
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIU AL FEDERAȚIEI ARHIVIȘTILOR DIN ROMÂNIA 
REFERITOR LA SOLUȚIA LEGISLATIVĂ DE MODIFICARE A ART. 18–19 DIN LEGEA 16/1996 

 
 
În atenția tuturor persoanelor interesate 
 
Federaţia Arhiviştilor din România, organizaţie non guvernamentală reprezentativă profesional la 
nivel național, membră a Consiliului Internațional al Arhivelor, își exprimă următorul punct de 
vedere, relativ la inițiativa de modificare a art. 18, respectiv de introducere a art. 19 în Legea 
16/1996 a Arhivelor Naționale.  
 
 
Modificările propuse de Comisia de Cultură a Camerei Deputaților 

Art. 19: Documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României o dată intrate, 
potrivit legii, în depozitele Arhivelor Naţionale şi/sau ale direcţiilor judeţene ale Arhivelor 
Naţionale, nu mai pot fi retrase din administrarea acestora, cu excepţia celor predate în 
custodie sau preluate în mod abuziv de la cultele religioase, în baza Decretului nr. 153/1950 
pentru predarea arhivelor confesionale de stare civilă către Oficiile de Stare Civilă, respectiv, 
Decretul nr. 472/1971 privind Fondul Arhivistic Naţional al Republicii Socialiste România, 
modificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 206/1974. 

 
2. Articolul 191: 

1) Cererea de revendicare se depune la Arhivele Naţionale sau la direcţiile judeţene ale 
Arhivelor Naţionale. Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile. Hotărârea poate fi 
atacată, după caz, în termen de 15 zile de la comunicare la judecătoria în a cărei rază 
teritorială îşi are sediul arhiva. 
2). Retrocedarea, în natură, a fondurilor arhivistice preluate în mod abuziv de la cultele 
religioase, se realizează numai dacă beneficiarul retrocedării asigură păstrarea, conservarea, 
accesul publicului, punerea în valoare şi publicitatea fondurilor arhivistice, în aceleaşi condiţii 
ca şi Arhivele Naţionale. În situaţia în care, după retrocedare,  aceste condiţii nu mai pot fi 
asigurate, fondul arhivistic respectiv este preluat în custodia Arhivelor Naţionale. 
3). Fondurile arhivistice a căror păstrare, conservare, acces al publicului, punere în valoare şi 
publicitate nu pot fi asigurate, rămân în custodia Arhivelor Naţionale, fostul proprietar 
obţinând nuda proprietate şi accesul în condiţii similare angajaţilor Arhivelor Naţionale, 
urmând ca acestea să fie retrocedate în natură, în momentul în care acesta reuşeşte să se 
conformeze prevederilor alin. (2). 
4). Fondurile arhivistice preluate în mod abuziv de la cultele religioase se retrocedează 
episcopatelor cultelor respective. Prevederile alineatelor (2) şi (3) precum şi ale Capitolului V 
din prezenta lege se aplică în mod corespunzător. 

 
Observații FAR 

A). Registre confesionale, decretul 153/1950. 
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Registrele confesionale nu au fost preluate cu titlu de document istoric, ci cu titlu de 
documente de evidență a persoanei, până la nivelul anului 1865 în Regat, respectiv 1895 în Ardeal, 
date care marchează introducerea sistemului de evidență a stării civile. Aceasta din urmă este o 
prerogativă a statului modern și nu are nimic abuziv, decât în măsura în care evidența populației este 
un act abuziv. Articolul 1 din decretul 153/1950 precizează clar: „Persoanele fizice sau juridice care 
detin arhive confesionale sunt obligate ca in termen de 10 zile de la publicarea prezentului decret, sa 
predea Oficiilor de Stare Civila din raza carora domiciliază sau isi au sediul, toate registrele, actele, 
dosarele si orice alte documente prin care se stabilesc acte si fapte de stare civila”. Ca urmare a 
acestei acțiuni, Oficiile de stare civilă au asimilat, în fondul arhivistic propriu, aceste documente, au 
operat însemnări de stare civilă pe acestea, ceea ce anulează, din punct de vedere funcțional, rolul 
lor inițial și se transformă în documente operative ale Statului român.  

