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Hotărârea Sfântului Sinod  

al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România  

cu privire la introducerea actelor de identitate biometrice  

   

   

                       „Domnul este întărirea mea şi scăparea mea şi izbăvitorul meu” (Ps. 18, 2)  

     Luând act cu deosebită îngrijorare de reacţiile publice de protest ale unor medii laice şi 
monahale, organizate împotriva introducerii sistemului de supraveghere biometrică în România, 
în cadrul Sinaxei ce a avut loc la sediul Mitropoliei Slătioara, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
de Stil Vechi din România, întrunit astăzi 10/23 februarie 2009, ia atitudine împotriva 
introducerii documentelor de identitate biometrice, denunţându-le ca parte componentă a 
sistemului de supraveghere totalitară a persoanei, iniţiată de cercurile de interese oculte şi extinsă 
la nivel mondial.  

     Prin acordul tuturor membrilor  Sfântului Sinod, Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din 
România dezaprobă şi osândeşte iniţiativa introducerii acestor documente prevăzute cu microcip 
de stocare, prelucrare şi transmitere de date cu caracter personal (imaginea facială, amprentele 
digitale, precum şi alte elemente de identificare) – date la care posesorul actului nu are acces.   

Pentru argumentarea opoziţiei noastre, invocăm în primul rând motivele religioase, întrucât 
aceste documente, după cum s-a dovedit tehnologic, conţin în structura lor electronică numărul 
fiarei – 666: „Aicea este înţelepciunea, cel ce are minte, socotească numărul fiarei; că număr de 
om este, şi numărul ei, 666” (Apocalipsa 13, 18). În al doilea rând, Sfântul Sinod al Bisericii 
noastre dezaprobă introducerea documentelor biometrice pe temeiul considerentului că ele 
reprezintă un act anticonstituţional şi antidemocratic, ce ne privează de libertatea şi intimitatea 
personală.  

     Introducerea acestora nu reprezintă rezultatul deciziei unui referendum organizat la scară 
naţională, demersurile de introducere ale acestor documente presupunând o dezbatere publică, 
organizată după informarea corectă şi obiectivă a populaţiei, fără a se ajunge la situaţia din 
prezent, când aceste acte sunt acceptate de către oamenii lipsiţi de o informare reală şi temeinică, 
şi ţinuţi în mod deliberat în necunoştinţă de cauză.  

     Evoluţia alarmantă a acestor mijloace de supraveghere, ce atentează la libertatea şi intimitatea 
persoanei, ca şi reacţiile întârziate (sau chiar lipsa reacţiilor) la nivel oficial, ne fac să credem şi 
chiar ne întăresc temerile referitoare la acţiunile ce se întrevăd în viitorul apropiat, având drept 
ţintă finală introducerea microcipului în corpul uman, pe frunte ori pe mâna dreaptă. Tocmai 
pentru acest motiv, considerăm că acceptarea documentelor biometrice reprezintă un prim pas 



spre lepădarea peceţii Darului Sfântului Duh, primit la Botezul ortodox, şi înlocuirea lui cu 
semnul fiarei apocaliptice, pentru care s-a scris: „Şi face pe toţi cei mici şi pe cei mari, şi pe cei 
bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să le dea lor semn (semn scris) peste 
mâna lor cea dreaptă, sau peste frunţile lor” (Apocalipsa 13, 16).  

     În numele lui Dumnezeu şi spre mântuirea tuturor celor ce cred într-Însul, chemăm pe toţi 
credincioşii, cu dragoste şi îngrijorare părintească, sfătuindu-i să nu primească niciun document 
biometric, invocând în primul rând motive religioase, întrucât scopul introducerii lor este de a 
înşela „pe cei ce locuiesc pe pământ” (Apocalipsa 13, 14). Fără a le nega totuşi, vom exclude 
din argumentaţia noastră motivele referitoare la securitatea datelor personale înscrise în structura 
microcipului, deoarece invocarea acestor lipsuri şi riscuri ale tehnologiei informaţiei ar putea 
grăbi trecerea de la sistemul documentelor biometrice la introducerea microcipului în organismul 
uman, care va fi prezentat, în chip înşelător, drept un sistem perfect de securitate a persoanei.  

     În concluzie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România se declară fără 
echivoc şi întrutotul împotriva iniţiativei de introducere a documentelor biometrice. În calitate de 
instituţie divino-umană, ce are datoria de a păstori duhovniceşte pe cei ce ascultă glasul ei, şi 
nearătându-se nepăsătoare nici faţă de nevoile şi drepturile sociale şi civice ale poporului nostru, 
Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România nu acordă binecuvântare credincioşilor din sânul 
său în vederea acceptării documentelor biometrice de identitate.  

     Pe această cale, facem apel către instituţiile şi mediile abilitate să întreprindă toate 
demersurile ce le stau în putinţă, pentru a asigura poporului român dreptul vieţuirii în 
deplinătatea frumuseţii chipului dumnezeiesc cu care a fost dăruit la naştere, dar şi a libertăţii şi 
intimităţii personale, conform normelor convieţuirii sociale. Totodată, însărcinăm pe preacuvioşii 
stareţi şi egumeni ai mănăstirilor şi schiturilor, precum şi pe preacucernicii protoierei şi preoţi de 
mir din parohiile noastre, să aducă la cunoştinţa păstoriţilor cele hotărâte de Sfântul Sinod.  

   

                                                     „Deci voi, iubiţilor, cunoscând acestea de mai înainte, păziţi-
vă, ca nu cumva, lăsându-vă târâţi de rătăcirea celor fără de lege, să cădeţi din întărirea 
voastră” (II Petru 3, 17).         
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