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PROIECT DE LEGE PRIVIND CODUL PATRIMONIULUI CULTURAL 

Observații ale Ordinului Arhitecților din România 

 

CODUL PATRIMONIULUI CULTURAL 

-forma lansată în consultare publică- 

AMENDAMENTE OAR MOTIVARE AMENDAMENTE OAR 

 
După articolul 11 Principiul identității 
naționale în context internațional, se 
introduce un nou articol, art. 111, care va 
avea următorul conținut:  

Art. 111 - Principiul abordării holistice a 
patrimoniului cultural 

Eforturile salvgardării bunurilor culturale 
presupun o raportare strânsă la starea generală 
a patrimoniului cultural și promovarea unei 
paradigme ce presupune prioritizarea punerii în 

Textul propunerii de cod nu este adaptat la 
situația precară de conservare a 
patrimoniului construit. Peste 600 de 
monumente istorice se află în situație de 
colaps și precolaps conform Strategiei de 
protejare a monumentelor istorice din 
România lansată în consultare publică în 
luna februarie a acestui an.  

România NU are pe termen scurt capacitatea 
de a restaura aceste monumente la un nivel 
minim acceptat, motivele principale fiind: 
lipsa companiilor și a meșterilor competenți, 
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siguranță și a conservării preventive pe scară 
largă a celor aflate într-o situație precară. 

 

 

lipsa certificărilor materialelor de construcție 
și a produselor tradiționale, cadrul 
dezastruos al normativelor de proiectare, în 
special lipsa unui normativ de proiectare 
antiseism adecvat, numărul redus al 
specialiștilor implicați în procesul de 
proiectare, lipsa unei legi a reutilizării 
(reciclării) materialelor de construcție 
istorice, înțelegerea deformată a noțiunii de 
restaurare din partea beneficiarilor. Suntem 
departe de a respecta recomandările 
Comisiei Europene și a ICOMOS din anul 
2019 cu privire la restaurarea monumentelor 
istorice finanțate din fonduri europene 
cuprinse în documentul European quality 
principles for eu-funded interventions with 
potential impact upon cultural heritage. În 
acest context, România are nevoie de o 
iscusită și pricepută politică publică în 
domeniul patrimoniului pentru a nu-și 
distruge în continuare propria moștenire. 
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culturală. În privința aceasta lucrurile se pote 
face cu un minim de efort dar cu un maxim 
de eficiență atunci când vine vorba de 
utilizarea adecvată a fondurilor iar 
prioritizarea conservării preventive și a 
punerii în siguranță a patrimoniului trebuie să 
genereze eforturi și finanțări echilibrate în 
raport cu cele alocate intervențiilor de 
restaurare complexă.  

 

Art. 18 Definiția noțiunii de "reper al 
memoriei comunității" 

 

(1) Titlul de “reper al memoriei comunității” 
definește juridic acel patrimoniu cultural național 
alcătuit din bunuri culturale materiale neclasate 
în Lista Monumentelor Istorice sau expresii 
imateriale neincluse în Repertoriul național al 

La alineatul (2) al articolului 18 se adaugă o 

nouă literă, lit. c), care va avea următorul 

conținut:  

(1) Titlul de “reper al memoriei comunității” 
definește juridic acel patrimoniu cultural național 
alcătuit din bunuri culturale materiale neclasate 
în Lista Monumentelor Istorice sau expresii 
imateriale neincluse în Repertoriul național al 

Restrângerea semnificativă a diversității 
mijloacelor de expresie culturală legate de 
memorie contrazice chiar definiția acestei 
noțiuni și va aduce inechitate în procesul de 
selecție plecând de la propunerile membrilor 
comunității. Astfel și un arbore, un element 
de patrimoniu mobil sau un tipar 
comportamental ar trebui să poată constitui 
reper al memoriei unei comunități similar cu 
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patrimoniului cultural imaterial, dar care, prin 
relevanța lor specială pentru identitatea 
culturală locală, se protejează legal prin hotărâri 
ale unităților administrativ teritoriale 
competente. 

(2) Reperele memoriei comunității pot fi din 
categoriile: 

a) imobile sau grupurilor de imobile; 

b) mărcilor tradiționale distinctive și ale 
tezaurelor umane vii. 

 

patrimoniului cultural imaterial, dar care, prin 
relevanța lor specială pentru identitatea 
culturală locală, se protejează legal prin hotărâri 
ale unităților administrativ teritoriale 
competente. 

(2) Reperele memoriei comunității pot fi din 
categoriile: 

a) imobile sau grupurilor de imobile; 

b) mărcilor tradiționale distinctive și ale 
tezaurelor umane vii; 

c) orice altă formă de expresie cu valoare 
culturală reperată ca memorie a unei 
comunități.  

legea Hungaricum adoptată recent de statul 
maghiar.   

 

Art. 20 Protejarea patrimoniului cultural național 

(7) Activitățile de protejare desfășurate în cadrul 
măsurilor menite să asigure identificarea, 
cercetarea, inventarierea, evidența, 
conservarea, consolidarea, restaurarea se 

Alin. (7) al art. 20 se modifică și va avea 

următorul conținut:  

(7) Activitățile de protejare desfășurate în cadrul 
măsurilor menite să asigure identificarea, 
cercetarea, inventarierea, evidența, 

Realitatea ne arată că sectorul ONG, 
personalul necalificat din cadrul companiilor 
cât și mediul universitar reprezentat de 
studenți au un rol determinant în cercetarea, 
salvgardarea și valorificarea patrimoniului. În 
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execută în mod direct numai de către personal 
calificat, precum și de persoane fizice sau 
juridice, atestate sau, după caz, autorizate de 
către Ministerul Culturii, în domeniile specifice 
protejării patrimoniului cultural național. 

 

conservarea, consolidarea, restaurarea se 
execută în mod direct de către personal calificat 
și semi-calificat sub coordonarea 
personalului calificat, precum și de persoane 
fizice sau juridice, atestate sau, după caz, 
autorizate de către Ministerul Culturii, în 
domeniile specifice protejării patrimoniului 
cultural național. 

După alin. (7) al art. 22 se adaugă un nou 
alineat, alin. (71), care va avea următorul 
conținut: 

În sensul prezentei legi, reprezintă personal 
semi-calificat persoanele care urmează 
cursuri în materia restaurării organizate în 
cadrul școlilor de vară și atelierelor 
organizate de autorități și instituții publice, 
de asociații și fundații care desfășoară 
activități în domeniul restaurării sau 
protecției monumentelor istorice, ori de 
birouri de arhitectură, precum și elevii și 

aceste condiții, apreciem că formularea 
textului propus trebuie nuanțată. 

