Hotărârea nr. 5944 din 5 iulie 2012 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
privind modul de aprobare a accesului la documentele aflate în Arhiva Sfântului Sinod şi
în arhivele centrelor eparhiale, pentru cercetarea ştiinţifică, publicistică sau de altă natură.
În vederea protejării fondului arhivistic existent la Patriarhia Română şi la centrele
eparhiale, este necesară respectarea de către toate unităţile bisericeşti creatoare şi
deţinătoare de fonduri arhivistice a prevederilor Statutului pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române [art. 36 alin. (9), art.173 alin. (1) şi (2), art. 106 alin.
(2)].
Ca urmare a discuţiilor care au avut loc pe marginea propunerilor Comisiei pastorale,
monahale şi sociale, Sfântul Sinod a hotărât:

1. Aprobă ca, pentru păstrarea şi cinstirea memoriei membrilor Sfântului Sinod din
trecut şi prezent, solicitările primite la Patriarhia Română sau la eparhii din partea
unor instituţii sau persoane fizice, pentru cercetarea academică, publicistică sau de
altă natură a documentelor din Arhiva Sfântului Sinod ori din arhivele centrelor
eparhiale, privind viaţa personală şi activitatea ierarhilor, să fie soluţionate numai
cu aprobarea Sfântului Sinod.
2. Aprobă ca, în vederea protejării fondului arhivistic existent la Patriarhia Română şi
la fiecare centru eparhial, alte documente decât cele menţionate la pct. 1,
deschiderea pentru cercetare să se facă numai cu aprobarea Permanenţei Consiliului
Naţional Bisericesc, respectiv a Permanenţei Consiliului eparhial pentru arhiva
eparhiei.
3. Ia act de hotărârea Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc din 11 martie 2009
potrivit căreia solicitările de studiu a documentelor din Arhiva Patriarhiei Române
vor fi însoţite obligatoriu de recomandarea conducerii instituţiei de învăţământ sau
de cercetare, precum şi de planul de studiu al lucrării, prioritate având doctoranzii
de la instituţiile de învăţământ universitar teologic şi numai în măsura în care se
justifică solicitarea, urmând ca aceasta să se aplice şi în cazul fondurilor arhivistice
ale centrelor eparhiale.
4. Aprobă ca, în scopul prevenirii accesului necontrolat la informaţii, date şi
documente, precum şi a însuşirii şi valorificării ilegale a patrimoniului aflat în
Arhiva Sfântului Sinod şi în fondurile arhivistice ale eparhiilor, să se generalizeze
aplicarea hotărârii Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc din 23 februarie
2012 potrivit căreia personalul angajat al Arhivei Sfântului Sinod nu are voie să
folosească documente din depozitul de arhivă fără aprobarea Permanenţei
Consiliului Naţional Bisericesc, respectiv a Permanenţei Consiliului eparhial,
pentru arhiva eparhială.
5. Aprobă ca prezenta hotărâre a Sfântului Sinod să fie preluată şi valorificată în mod
corespunzător cu prilejul definitivării Regulamentului organismelor centrale
bisericeşti şi a Regulamentului organismelor deliberative.
Prezenta hotărâre s-a comunicat tuturor eparhiilor, în vederea adoptării măsurilor
necesare pentru respectarea şi aducerea la îndeplinire a celor stabilite.