În plus, în prezent, aceste acte au căpătat o valoare genealogică, istorică, dar şi practică, și 
sunt păstrate la Arhivele Naţionale pe servicii judeţene şi localităţi componente, după actuala 
împărţire teritorială. Urmând propunerea parlamentară, ar urma să fie separate iarăşi pe culte şi 
distribuite episcopiilor existente (ortodoxe, greco-catolice,  romano-catolice, reformate, evanghelice 
etc.), centralizat, indiferent de interesele academice și practice ale publicului interesat.  
 
 B). Preluări de documente, decretul 472/1971 
 Punere în discuţie a Decretului 472/1971, considerat „abuziv”, desfiinţează 25 de ani de 
arhivistică românească şi constituie un precedent funest pentru instituţia Arhivelor Naţionale. În 
plus, declararea ca abuzive a preluărilor făcute în baza decretului 472/1971 poate deschide calea 
către orice retragere a oricăror documente preluate în baza acestui decret, anulând astfel funcția 
normală a Arhivelor Naționale din România (ca, de altfel, din orice stat civilizat), aducând imense 
prejudicii memoriei istorice a Statului român și a cetățenilor săi.  
 Referitor la retragerea documentelor preluate, Federația Arhiviștilor admite că dreptul de 
proprietate este un drept fundamental și că acesta trebuie respectat. Multe din documentele 
preluate în baza art. 22 al decretului 472/1971 au fost obținute în urma unor donații, lăsăminte 
testamentare, achiziții legale, ceea ce întemeiază dreptul legal deplin de proprietate asupra lor.  

Pe de altă parte, considerăm evident faptul că patrimoniul arhivistic în discuție nu este 
asimilabil oricărui bun, distrugerea acestuia având consecințe iremediabile la nivel cultural și 
arhivistic. Din acest punct de vedere, remarcăm următoarele:  

a). precedente similare din spațiul românesc (de pildă secularizarea din timpul lui Cuza) sau 
din alte țări (Austria sau Germania) indică faptul că Statul a decis păstrarea acestor 
documente în administrarea sa și ne-retrocedarea fizică a materialelor documentare. Este 
practic vorba despre recunoașterea nudei proprietăți a cultelor asupra bunurilor 
documentare , cu cedarea posesiei și folosinței către Stat, care le exercită prin instituția sa 
abilitată, Arhivele Naționale.  
b). remarcăm faptul că preluarea după decretul 472/1971 s-a limitat la documentele cu 
valoare istorică, considerate a fi relevante pentru cercetarea istorică generală, nu și la 
documentele de cult, specifice activității bisericești.  
c). în plus, prevederile legislative actuale obliga instituția Arhivelor la preluarea 
documentelor care fac parte din FAN și care sunt mai vechi de 30 de ani. Acest lucru ar 
implica re-preluarea documentelor în discuție, imediat după retrocedarea lor, adică acțiuni 
de transport și manipulare care pot afecta iremediabil documentele.  
d). în momentul de față, retrocedarea acestor materiale documentare ar duce la crearea 
unor arhive private, al căror regim juridic în România în prezent nu este reglementat. Așadar, 
bunurile documentare ar intra într-un regim juridic neclar, de care, de altfel, se și profită în 
prezent, de către unele organizații și persoane fizice.  
e). cultele religioase din România, în prezent, după cunoștința noastră, nu sunt structuri 
complet private, ci sunt susținute și prin finanțare de către Stat. În felul acesta, Statul 
înțelege importanța libertății de credință a și poate ar fi normal ca și instituțiile de cult să 
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înțeleagă importanța mai largă, generală, a cercetării acestor materiale documentare. 
Precizăm, în acest sens, și faptul că, la nivel internațional se consideră esențială pentru 
înțelegerea trecutului existența unor categorii variate de surse istorice, astfel încât 
reconstituirea să nu se producă dintr-o singură perspectivă (de pildă, administrativă sau a 
naționalității române), ci dintr-o varietate cât mai amplă, pentru acuratețea cunoașterii 
evenimențiale (de pildă, și din perspectivă religioasă sau mutietnică) 
f). în prezent, realitatea de pe teren, pe care arhiviștii care fac parte din Arhivele Naționale o 
cunosc în virtutea atribuțiilor de control, indică faptul că, la nivelul instituțiilor de cult, există 
o mare varietate de situații de păstrare a arhivei; realitatea acoperă de la condiții de păstrare 
execrabile, care efectiv distrug arhivele existente în prezent în administrare, până la situații 
de excepție; de la organizații cu personal calificat pentru administrarea arhivei, până la 
organizații cu personal despre care există informații că trafică documente vechi și valoroase. 
În această situație, între a lăsa acest patrimoniu în administrarea unor funcționari publici, cu 
răspundere publică asupra faptelor și acțiunilor lor și între a preda materialele documentare 
în seama unor organizații cu situații incerte, ale căror rezultate excepționale sunt mai 
degrabă datorate unor inițiative individuale decât unor politici coerente, considerăm că 
prima opțiune este în interesul general al societății.  
g). remarcăm și faptul că, din punct de vedere practic, nu se poate acorda unor terți accesul 
la documente de o manieră similară arhiviștilor din cadrul arhivelor naționale, deoarece 
obligațiile legale (ce țin de documente clasificate sau confidențiale)  nu se aplică asupra 
terților, ci doar asupra funcționarilor publici.  
h). în fine, predarea materialelor documentare către episcopate sau echivalentele acestora și 
nu către foștii deținători va conduce la o centralizare a materialelor documentare, ceea ce va 
genera o situație cu mult mai puțin democratică și accesibilă decât cea oferită în prezent de 
Arhivele Naționale, prin structurile sale teritoriale.  