 

Am propus, de asemenea, o definiție pentru 
persoanele care pot efectua lucrări de 
restaurare sub îndrumarea personalului 
calificat, astfel încât pe de o parte să se 
asigure o garanție a unor minime cunoștințe 
și, pe de altă parte, să fie recunoscută 
această formare efectuată de entitățile cu 
experiență în materia restaurării, dar și 
recunoașterea experienței meșterilor fără o 
calificare formală.  
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studenții instituțiilor de învățământ cu 
specialitate în domeniul restaurării, ori 
persoanele cu o experiență recunoscută în 
materia restaurării. 

 

Art. 22 Proprietatea și instituirea de sarcini 
asupra acesteia 

(5) Distrugerea, deteriorarea sau folosirea 
bunurilor aparținând patrimoniului cultural 
național pentru utilități incompatibile cu 
caracterul lor istoric, tehnic sau artistic ori care 
pot crea riscuri pentru conservarea acestora 
sunt interzise.  

 

Alineatul (5) al articolului 22 se modifică și 

va avea următorul conținut:  

(5) Distrugerea, deteriorarea sau folosirea 
bunurilor aparținând patrimoniului cultural 
național pentru utilități incompatibile cu 
caracterul lor istoric, tehnic sau artistic ori care 
pot crea riscuri pentru conservarea acestora 
sunt interzise. Totodată se permite relaxarea 
raportului între funcțiune și formă pentru a 
crea premisele prezervării și valorificării 
patrimoniului prin pârghii economice viabile 
și nu numai. 

Aproape jumătate dintre clădirile aflate pe 
Lista Monumentelor Istorice sunt clădiri de 
cult ieșite din uz. O reconversie a multora 
dintre acestea și a altor tipuri de clădiri este 
necesară, ex. transformarea în muzee, 
biblioteci etc.  
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Art. 27 Exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică  

(2) Inițierea procedurii de către stat se poate 
realiza pentru bunurile imobile asupra cărora a 
fost instituit regimul juridic de monument istoric 
clasat în grupa A și pentru bunurile mobile 
asupra cărora a fost instituit regimul juridic de 
patrimoniu cultural mobil clasat în categoria 
Tezaur.  

 

 

Aliniatul (2) al articolului 27 se modifică și 

va avea următorul conținut:  

(2) Inițierea procedurii de către stat se poate 
realiza pentru bunurile imobile asupra cărora a 
fost instituit regimul juridic de monument istoric 
și pentru bunurile mobile asupra cărora a fost 
instituit regimul juridic de patrimoniu cultural 
mobil clasat în categoria Tezaur.  

 

Segregarea patrimoniului în grupe atunci 
când este în joc salvarea acestuia prin 
mijloace de expropriere nu ar trebui să 
constituie un criteriu de selecție. O mare 
parte a patrimoniului din Lista Monumentelor 
Istorice este încă necercetat, încadrarea în 
grupe fâcându-se în trecut prin metode 
empirice, fără realizarea unor studii istorice 
aprofundate așa cum solicită legislația 
actuală, astfel că încadrarea într-o anumită 
grupă poate fi neactualizată. Excluderea 
construcțiilor din grupa B din procesul de 
expropriere poate duce, în schimb, la 
solicitări ale unor reclasări în grupa 
superioară atunci când se dorește insistent 
exproprierea, similar cu presiunea din 
trecutul apropiat pentru reîncadrarea 
clădirilor în grupa A pentru a deveni eligibile 
în accesarea fondurilor europene. 
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Art. 27 Exproprierea pentru cauză de utilitate 

publică 

(5) Exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică prevăzută la alin. (1) se realizează în 
următoarele situații: 

a) atunci când, ca urmare a neacceptării de 
către proprietar a sarcinilor specifice impuse 
proprietății sale în virtutea  instituirii protecției 
legale asupra respectivului bun al patrimoniului 
cultural, acesta solicită autorităților 
administrației publice competente acest lucru;  

b) atunci când proprietarul refuză înstrăinarea 
bunului în cazurile în care, pentru prevenirea 
distrugerii bunului patrimoniului cultural pentru 
care a fost somat să ia măsuri de scoatere din 
pericol, și acesta este în incapacitate să 
finanțeze acele lucrări din surse proprii sau 
atrase  

La alineatul (5) al articolului 27 litera b) se 

modifică și va avea următorul conținut:  

(5) Exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică prevăzută la alin. (1) se realizează în 
următoarele situații: 

a) atunci când, ca urmare a neacceptării de 
către proprietar a sarcinilor specifice impuse 
proprietății sale în virtutea  instituirii protecției 
legale asupra respectivului bun al patrimoniului 
cultural, acesta solicită autorităților 
administrației publice competente acest lucru;  

b) atunci când proprietarul refuză înstrăinarea 
bunului în cazurile în care, pentru prevenirea 
distrugerii bunului patrimoniului cultural pentru 
care a fost somat să ia măsuri de scoatere din 
pericol, și acesta este în incapacitate să 
realizeze acele lucrări din surse proprii sau 
atrase în termen de 1 an de la data somației 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referitor la alin. (5) lit. b):  

În lipsa unor condiționări raportate la un 
termen determinat, exproprierea nu se poate 
efectua. De asemenea, este necesară 
clarificarea situației în care există mai mulți 
proprietari pe imobil și în care o parte dintre 
aceștia și-au dat acordul cu privire la 
realizarea lucrărilor iar ceilalți nu. 
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c) atunci când proprietarul nu-și îndeplinește în 
mod repetat obligațiile de întreținere a bunului 
protejat, cu constatarea unor consecințe de 
natură a conduce la distrugerea bunului. 

La alineatul (5) al articolului 27 se adaugă o 
literă nouă, lit. b1), care va avea următorul 
conținut:  

b1) În cazul în care proprietarii sunt decedați 
de mai mult de 2 ani si există din partea 
Institutului Național al Patrimoniului sau a 
instituțiilor deconcentrate ale Ministerului 
Culturii și Identității Naționale o constatare 
de pericol de distrugere; 

c) atunci când proprietarul nu-și îndeplinește în 
mod repetat obligațiile de întreținere a bunului 
protejat, cu constatarea unor consecințe de 
natură a conduce la distrugerea bunului. 

Referitor la alin. (5) lit. b1):  

Semnalăm două piedici frecvente în calea 
efectuării unor intervenții asupra 
monumentelor istorice: (1) decesul 
proprietarului și nedezbaterea succesiunii, 
caz în care nu există un proprietar care să 
poată fi obligat la efectuarea lucrărilor sau 
care să poată fi expropriat și (2) lipsa 
acordului tuturor proprietarilor pentru 
efectuarea lucrărilor, fie pentru că sunt 
plecați din țară, nu pot fi găsiți sau refuză să 
consimtă. 

