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Raport analiză și inventariere legislație 

Patrimoniu cultural imobil – monumente și arheologie 

 

1. Introducere 

1.1. Date generale 

Proiectul „Monumente istorice, planificare strategică și politici publice optimizate” (SIPOCA 389/ 

SMIS 115895) integrează și analizele din lucrarea de față. Obiectul general al proiectului îl constituie 

optimizarea și eficientizarea actului administrativ, legislativ și decizional în administrația centrală și 

serviciile sale deconcentrate în domeniul patrimoniului cultural național. Ca obiective specifice ale aceluiași 

proiect se menționează sistematizarea și simplificarea fondului legislativ activ din domeniul patrimoniului 

cultural național și crearea cadrului strategic și operațional pentru realizarea de politici bazate pe dovezi în 

domeniul patrimoniului imobil. 

Printre principalele activități ale proiectului se numără inventarierea și analiza legislației în 

domeniul patrimoniului cultural. Prezentul raport este parte integrantă a acestei activități, referindu-se în 

particular la analiza legislației specifice monumentelor istorice și arheologiei. Atât pentru monumentele 

istorice, cât și pentru patrimoniul arheologic, se urmărește introducerea în corpul actului normativ a 

criteriilor majore, cu detalierile ce s-ar putea impune în normele specifice, criterii pe baza cărora s-ar putea 

institui un nivel legal de protecție (care să vizeze de asemenea corelarea sau disjungerea unor practici). 

Obiectivele particulare urmărite în raportul de față, în conformitate cu cerințele stabilite de 

coordonatorul activității, sunt: 

 identificarea interferențelor cu drepturile de proprietate; 

 studiul accesului la cunoașterea și cercetarea patrimoniului (cu accent pe problema specifică 

a braconajului arheologic în legătură cu dreptul de a fi într-un anume loc și de a utiliza un 

anume echipament), inclusiv prin raportarea la chestiunea autenticității enunțată de unul 

dintre principiile tezelor prealabile ale Codului Patrimoniului; 

 identificarea lacunelor existente în procedurile referitoare la preempțiune și la expropriere 

prin raportare la legile specifice cu caracter general; 

 analiza modului de inventariere în conflict cu dreptul de acces și de popularizare a 

informațiilor legate de imobile aflate în proprietate privată; cercetarea lacunelor în ceea ce 

privește identificarea limitelor sau a componentelor unui imobil protejat; 
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 cercetarea modului de raportare la normele și standardele de siguranță sau de protecție a 

mediului pentru determinarea variantelor de asigurare a derogărilor de la acestea în ce 

privește bunurile protejate; 

 evaluarea posibilității de determinare a unor standarde de cost care să permită aplicarea unor 

politici publice coerente referitoare la compensații sau despăgubiri în cazul lucrărilor de 

construcții sau de altă natură ce afectează fizic imobilele protejate; 

 studiul comparativ privind practicile administrative pentru state cu caracter administrativ 

centralizat (precum Franța ori Italia) sau în care caracterul local și regimul de proprietate 

privată joacă un rol mai pronunțat (precum UK sau SUA), în vederea extragerii unor 

concluzii privind modelele optime de urmat; 

 sinteza elementelor pozitive care trebuie menținute și dezvoltate, respectiv, a celor negative 

care trebuie îndreptate, fie eliminate din cadrul legislativ actual. 

 

1.2. Acte normative analizate 

Conform Hotărârii de Guvern nr. 905 din 29 noiembrie 2016 pentru aprobarea tezelor prealabile ale 

proiectului Codului patrimoniului cultural, sunt vizate în mod direct domeniile ce au legătură nemijlocită cu 

bunurile culturale atât din zona patrimoniului imobil, cât și din cele ale patrimoniului mobil și a celui 

imaterial. Prin urmare, prin codificare urmează a fi abrogate legile speciale existente, reglementările acestora 

urmând a fi cuprinse în Cod, într-o formulă reformată. Principalele acte normative în vigoare, ce vor face 

obiectul codificării în acest fel, sunt: 

a) Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor 

situri arheologice ca zone de interes național, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 378/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

b) Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată; 

c) Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

d) Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, republicată; 

e) Legea nr. 6/2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic și industrial; 

f) Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial. 

