
Hotărârea nr. 8348 din 25 octombrie 2011 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 

privind competența Gărzii Financiare în legătură cu aplicarea prevederilor Legii nr. 103/1992 

privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult 

Prin adresa Gărzii Financiare nr. 803.809/21.09.2011 s-a comunicat că sesizarea Patriarhiei 

Române privind expunerea fără drept de către organizatori, agenți economici și unități de cult, a 

obiectelor de cult în cadrul Târgului de Obiecte Bisericești-București, Romexpo, 2011, a fost luată în 

considerare ca fiind întemeiată, fiind aplicate sancţiunile legale, cu precizarea că se așteaptă și alte 

sesizări concrete privind încălcarea prevederilor legale în acest domeniu. 

Apreciind că răspunsul Gărzii Financiare și modalitatea de soluționare vin în sprijinul 

Bisericii, care are posibilități limitate de control propriu în ceea ce privește respectarea dreptului 

exclusiv de producere a obiectelor de cult și tipăriturilor; 

Ținând seama că, în temeiul prevederilor art. 14 lit. c
1
)  și art. 163-166, Patriarhia Română, 

prin Institutul Biblic şi de Misiune Ortodoxă, este singura instituţie a Bisericii Ortodoxe Române 

care produce obiecte de cult, acestea fiind distribuite prin unităţile de cult; 

Luând act că, prin adresa nr. 7782 din 6 sept. 2011 a Cancelariei Sfântului Sinod, s-a adus la 

cunoștința tuturor eparhiilor hotărârea din 3 martie 2011 a Permanenţei Consiliului Naţional 

Bisericesc, privind relațiile unităților bisericești cu RA MONETĂRIA STATULUI; 

La propunerea Comisiei canonice, juridice și pentru disciplină, precum și a votului unanim 

exprimat, Sfântul Sinod a hotărât: 

1. Ia act de adresa nr. 803809/21.09.2011 a Gărzii Financiare (anexată) prin care se 

confirmă competenţa acesteia în ceea ce priveşte aplicarea Legii nr. 103/1992, precum și 

de precizarea că se solicită și alte sesizări concrete privind încălcarea prevederilor legale 

în acest domeniu. 

2. Centrele eparhiale vor identifica societăţile comerciale care încalcă prevederile Legii nr. 

103/1992 şi vor solicita intervenţia Gărzii Financiare și a altor autorități cu atribuții de 

control al agenților economici, informând Patriarhia Română atât despre demersul făcut, 

cât şi despre măsurile luate de autorităţi. 

3. Aprobă ca eparhiile și celelalte unități de cult din cadrul Bisericii Ortodoxe Române să 

nu mai adreseze comenzi privind producerea obiectelor de cult către RA MONETARIA 

STATULUI sau către alte persoane fizice și juridice, care nu au acordul scris al Patriarhiei 

Române, ci numai Atelierelor Institului Biblic și de Misiune Ortodoxă. Orice atitudine 

contrară va fi pusă în discuția Sfântului Sinod pentru luarea măsurilor canonice și statutare 

împotriva celor vinovați. 

Prezenta hotărâre s-a comunicat tuturor eparhiilor din țară și din străinătate, în vederea 

adoptării măsurilor necesare pentru aducerea la îndeplinire. 