Am propus o primă soluție legislativă. Lipsa 
dezbaterii succesiunii în cazul proprietarilor 
decedați este cazul unei părți semnificative a 
situației juridice a monumentelor istorice și 
duce la imposibilitatea exproprierii în lipsa 
unui articol care să prevadă explicit acest 
lucru.  
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De asemenea, propunem inserarea unor 
atribuții în sarcina Ministerului Culturii, prin 
Institutul Național al Patrimoniului sau prin 
serviciile publice deconcentrate ale 
ministerului, precum și în sarcina autorităților 
publice locale, astfel încât acestea să poată 
solicita constatarea vacanței succesorale în 
acord cu art. 1135 și urm. Cod civil. 

În situația lipsei acordului unuia dintre 
proprietari, există varianta prevăzută de art. 
641 Cod civil, când instanța poate suplini 
acordul coproprietarului care refuză în mod 
abuziv să consimtă la efectuarea lucrărilor. În 
schimb, nu există deocamdată nicio soluție 
legislativă pentru proprietarii care nu pot fi 
contactați sau care nu își permit să finanțeze 
astfel de lucrări. O variantă practică ar fi 
acordul de principiu al celor din urmă pentru 
efectuarea documentației și lucrărilor, sub 
condiția neparticipării la cheltuieli. 
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Atragem atenția asupra necesității studierii 
celor două probleme semnalate, pentru a 
găsi soluții adecvate. 

Art. 27 Exproprierea pentru cauză de utilitate 

publică 

(10) Inițierea procedurii de expropriere poate fi 
suspendată dacă proprietarul inițiază 
executarea lucrărilor necesare care permit 
conservarea, restaurarea sau punerea în 
valoare a bunului imobil, fiind obligat să 
respecte prevederile pe care serviciile publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii și 
Institutul Național al Patrimoniului le stabilește 
în acest sens.  

 

Alin. (10) al art. 27 se modifică și va avea 

următorul conținut:  

(10) Inițierea procedurii de expropriere poate fi 
suspendată dacă proprietarul inițiază 
executarea lucrărilor necesare care permit 
conservarea, restaurarea sau punerea în 
valoare a bunului imobil, fiind obligat să 
respecte prevederile pe care serviciile publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii și 
Institutul Național al Patrimoniului le stabilește 
în acest sens. Prin inițierea executării 
lucrărilor necesare care permit conservarea, 
restaurarea sau punerea în valoare a bunului 
imobil se înțelege  cel puțin avizarea 
documentației și realizarea acelei părți a 
lucrărilor care se referă la punerea în 

Inițierea oricărui demers de executare a unor 
lucrări poate să însemne doar solicitarea unui 
certificat de urbanism. Or, pentru ca 
proprietarul să demonstreze intenția sa clară 
de a executa lucrările necesare care permit 
conservarea, restaurarea sau punerea în 
valoare a bunului imobil este nevoie de mai 
mult decât atât. 
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siguranță a bunului mobil. Până atunci 
procedura de expropriere își urmează 
cursul. 

SECȚIUNEA 2 - CERCETAREA PATRIMONIULUI 

CULTURAL NAȚIONAL 

 

Art. 41 Activitatea de cercetare a patrimoniului 
cultural național 

Activitatea de cercetare a bunurilor care face 
parte din patrimoniul cultural național se 
desfășoară în instituții publice specializate, 
instituții de cercetare și unități de învățământ 
superior și are ca obiect constituirea, 
colectarea, dezvoltarea, inventarierea și 
evidența, conservarea, restaurarea și 
valorificarea științifică a patrimoniului cultural 
național. 

SECȚIUNEA 2 - CERCETAREA PATRIMONIULUI 

CULTURAL NAȚIONAL 

 

Articolul 41 se modifică și va avea 

următorul conținut:  

Art. 41 Activitatea de cercetare a patrimoniului 

cultural național 

(1) Cercetarea patrimoniului cultural național 

este susținută din fonduri publice sau private, 

servește cunoașterii, în general, și activităților 

legate de protecția bunurilor culturale, în 

special, precum inventariere, evidență, 

Motivarea rescrierii Secțiunii 2: 

 

- este extrem de superficială raportată la 

anvergura pe care ar trebui să o aibă o 

asemenea temă într-un cod dedicat 

patrimoniului, total necorespunzătoare și nu 

reglementează cu adevărat rostul și 

obligațiile privind cercetarea diverselor 

categorii ale patrimoniului, de la peisaj 

cultural la artefacte din muzee și colecții.  

- exclude alte entități din sistemul de 

cercetare și formare în domeniu (chiar 

Ministerul Educației deschide periodic 
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 conservare, restaurare și valorificare științifică și 

poate fi: 

a) non-invazivă;  

b) minim invazivă;  

c) invazivă.. 

(2) Cercetarea non-invazivă reprezintă un tip de 

abordare care implică tehnologii moderne de 

obținere in situ sau în laborator a unor date 

științifice despre un bun cultural, fără afectarea 

integrității fizice, precum procedurile de 

teledetecție, periegheză, radiografie, 

tomografie. Aceasta poate fi desfășurată atât de 

către specialiști atestați de către Ministerul 

Culturii din instituții publice de cercetare și 

educație, ONG-uri cu activități de sprijinire a 

patrimoniului cultural, cât și către specialiști 

competiții, încă din 2002, pentru aplicații în 

cercetarea patrimoniului și arheologie la 

UEFISCDI + susține programe de licență, 

master și doctorat din care se formează 

viitorii specialiști pe care îi primește la 

atestare MC) 

- exclude persoanele – chiar atestate, 

entitățile private, mediul școlar și universitar, 

ONG-urile de la orice contribuție pe 

cercetare; 

-  are formulări ambigue  
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independenți sau elevi și studenți, sub 

îndrumarea unui responsabil de șantier sau 

specialist atestat. 

3) Cercetarea minim-invazivă reprezintă un tip 

de abordare care implică tehnologii și metode 

variate prin care se obțin date științifice pe baza 

unor sondaje sau a unor probe selectate în așa 

fel încât să afecteze cât mai puțin integritatea 

fizică a bunului cultural, precum analize de 

fizico-chimice de laborator, dendrocronologie, 

sondaje stratigrafice. 

Cercetarea minim-invazivă și cea invazivă sunt 

realizate exclusiv de specialiști atestați de către 

Ministerul Culturii, sunt monitorizate de 

inspectori Inspectoratului Național al 

Patrimoniului și din serviciile deconcentrate ale 

Ministerului Culturii, ale căror posturi vor fi 
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ocupate pe bază de concurs, sau de alți 

specialiști atestați în acest sens de Ministerul 

Culturii.  

4) Toate lucrările de conservare curativă, 

restaurare, reabilitare a categoriilor 

patrimoniului cultural sunt precedate de studii 

prealabile, multidisciplinare, bazate pe 

investigații de teren, arhivă și laborator: de 

geotehnică și arheologie, arheologie de sol și de 

parament, structură, istorie și arhitectură, micro-

stratigrafie parietală, materiale de construcție și 

biologie, pentru care Ministerul Culturii și 

Inspectoratul Național al Patrimoniului 

elaborează conținuturi-cadru.  