În aplicarea principalelor reglementări enumerate mai sus, ce vor face la rândul lor obiectul 

codificării sau al emiterii în mod etapizat a unor noi norme metodologice de aplicare subsecvente Codului 

patrimoniului cultural, sunt următoarele acte normative: 

a) Norme de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 43/2000: Ordinul ministrului culturii nr. 

2.072/2000 privind Instituirea Registrului Arheologilor, Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 
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2.458/2004 privind Instituirea Regulamentului Repertoriului Arheologic Național, Ordinul ministrului 

culturii și cultelor nr. 2.426/2005 privind aprobarea normelor metodologice de înscriere a unor situri 

arheologice prioritare în Lista zonelor de interes arheologic național, Ordinul ministrului culturii și cultelor 

nr. 2.483/2006 privind aprobarea Listei cuprinzând zonele de interes arheologic prioritar, Ordinul 

ministrului culturii și cultelor nr. 2.183/2007 pentru aprobarea Metodologiei pentru evaluarea financiară a 

prejudiciului adus patrimoniului cultural național imobil - monument istoric sau sit arheologic, Ordinul 

ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.494/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea 

personalului de specialitate din domeniul cercetării arheologice și înscrierea sa în Registrul arheologilor; 

b) Norme de aplicare a Legii nr. 182/2000: Hotărârea Guvernului nr. 886/2008 pentru aprobarea 

Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile, Hotărârea Guvernului nr. 1.546/2003 pentru aprobarea 

Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, Ordinul ministrului culturii și 

cultelor nr. 2.009/2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a experților, cu modificările și completările 

ulterioare, Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.008/2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a 

conservatorilor și restauratorilor, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului culturii și 

cultelor nr. 2.044/2001 privind instituirea Registrului bunurilor culturale distruse, furate, dispărute sau 

exportate ilegal, Hotărârea Guvernului nr. 216/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea 

laboratoarelor și a atelierelor de conservare și restaurare, cu modificările și completările ulterioare, 

Hotărârea Guvernului nr. 518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau 

temporar al bunurilor culturale mobile, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 

1.420/2003 pentru aprobarea Normelor privind comerțul cu bunuri culturale mobile, cu modificările și 

completările ulterioare; 

c) Norme de aplicare a Legii nr. 422/2001: Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008 

privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, cu 

modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.495/2010 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici 

în domeniul protejării monumentelor istorice, Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.237/2004 privind 

aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice, cu modificările și completările 

ulterioare, Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.684/2003 privind aprobarea Metodologiei de 

întocmire a Obligației privind folosința monumentului istoric și a conținutului acestuia; 

d) Norme de aplicare a Legii nr. 311/2003: Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.297/2006 

pentru aprobarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înființării muzeelor și colecțiilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.057/2007 

pentru aprobarea Criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice, Ordinul ministrului 

culturii și cultelor nr. 2.185/2007 pentru aprobarea Normelor de clasificare a muzeelor și colecțiilor publice; 

e) Norme de aplicare a Legii nr. 26/2008: Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.436/2008 

privind elaborarea Programului național de salvgardare, protejare și punere în valoare a patrimoniului 

cultural imaterial, Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.491/2009 pentru aprobarea Regulamentului 
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de acordare a titlului de tezaur uman viu, Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.236/2008 privind 

organizarea, funcționarea și atribuțiile Comisiei naționale pentru salvgardarea patrimoniului cultural 

imaterial. 