 
 
Propuneri FAR 
Referitor la articolul 18, Federația Arhiviștilor din România susține că referirea la Decretul 153 
trebuie eliminată, iar referitor la decretul 472/1971, trebuie indicat articolul precis la care se referă 
și eliminarea termenului abuziv. Forma ar fi deci următoarea:  
 

Art. 19: Documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României o dată intrate, 
potrivit legii, în depozitele Arhivelor Naţionale şi/sau ale direcţiilor judeţene ale Arhivelor 
Naţionale, nu mai pot fi retrase din administrarea acestora, cu excepţia celor predate în 
custodie.. 

 
Referitor la art. 191, Federația Arhiviștilor din România susține: 
 

1). Se recunoaște dreptul de nudă proprietate asupra fondurilor sau fragmentelor de fond 
preluate în baza art. 22 din Decretul 472/1971, cu încredințarea către Arhivele Naționale a 
drepturilor de posesie și folosință asupra documentelor.  
2) Arhivele Naționale, la cererea fostului proprietar, a succesorului sau reprezentantului 
legal, va elibera, fără perceperea vreunei taxe, copii digitale ale documentelor preluate în 
baza art. 22 din Decretul 42/1971.  
3). Foștilor proprietari, succesorilor acestora sau reprezentanților lor legali nu li se vor 
aplica restricțiile legale de acces prevăzute de art. 22 și anexa 6 din Legea 16/1996. 
4). Modul de aplicare al prezentului articol se va stabili prin metodologie de lucru, adoptată 
în termen de 30 de zile, prin ordin al Ministrului Administrației și Internelor.  
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Arhivele Naţionale nu doresc să readucă la viaţă practici nedorite ale trecutului. Sunt alte 
generaţii de arhiviști, sunt alţi manageri care elaborează politica arhivistică la nivel naţional. 
Instituţia Arhivelor  este una în slujba publicului, şi face eforturi, în condiţiile multor ani de bugetare 
de supravieţuire, să se încadreze în practicile internaţionale în domeniu. Şi tocmai pornind de la 
aceste practici, considerăm că zelul de retrocedare fizică a unor documente referitoare la comunităţi 
de pe teritoriul României este unul exagerat. Procedând astfel, considerăm că efectul nu ar fi 
realizarea unor reparaţii morale, ci văduvirea istoricilor de un acces facil, și a istoriei de surse 
documentare diverse. Istoria nu se va mai scrie pe surse multietnice şi multireligioase, ci fragmentat, 
sub acoperirea intereselor specifice ale unor instituţii specifice.  
 
 
 

Consiliul director al  

Federației Arhiviștilor din România 