5) Avizul pentru efectuarea lucrărilor este emis 

în baza studiilor de specialitate.  
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(6) Prin excepție de la alin. (5), se pot executa 

fără aviz lucrări de intervenţie în primă urgenţă, 

care reprezintă acele lucrări directe sau 

indirecte, în special temporare și reversibile, cu 

scopul înlăturării sau ținerii sub control a unor 

riscuri iminente și menținerii sau ameliorarii 

stării de conservare a monumentului istoric 

pentru o durată determinată de timp, până la 

realizarea lucrărilor de conservare, restaurare și 

punere în valoare și care constau, în principal, 

în sprijiniri ale elementelor 

structurale/nestructurale avariate, demontări 

parţiale şi consolidări la structura de rezistenţă, 

obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, 

calamităţi ori alte evenimente cu caracter 

excepţional. 
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7) Lucrările de conservare, restaurare și 

reabilitare a bunurilor culturale sunt 

supravegheate de cercetători de arhitectură și 

artă, specialiști MC, contractați pentru toată 

durata execuției, și care au obligația 

documentării valorilor descoperite și depunerea 

lor la arhiva publică a Ministerului Culturii.  

8) Studiile elaborate pentru proiectele de 

intervenție asupra patrimoniului se depozitează 

în arhive fizice și digitale pentru care Ministerul 

Culturii asigură transparentizarea și accesul 

publicului pentru informare în condițiile 

respectării drepturilor de autor.  

9)  Ministerul Culturii susține cercetarea prin 

fonduri special create și publicarea anuală a 

rapoartelor de cercetare științifică atât pentru 

arheologia terestră (de sol și elevații) și 
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subacvatică, cât și pentru studiile istorico-

arhitecturale, de parament și de istoria artei. 

10) Ministerul Culturii, în parteneriat cu 

Ministerul Educației, asigură formarea continuă 

pentru personalul de specialitate și cel 

administrativ, asigură fonduri pentru stagii de 

formare interdisciplinară și solicită introducerea 

în COR a ocupațiilor de cercetător al arhitecturii 

și documentarist, ocupații necesare cercetării 

de teren și procesului de digitizare.  

Art. 42 Organizarea sistemului național de 
cercetare a patrimoniului cultural național 

(1) Organizarea sistemului național de 
cercetare a patrimoniului cultural național intră 
în atribuțiile Ministerului Culturii. 

(2) Activitatea desfășurată de cercetătorii 
științifici în instituții publice specializate, 

Art. 42 se elimină 
Prevederile au fost preluate și detaliate la art. 
41 
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deținătoare de bunuri care fac parte din 
patrimoniul cultural, are ca obiect prioritar 
patrimoniul cultural deținut de instituția 
respectivă. 

Art. 45 Principii generale pentru evaluarea și 
reevaluarea financiară a bunurilor culturale 

(1) Evaluarea sau, după caz, reevaluarea 
financiară a bunurilor culturale se realizează în 
funcție de specificul diverselor categorii de 
bunuri culturale, utilizându-se ca reper: 

a) prețurile practicate pe piața de artă, antichități 
sau imobiliară, după caz, internă sau 
internațională, pentru bunuri comparabile sau 
asimilabile ca raritate, calitate artistică, vechime 
și valoare culturală;  

b) valoarea de înlocuire a bunului evaluat; 

c) costul de producție a unor bunuri similare 
bunului evaluat; 

 
Referitor la art. 45 alin. (1) lit a): 

În domeniul imobiliar, bunurile au, în general, 
o valoare financiara neconectată la valoarea 
culturală, tocmai pentru că instituirea 
protecției reprezintă un dezavantaj și scade 
valoarea financiară. Evaluatorii unor instituții 
financiare încadrează prețurile unei cladiri 
istorice la nivel de materiale de construcție. 

Solicităm revizuirea acestei prevederi, pentru 
o evaluare fidelă a valorii bunurilor culturale, 
plecând de la resursa culturală, cu eventuala 
consultare a ANEVAR. 
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d) indicele de inflație, pentru operațiuni de 
reevaluare. 

(2) Evaluarea sau reevaluarea se realizează de 
către experți atestați, direct sau prin instituțiile 
sale subordonate, de Ministerul Culturii. 

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), 
evaluarea și reevaluarea bunurilor culturale 
aflate în patrimoniul instituțiilor publice 
specializate – muzee, parcuri arheologice, 
colecții, biblioteci, arhive, centre și așezăminte 
culturale -, se realizează de către personalul de 
specialitate al instituției. 

Art. 56 Declanșarea procedurii privind clasarea 

(4) Serviciile publice deconcentrate ale 
Ministerului Culturii pot declanșa procedura 
privind clasarea, în baza unui raport de 
expertiză, pentru bunuri culturale aflate în 
proprietate privată, la solicitarea Ministerului 
Culturii, autorităților publice, a unor instituții 

Alin. (4) al art. 56 se modifică și va avea 

următorul conținut:  

(4) Serviciile publice deconcentrate ale 
Ministerului Culturii sunt obligate să declanșeze 
procedura privind clasarea, în baza unui raport 
de expertiză, pentru bunuri culturale aflate în 
proprietate privată, la solicitarea Ministerului 

Lipsa obligației de începere a procedurii de 
clasare din partea serviciilor deconcentrate la 
cererea unor organizații de profil reprezintă 
principalul motiv pentru care s-au pierdut zeci 
de clădiri cu valoare de patrimoniu și unul 
dintre punctele vulnerabile majore ale 
legislației din domeniul patrimoniului. 
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publice specializate sau a unor organizații de 
drept privat cu activitate în domeniul 
patrimoniului cultural, chiar dacă solicitanții nu 
sunt titulari ai unor drepturi reale asupra 
bunurilor pentru care cer declanșarea procedurii 
privind clasarea. 

Culturii, autorităților publice, a unor instituții 
publice specializate sau a unor organizații de 
drept privat sau public cu activitate în domeniul 
patrimoniului cultural, chiar dacă solicitanții nu 
sunt titulari ai unor drepturi reale asupra 
bunurilor pentru care cer declanșarea procedurii 
privind clasarea. 

 

Art. 63 Realizarea intervențiilor de conservare 
și restaurare a bunurilor din patrimoniul cultural 
național 

(2) Lucrările de conservare și restaurare a 
bunurilor culturale clasate se efectuează numai 
de către experți atestați de Ministerul Culturii. 

Alin. (2) la art. 63 se modifică și va avea 

următorul conținut:  

(2) Lucrările de conservare și restaurare a 
bunurilor culturale clasate se efectuează  de 
către persoane semi-calificate sub 
îndrumarea specialiștilor, persoanelor cu 
formare vocațională, a meșterilor, a 
tehnicienilor în restaurare, persoane cu 
studii universitare, specialiști și experți 
atestați de Ministerul Culturii. 

