „în scopul respectării ordinii

canonice şi instituŃionale a Patriarhiei Române, mesajele oficiale ale Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe
Române să aibă întâietate faŃă de orice mesaj sau cuvântare care se prezintă cu prilejul unor sărbători,
evenimente şi întruniri cu caracter bisericesc, mesajele cu caracter bisericesc având întâietate faŃă de
mesajele altor instituŃii publice şi administrative” (punctul 1 din hot. nr. 5142/2010).
• în şedinŃa de lucru din 16 februarie 2011, s-au hotărât că se „aprobă ca, pentru coordonarea

unor acŃiuni la nivel central şi eparhial în susŃinerea punctelor de vedere oficiale ale Patriarhiei Române
referitoare la unele iniŃiative legislative în probleme de interes bisericesc, ierarhii să se consulte cu
Patriarhul României şi să informeze permanent Patriarhia Română despre stadiul dialogului cu
parlamentarii din zonă în aceste probleme” (punctul 4 din hot. nr. 8702/2011).
• în şedinŃa de lucru din 20 mai 2011, s-au hotărât următoarele:
 „pentru a se evita tulburarea relaŃiilor între eparhii, în conformitate cu prevederile Sfintelor

Canoane (34 şi 35 ap., 15 I ecum.; 2 II ecum.; 20 trulan; 13 şi 22 Antiohia; 3 şi 11
Sardica), ale Statutului pentru organizarea şi funcŃionarea Bisericii Ortodoxe Române şi ale
hotărârilor Sfântului Sinod, pentru orice vizită, activitate sau eveniment liturgic, cultural, social,
economic etc., întreprinse de un ierarh sau delegatul oficial al unei eparhii pe teritoriul unei alte
eparhii, este necesar să se obŃină acordul prealabil al chiriarhului eparhiei în cuprinsul căreia
urmează să aibă loc acestea” (punctul 1 din hot. nr. 3886/2011).
 „pentru exprimarea unitară a unor puncte de vedere publice în probleme de importanŃă naŃională
şi internaŃională, care ar putea fi receptate ca reprezentând poziŃia oficială a Bisericii Ortodoxe
Române, vor fi respectate cu stricteŃe prevederile art. 14 alin. (1) lit. f), j) şi art. 26 lit. e), f), g)
din Statutul pentru organizarea şi funcŃionarea Bisericii Ortodoxe Române, precum şi hotărârile
nr. 1515 din 7 martie 2008 şi nr. 8702, 8703 din 16 februarie 2011 ale Sfântului Sinod,
potrivit cărora poziŃia oficială a Bisericii Ortodoxe Române este exprimată de Sfântul Sinod,
Sinodul Permanent şi Patriarhia Română şi se aduce la cunoştinŃă prin Biroul de presă al
Patriarhiei Române” (punctul 2 din hot. nr. 3886/2011).
 „pentru exprimarea unor puncte de vedere publice ale mitropoliilor sau eparhiilor, acestea se vor
referi numai la probleme şi evenimente cu caracter regional, care privesc eparhia sau mitropolia
respectivă, cu respectarea prevederilor hotărârii nr. 1515 din 7 martie 2008 a Sfântului Sinod,
în cazul în care nu există o poziŃie oficială a Sfântului Sinod sau a Patriarhiei Române în astfel
situaŃii” (punctul 3 din hot. nr. 3886/2011).
Întrucât prin Legea nr. 238/2010 a fost stabilită ziua de 15 ianuarie (ziua naşterii
poetului Mihai Eminescu) ca „Ziua Culturii NaŃionale” (art. 1), Biserica Ortodoxă Română,

fiind mama spirituală a poporului român, trebuie să cinstească ziua de 15 ianuarie evidenŃiind legătura
dintre cult şi cultură, dintre Biserică şi societate în viaŃa poporului român.
În urma discuŃiilor în plen, la propunerea Comisiei canonice, juridice şi pentru disciplină,
Sfântul Sinod a hotărât:
1. Aprobă ca, pentru

Ziua Culturii NaŃionale (15 ianuarie), eparhiile să organizeze

pe plan local manifestări cultural-artistice şi acŃiuni social-culturale dedicate
sărbătoririi acestei zile.
2. Slujbele de pomenire de la mormântul poetului Mihai Eminescu din Bucureşti

sunt responsabilitatea exclusivă a Arhiepiscopiei Bucureştilor şi a Patriarhiei
Române.
3. Centrele eparhiale, protopopiatele, parohiile şi mănăstirile, din Ńară şi din afara

hotarelor Ńării, vor coopera cu autorităŃile administraŃiei publice locale, cu şcoli şi
instituŃii culturale, pentru a evidenŃia şi promova valorile perene ale culturii
româneşti.
Prezenta hotărâre s-a comunicat tuturor eparhiilor din Ńară şi străinătate, în
vederea adoptării măsurilor necesare pentru punerea în aplicare.