Articolul, așa cum este propus contravine 
legislației în vigoare, prin care se permite 
activitatea unor persoane și companii 
neatestate/neacreditate în domeniul 
conservării și restaurării monumentelor 
istorice. Restricționarea restaurării și 
conservării patrimoniului cultural la 
comunitatea experților atestați MCIN este 
nerealistă și va duce la degradarea și 
abandonul unei părți semnificative a clădirilor 
istorice.  
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Art. 66 Despre autenticitate și nealterare 

(4) Bunurile culturale sau părți ale acestora care 
se constată a nu fi autentice în raport cu criteriile 
enunțate la alin. (3) pot fi, după caz: 

a) copii, atunci când bunurile sunt reproduceri 
fidele realizate prin orice metodă tehnică și în 
mod direct după un bun cultural; 

b) replici, atunci când bunurile sunt reproduceri 
cu nivel variabil de fidelitate ale unui bun cultural 
realizate prin interpretarea oricăror informații 
documentare directe sau indirecte care descriu 
forma și materialul din care ar fi fost alcătuit 
respectivul bun cultural la origine; 

c) falsuri, atunci când copiile sau replicile 
descrise la lit. a) și b) sunt nemarcate cu 
numerotarea în cadrul seriei de reproducere 
respectiv cu data și numele autorului/atelierului 
care le-a executat și care sunt prezentate ca 

Alin. (5) al art. 66 se completează cu o nouă 

literă, lit. d). care va avea următorul 

conținut:  

d) reconstrucții, atunci când acestea se 
efectuează pe o porțiune semnificativă a 
bunului cultural, altele decât completările. 

 

Reconstrucția reprezintă o modă influențată 
major de situația din țările occidentale din 
perioada antemergătoare celui de-al Doilea 
război mondial fundamentată de necesitatea 
încorporării într-o clădire a expresiei culturale 
identitare aparent pierdute ca urmare a unor 
traume de război. Principiile conservării și 
restaurării patrimoniului construit stipulate în 
documentele internaționale contraindică 
această metodă.  
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fiind autentice în scopul unor beneficii morale 
sau materiale. 

Art. 82 Programul național „Redescoperă oina!” 

(1) Se instituie Programul național 
"Redescoperă oina!" la nivelul Ministerului 
Sportului, cu scopul promovării practicării oinei, 
ca sport național. 

(2) Finanțarea Programului național 
"Redescoperă oina!" va fi asigurată din fonduri 
prevăzute distinct în bugetul de stat, alocații 
bugetare, venituri proprii ale Ministerului 
Sportului, din fondurile Ministerului Educației, 
din fonduri alocate în bugetele autorităților și 
instituțiilor publice locale, precum și din donații 
și alte surse de finanțare. 

(3) Finanțările acordate de organizațiile de drept 
privat sunt sume deductibile la calculul 
impozitului pe profit sau, după caz, pe venit. 

Art. 82 se elimină 
Apreciem că instituirea unui astfel de 
program nu ar trebui să facă obiectul unui 
astfel de act normativ precum cel al unui cod. 
Există, prin comparație, programe mai 
importante pentru protejarea, cercetarea și 
valorificarea patrimoniului imaterial care ar 
trebui cuprinse în strategiile de finanțare și 
protejare derulate de ministerele cu atribuții 
în acest domeniu. 
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Art. 83 Facilități fiscale 

(3) Pentru stimularea protejării bunurilor 
patrimoniului cultural național imobil, proprietarii 
persoane fizice care realizează pe cheltuială 
proprie, integral sau parțial, lucrări de 
întreținere, reparare, conservare, consolidare, 
restaurare, punere în valoare, precum și 
programe și proiecte culturale, beneficiază, în 
condițiile legii, de reducerea cu 40% a 
cuantumului impozitelor și a taxelor aferente 
acestor lucrări.  

 

Alin. (3) al art. 83 se modifică și va avea 
următorul conținut:  

(3) Pentru stimularea protejării bunurilor 
patrimoniului cultural național imobil, proprietarii 
persoane fizice care realizează pe cheltuială 
proprie, integral sau parțial, lucrări de 
întreținere, reparare, conservare, consolidare, 
restaurare, punere în valoare, precum și 
programe și proiecte culturale, beneficiază, în 
condițiile legii de scutirea integrală a 
impozitelor și a taxelor aferente acestor 
lucrări. 

Scutirea de impozit pentru proprietari, chiar 
dacă redusă ca sumă, reprezintă una dintre 
puținele facilități fiscale de încurajare a 
investițiilor în patrimoniu.  

Enumerăm, în acest sens, scutirile integrale 
prevăzute de art. 42 din actuala lege 50/1991 
și din Codul fiscal la art. 456, art. 464, art. 
476. Propunem să rămână la latitudinea 
consiliilor locale, după modelul actual fiscal, 
doar scutirile referitoare la ansambluri și 
situri. 

Art. 84 Rolul exclusiv al persoanelor atestate de 
către Ministerul Culturii în cadrul protejării 
patrimoniului cultural 

(3) Ministerul Culturii, prin Institutul Național 
pentru Cercetare și Formare Culturală, este 
autoritatea administrației publice centrale 

Alin. (3) al art. 84 se modifică și va avea 
următorul conținut:  

Ministerul Culturii, prin Institutul Național al 
Patrimoniului, cu avizul Comisiei Națională 
de Arheologie, după caz, este autoritatea 
administrației publice centrale abilitată să ateste 

Transferarea activităților de atestare către o 
instituție lipsită de personal înalt calificat în 
domeniul restaurării și cercetării 
patrimoniului cultural ar reprezenta una dintre 
cele mai grave erori ale codului. Se impune 
menținerea activității de atestare la nivelul 
instituției celei mai competente dpdv al 
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abilitată să ateste persoanele fizice calificate 
pentru executarea de intervenții și expertize 
asupra patrimoniului cultural național.  

persoanele fizice calificate pentru executarea 
de intervenții și expertize asupra patrimoniului 
cultural național.  

specializării în domeniul intervențiilor și 
expertizării patrimoniului cultural. În ultima 
perioadă a început să funcționeze această 
activitate. 

Art. 84 Rolul exclusiv al persoanelor atestate de 
către Ministerul Culturii în cadrul protejării 
patrimoniului cultural 

(4)Institutul Național pentru Cercetare și 
Formare Culturală organizează sesiuni de 
atestare, de regulă lunar, pentru fiecare din 
domeniile prevăzute la art. 85 alin. (2), potrivit 
metodologiei aprobate prin ordin al ministrului 
culturii. 

Alin. (4) al art. 84 se modifică și va avea 
următorul conținut:  

 

(4) Instituitul Național al Patrimoniului 
organizează sesiuni de atestare, de regulă 
lunar, pentru fiecare din domeniile prevăzute la 
art. 85 alin. (2), potrivit metodologiei aprobate 
prin ordin al ministrului culturii. 

Idem Art 84, al.3 

 

Art. 84 Rolul exclusiv al persoanelor atestate de 
către Ministerul Culturii în cadrul protejării 
patrimoniului cultural 

(5) Atestarea se acordă pentru o perioadă de 5 
ani, cu posibilitatea prelungirii pe perioade 

Alin. (5) al art. 84 se modifică și va avea 
următorul conținut: 

(5) Atestarea se acordă pentru o perioadă 
nelimitată. 

O reevaluare cincinală ar reprezenta o 
activitate birocratică exhaustivă nejustificată 
în contextul lipsei de personal din domeniu. 
Această extindere pe perioadă nelimitată a 
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de 5 ani prin dovedirea activității și/sau a 
pregătirii profesionale continue în domeniu, 
respectiv cu posibilitatea a suspendării, 
potrivit normelor aprobate prin ordin al 
ministrului culturii.  

 

 atestării se completează cu mecanismul de 
corijare a elementelor de malpraxis. 

 La art. 84, după alin. (5) se introduce un nou 
alineat, alin. (6) cu următorul conținut:  

(6) Se înființează pe lângă Institutul Național al 
Patrimoniului o comisie de retragere a calității 
de specialist sau expert atestat în baza codului 
deontologic de la art. 86. Evaluarea se poate 
face prin autosesizare sau în baza sesizărilor 
făcute de oricare organizație sau persoană 
interesată.  

Este evidentă necesitatea îndepărtării 
fenomenului de malpraxis în domeniul 
patrimoniului cultural. 

 

Art. 86 Codul deontologic al experților și 
debutanților atestați în domeniile de 
expertiză 

Art. 86 se modifică și va avea următorul 
cuprins: Art. 86 Codul deontologic al 

Este necesară cuprinderea tuturor 

organizațiilor relevante în procesul de 

elaborare a unui cod deontologic ce ține de 
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În vederea exercitării competente și calificate a 
competențelor, prin ordin al ministrului culturii 
se aprobă codul deontologic al experților și 
debutanților atestați în domeniile de expertiză 
pentru care se acordă atestare de către 
Ministerul Culturii, cu consultarea Institutului 
Național al Patrimoniului, Institutului Național de 
Cercetare și Formare Culturală și comisiilor 
naționale prevăzute la art. 172 alin. (2), care se 
publică în Monitorul Oficial al României 

 

experților și debutanților atestați în 
domeniile de expertiză 

În vederea exercitării competente și calificate a 
competențelor, prin ordin al ministrului culturii 
se aprobă codul deontologic al experților și 
debutanților atestați în domeniile de expertiză 
pentru care se acordă atestare de către 
Ministerul Culturii, cu consultarea Institutului 
Național al Patrimoniului, Institutului Național de 
Cercetare și Formare Culturală, comisiilor 
naționale prevăzute la art. 172 alin. (2) și 
tuturor organizațiilor profesionale din 
domeniul patrimoniului cultural, care se 
publică în Monitorul Oficial al României. 

 

profesie și de specializare. În acest sens, 

Ordinul Arhitecților din România își pune la 

dispoziție expertiza în elaborarea codului. 

 

 Art.108 se completează cu o nouă literă, lit. 
p) care va avea următorul conținut:  

Art. 108 Atribuțiile autorităților administrației 
publice locale în domeniul protejării 

Prevederea este prevăzută în legea 

422/2001 și reprezintă un sprijin real pentru 
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monumentelor istorice și a reperelor memoriei 
comunității: 

(...) 

p) asigură paza şi protecţia monumentelor 
istorice aflate în domeniul public şi privat al 
statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, 
precum şi ale monumentelor istorice 
abandonate sau aflate în litigiu, semnalând de 
urgenţă direcţiei pentru cultură, culte şi 
patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv 
a municipiului Bucureşti, orice caz de 
nerespectare a legii;. 

protejarea patrimoniului cultural imobil 

împotriva distrugerii prin vandalizare. 

 

Art. 126 Sprijinul acordat de autoritățile publice 
muzeelor, parcurilor arheologice și colecțiilor 

(1) Autoritățile administrației publice centrale și 
locale, protejează muzeele, parcurile 
arheologice, colecțiile publice și colecțiile 
private, garantează libera lor funcționare și 
dezvoltare și poate acorda proprietarilor și 

Alin. (1) al art. 126 se modifică și va avea 
următorul conținut:  

(1) Autoritățile administrației publice centrale și 
locale, protejează muzeele, parcurile 
arheologice, colecțiile publice și colecțiile 
private cu acces public, garantează libera lor 
funcționare și dezvoltare și acordă proprietarilor 

În lipsa unei obligativități de susținere 

financiară a muzeelor și colecțiilor din partea 

administrațiilor locale sau centrale, acestea 

vor evita în continuare finanțarea muzeelor 

și colecțiilor care găzduiesc patrimoniul 

etnografic ca marcă identității culturale 

locale și regionale. O finanțare a 
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titularilor de alte drepturi reale asupra bunurilor 
culturale care fac parte din patrimoniul acestora 
sprijin financiar și logistic, conform prevederilor 
legale. 

 

și titularilor de alte drepturi reale asupra 
bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul 
acestora sprijin financiar și logistic, conform 
prevederilor legale. 

 

patrimoniului mobil va duce automat către 

creșterea colecțiilor private deschise 

publicului, inclusiv a clădirilor istorice care le 

găzduiesc. 

Art. 176 Componența Comisiei Naționale a 
Monumentelor Istorice și Peisajelor Culturale 

(1) Prin excepție de la prevederile art. 173 alin. 
(2), Comisia Națională a Monumentelor Istorice 
și Peisajelor Culturale este formată din 15 
membri. Membrii Comisiei Naționale a 
Monumentelor Istorice și Peisajelor Culturale 
organizați în secțiuni corespunzătoare unor 
domenii specifice, secțiuni conduse fiecare de 
un președinte ales din rândul membrilor 
acestora pentru un mandat de 2 ani; președinții 
secțiunilor sunt vicepreședinți ai Comisiei 
Naționale a Monumentelor Istorice. 

Alin. (1) al art. 176 se modifică și va avea 
următorul conținut:  

(1) Prin excepție de la prevederile art. 173 alin. 
(2), Comisia Națională a Monumentelor Istorice 
și Peisajelor Culturale este formată din 36 
membri. Membrii Comisiei Naționale a 
Monumentelor Istorice și Peisajelor Culturale 
organizați în secțiuni corespunzătoare unor 
domenii specifice, secțiuni conduse fiecare de 
un președinte ales din rândul membrilor 
acestora pentru un mandat de 2 ani; președinții 
secțiunilor sunt vicepreședinți ai Comisiei 
Naționale a Monumentelor Istorice. 

La inițiativa din septembrie a Ministerului 

Culturii și Identității Naționale privind 

modificarea legii 422/2001 a fost propusă o 

calibrare a deciziilor plenului CNMI cu 

deciziile secțiunilor de specialitate, astfel că 

s-a propus participarea tuturor membrilor din 

secțiunile de specialitate și în calitatea de 

membrii în plen ceea ce a dus într-un final la 

creșterea numărului de la 21 la 36 de 

membri. Susținem creșterea numărului de 

membrii ai plenului CNMI pentru a cuprinde 

toate subdomeniile patrimoniului cultural și 

pentru a contribui la o avizare mai 
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  responsabilă și exhaustivă a 

documentațiilor.  

Art 176 Componența Comisiei Naționale a 
Monumentelor Istorice și Peisajelor Culturale 

(2) Membrii Comisiei Naționale a Monumentelor 
Istorice și Peisajelor Culturale sunt numiți de 
ministrul culturii, astfel încât aceștia să fie 
arhitecți, urbaniști, ingineri în domeniul 
construcțiilor, arheologi, istorici de artă, 
peisagiști și alți specialiști atestați în domeniu 
patrimoniului cultural. 

 

Alin. (2) al art. 176 se modifică și va avea 
următorul conținut:  

(2) Membrii Comisiei Naționale a Monumentelor 
Istorice și Peisajelor Culturale sunt numiți de 
ministrul culturii, astfel încât aceștia să fie 
arhitecți, urbaniști, ingineri în domeniul 
construcțiilor, arheologi, istorici de artă, 
peisagiști și alți specialiști atestați sau 
personalități recunoscute în domeniul 
patrimoniului cultural.  

 

Realitatea ne arată că există persoane 

neatestate care au o înțelegere profundă 

pentru patrimoniul cultural și specialiști 

neatestați recunoscuți de către comunitatea 

profesioniștilor din domeniu a căror 

contribuție s-a dovedit decisivă pe anumite 

subiecte. Se impune revenirea la precizările 

din legea 422/2001 privind posibilitatea de 

numire a unor personalități culturale în 

calitatea de membrii ai Comisiei Naționale a 

Monumentelor Istorice și Peisajelor 

Culturale. 

Art. 188 Componența comisiilor zonale ale 
monumentelor istorice și peisajelor culturale  

Alin. (1) al art. 188 se modifică și va avea 
următorul cuprins:  

În condițiile în care există comisii în care 
participă ca membrii 5 arhitecți șefi, 
componența cu 7 membrii este insuficientă și 
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(1) Comisiile zonale ale monumentelor istorice 
și peisajelor culturale au câte 7 membri. 

Comisiile zonale ale monumentelor istorice și 
peisajelor culturale au câte 11 membri.  

 

ar duce la o deliberare și avizare în 
necunoștință de cauză. Se propune 
revenirea la componența cu 11 membri 
pentru a putea acoperi toate specialitățile 
menționate la Art. 188, alin. 5. 

Art. 188 Componența comisiilor zonale ale 
monumentelor istorice și peisajelor culturale  

 

(5) Din componența fiecărei comisii zonale  a 
monumentelor istorice și peisajelor culturale vor 
face parte cel puțin un arhitect, un arheolog, un 
peisagist și un inginer constructor și un istoric 
de artă sau un conservator ori un restaurator. 

Alin. (5) al art. 188 se modifică și va avea 
următorul cuprins:  

(5)Din componența fiecărei comisii zonale  a 
monumentelor istorice și peisajelor culturale vor 
face parte cel puțin un arhitect, un arheolog, un 
peisagist, un urbanist, un inginer constructor și 
un istoric de artă sau un conservator ori un 
restaurator. 

Este strict necesară participarea unui 
urbanist independent la lucrările comisiei; 
proiectele cu cel mai mare impact asupra 
patrimoniului sunt în general documentațiile 
de urbanism (PUG-uri, PUZ-CP-uri, PUD-uri) 
din centrele istorice, situri sau ansambluri 
monument istoric ale comunelor și orașelor. 

Art. 197 Regimul de protecție al bunurilor 
imobile din patrimoniului cultural național 

(8) În vederea aplicării prevederilor alin. (6) și 
(7) se aprobă, prin ordin al ministrului culturii, 
norme metodologice privind elaborarea 

Alin. (8) al art. 197 se elimină  Elaborarea unei metodologii de 
declasare/desființare a părților 
monumentelor istorice prezintă un precedent 
periculos pentru protejarea patrimoniului 
cultural, propunere la care OAR s-a opus în 
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expertizei privind resursa culturală a imobilelor, 
cu consultarea Institutului Național al 
Patrimoniului, Comisiei Naționale a 
Monumentelor Istorice, Ordinului Arhitecților din 
România și Uniunii Arhitecților din România. 

 

 

perioada consultării publice din septembrie 
2021 privind modificarea legii 
422/2001.Orice desființare trebuie susținută 
de un studiu istoric care să prezinte valorile 
de patrimoniu așa cum s-a obișnuit până în 
prezent. 

Art. 200 Obligația de protejare a patrimoniului 
cultural național imobil 

(2)În cazul în care un monument istoric sau un 
reper al memoriei comunității nu are proprietar 
cunoscut sau este aflat în litigiu și se află în 
pericol de distrugere, obligațiile de conservare a 
patrimoniului cultural imobil decurgând din 
prezenta lege revin autorității administrației 
publice locale din unitatea teritorial- 
administrativă pe al cărei teritoriu este situat 
respectivul imobil. 

Alin. (2) al art. 200 se modifică și va avea 
următorul conținut:  

În cazul în care un monument istoric sau un 
reper al memoriei comunității nu are proprietar 
cunoscut sau este aflat în litigiu și se află în 
pericol de distrugere, obligațiile de realizare a 
documentației de intervenție și conservare a 
patrimoniului cultural imobil decurgând din 
prezenta lege revin autorității administrației 
publice locale din unitatea teritorial- 

În lipsa solicitării din partea proprietarului real 
nu se pot obține autorizațiile și avizele 
aferente lucrărilor astfel că este necesar ca 
administrația locală să poată să obțină CU, 
avizele și autorizația necesară. 
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administrativă pe al cărei teritoriu este situat 
respectivul imobil. 

Art. 200 Obligația de protejare a patrimoniului 
cultural național imobil 

(4)În vederea salvării de la dispariție sau 
deteriorare semnificativă a monumentelor 
istorice, Guvernul și autoritățile publice județene 
și locale pot derula programe de expropriere a 
monumentelor istorice în stare fizică de 
precolaps și colaps. 

Alin. (4) al art. 200 se modifică și va avea 
următorul conținut:  

În vederea salvării de la dispariție sau 
deteriorare semnificativă a monumentelor 
istorice, Guvernul și autoritățile publice județene 
și locale pot derula programe de expropriere a 
monumentelor istorice aflate în stare fizică de 
degradare accentuată ce pune în pericol 
componentele artistice, precolaps și colaps. 

Chiar dacă o serie de obiective de patrimoniu 
nu se află în stare de colaps sau precolaps 
acestea sunt supuse degradării accelerate la 
nivelul componentelor artistice valoroase 
care constituie de multe ori principalul motiv 
pentru care au fost clasate. (ex. picturi 
murale, lemn policrom, stucaturi etc) 

 

Art. 202 Obligația utilizării de personal calificat 
pentru lucrările asupra patrimoniului cultural 
imobil 

(1) Elaborarea expertizelor tehnice, a 
proiectelor de consolidare, conservare, 
restaurare, verificarea tehnică a proiectelor și 
dirigentarea lucrărilor care au ca obiect 

Alin. (1) al art. 202 se modifică și are 
următorul conținut:  

(1)Elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor 
de consolidare, conservare, restaurare, 
verificarea tehnică a proiectelor și dirigentarea 
lucrărilor care au ca obiect monumentele 
istorice se efectuează numai de către experți 

Numărul specialiștilor atestați este mult 
subdimensionat față de necesitățile de 
punere în siguranță în regim de urgență a 
patrimoniului construit, astfel că nu se 
justifică necesitatea atestării pentru acest tip 
de lucrări cu condiția ca ele să fie reversibile. 
Este suficient trecerea prin filtrul 
avizării/acordului DJC/CZMI/CNMI a acestor 
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monumentele istorice se efectuează numai de 
către experți atestați de către Ministerul Culturii 
cu respectarea exigențelor specifice domeniului 
patrimoniului cultural național și a cerințelor 
privind calitatea lucrărilor în construcții. 

 

atestați de către Ministerul Culturii cu excepția 
intervențiilor reversibile de punere în 
siguranță în primă urgență, cu respectarea 
exigențelor specifice domeniului patrimoniului 
cultural național și a cerințelor privind calitatea 
lucrărilor în construcții. 

 

tipuri de lucrări urgente în caz contrar există 
riscul distrugerii iremediabile a unui număr 
consistent de obiective de patrimoniu din 
lipsă de capacitate de reacție. 

Art 207 Certificatul de imunitate la clasare 

(2) Emiterea certificatului de imunitate la 
clasare, respectiv comunicarea de refuz de 
emitere a certificatului, se face potrivit 
propunerilor Secțiunii de Evidență a Comisiei 
Naționale a Monumentelor Istorice și Peisajelor 
Culturale, și ale Institutului Național al 
Patrimoniului. 

 

Alin. (2) al art. 207 se modifică și are 
următorul conținut:  

Emiterea certificatului de imunitate la clasare, 
respectiv comunicarea de refuz de emitere a 
certificatului, se face potrivit propunerilor 
Secțiunii de Evidență a Comisiei Naționale a 
Monumentelor Istorice și Peisajelor Culturale, și 
ale Institutului Național al Patrimoniului în baza 
documentației necesare din normele de 
clasare și numai cu organizarea în prealabil 
a unei consultări publice anunțată pe pagina 

Emiterea unui asemenea certificat în 
condițiile stipulate de cod reprezintă  o 
subminare a  patrimoniului cultural național 
ca obiectiv strategic de apărare al țării. O 
mare parte a valorilor de patrimoniu nu sunt 
încă identificate la nivel național iar de 
douăzeci de ani de când s-a renunțat la 
clasarea sistematică a potențialelor obiective 
ar fi necesară rescrierea criteriului vechimii în 
normele de clasare a monumentelor istorice. 
Este evident că un investitor nu va cere un 
asemenea certificat decât în momentul în 
care o clădire este susceptibilă de a fi clasată 
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de web a Ministerului Culturii și Identității 
Naționale. 

iar costurile pentru realizarea unui studiu 
istoric și a unui releveu reprezintă de obicei 
costuri neglijabile raportate la costurile e 
investiție. Secțiunea de evidență nu are 
competențe de a evalua valoarea de 
patrimoniu a unei clădiri în lipsa studiului 
istoric și a documentarului fotografic. Prin 
procedeul propus în cod se exclud din 
procesul de clasare tocmai acele organizații 
la solicitarea cărora s-au clasat mai mult de 
90% dintre clădirile din LMI în ultimii 10 ani.  

Completarea își dorește ca refuzul de clasare 
să fie fundamentat pe fond – lipsa valorii 
imobilului, iar nu pe vicii de procedură – lipsa 
informațiilor suficiente necesare determinării 
valorii imobilului  

Art 207 Certificatul de imunitate la clasare 

 

(3)Certificatul de imunitate se emite pentru 
imobilele care nu sunt susceptibile pentru 
clasare; în 5 ani de la emiterea certificatului 
imobilul nu poate fi clasat, În situația în care se 

Apariția unor descoperiri istorice valoroase 
pe parcursul desfășurării lucrărilor de 
execuție este cazul multor clădiri istorice 
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(3) Certificatul de imunitate se emite pentru 
imobilele care nu sunt susceptibile pentru 
clasare; în 5 ani de la emiterea certificatului 
imobilul nu poate fi clasat. În situația în care se 
refuză emiterea certificatul de imunitate, se 
declanșează procedura de clasare.  

 

refuză emiterea certificatul de imunitate, se 
declanșează procedura de clasare.  

La art. 207, după alin. (3) se adaugă un nou 
alineat, alin. (4), care va avea următorul 
cuprins: 

(4) Prin excepție de la alin. (3), în cazul 
descoperirii unor artefacte, componente 
artistice sau vestigii arheologice, acestea 
vor fi aduse la cunoștință serviciilor publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii și 
Identității Naționale, urmând a se lua măsuri 
de protejare a acestora prin modificarea 
proiectului aflat în derulare.  

insuficient cercetate iar pierderile datorită 
neprotejării acestora ar putea fi imense. 

 

Art. 226 Obligațiile proprietarilor și titularilor 
altor drepturi reale asupra bunurilor din 
patrimoniul cultural național imobil 

(2) Pentru situațiile de lucrări prevăzute de alin. 
(1), lit. e), care au un caracter invaziv, 
personalul desemnat să efectueze lucrările de 

Alineatul (2) al articolului 226 se modifică și 
va avea următorul cuprins: 

 

(2) Pentru situațiile de lucrări prevăzute de alin. 
(1), lit. e), care au un caracter invaziv și care se 

Aducerea la stadiul inițial al oricărei 
componente cercetate (de ex. sondare de 
parament cu decaparea straturilor de 
tencuială cu mortar de ciment) poate fi 
distructivă. 
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cercetare respective are obligația ca la 
încheierea investigațiilor să aducă bunul 
patrimoniului cultural național imobil în cauză la 
situația sa de la momentul anterior începerii 
lucrărilor de cercetare respective. 

 

 

referă strict la cercetarea arheologică, 
personalul desemnat să efectueze lucrările de 
cercetare respective are obligația ca la 
încheierea investigațiilor să aducă bunul 
patrimoniului cultural național imobil în cauză la 
situația sa de la momentul anterior începerii 
lucrărilor de cercetare respective. 

 

 

 

 

 

  