Prevederile preluate din aceste legi vor cumula unele măsuri de reglementare luate la nivel de 

hotărâri ale Guvernului pentru care s-ar impune consacrarea lor prin lege, în cadrul noului Cod, simultan cu 

abrogarea respectivelor vechi reglementări. Referirile explicite sunt la hotărârile Guvernului care determină 

unele măsuri de finanțare sau de gestionare a monumentelor și siturilor istorice: 

a) Hotărârea Guvernului nr. 493/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea 

monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial și a Metodologiei privind elaborarea și 

conținutul-cadru al planurilor de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului 

mondial; 

b) Hotărârea Guvernului nr. 1.430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situațiile 

în care Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la 

acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monumentelor istorice, proporția 

contribuției, procedurile, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât 

statul, municipiul, orașul sau comuna; 

c) Hotărârea Guvernului nr. 610/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura 

de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deținute de 

persoanele fizice sau juridice de drept privat. 

Unele legi ce, de asemenea, au un impact direct în prezervarea patrimoniului cultural vor trebui 

completate prin detalieri prevăzute în propunerile noului Cod astfel încât unele definiri, mecanisme 

administrative sau practici profesionale să fie mai clare atât în raport cu nevoile cetățenilor, cât și cu cele 

ale bunurilor culturale afectate de acele legi. Respectivele acte normative sunt: 

a) Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

b) Legea nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Naționale, republicată; 

c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea 

activității așezămintelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/2007, cu 

modificările și completările ulterioare; 

d) Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată. 

Pe lângă aceste legi cu referire preponderentă la chestiuni legate de patrimoniul cultural, o serie de 

acte normative din alte segmente ale administrației publice ar putea fi, de asemenea, completate cu articole 

având rol de detaliere și clarificare în beneficiul protejării și punerii în valoare a patrimoniului cultural. 

Legile la care Codul patrimoniului cultural va face trimitere odată cu introducerea articolelor specifice și 

complementare sunt: 
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a) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

b) Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările 

ulterioare; 

c) Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată; 

d) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică. 

Având în vedere că, de asemenea, legile vizând autorizarea lucrărilor de construire, precum și cele 

ale urbanismului și amenajării teritoriului sunt în proces de codificare, corespondența dintre aceste două 

coduri va fi făcută prin articole care să specifice că regulile generale stabilite în cadrul fiecărui domeniu de 

reglementare se completează reciproc cu acele reglementări specifice fiecăruia dintre cele două domenii ce 

sunt complementare, în mod inevitabil. 

Exceptând aceste acte normative, documentația raportului de față a fost completată cu alte acte 

normative, tangente sau care interferează cu domeniul patrimoniului cultural imobil. 

 

1.3. Problematică specifică 

Identificarea și analiza unor probleme privind legislația specifică monumentelor istorice se face în 

strânsă legătură cu discuțiile mai largi referitoare la creșterea nivelului legal de protecție. În acest context, 

există propunerea formulată în cadrul Tezelor prealabile ale Codului Patrimoniului Cultural ca locul 

conceptelor de monument istoric/spațiu construit să fie luat de termeni precum cel de imobile sau grupuri 

de imobile. Tot în același document, se propune transferarea acestei categorii de patrimoniu în sfera de 

concepte mai largă „de mediu” și de „peisaj cultural”. Între alte argumente, pentru respectivele schimbări 

de denumiri și noi apartenențe se amintește: statutul încă ambiguu ale acestor zone protejate; legăturile 

insuficient de clare dintre această componentă a patrimoniului cultural și urbanism, amenajarea teritoriului 

– mai ales în oraș; necesitatea clarificării distincției dintre ceea ce acoperă noțiunea actuală de „monument 

istoric” și „zonele construite” care necesită protejare, acestea neputând fi înțelese ca grupuri ci ca „areale” 

(un teritoriu mai mult sau mai puțin vast, cuprinzând imobile legate, un țesut rural sau urban); necesitatea 

descentralizării. 

Desigur, în analizele prezentate în continuare este utilizat termenul de „monument istoric”, în 

vederea evitării unor confuzii terminologice. 

Conform art. 3 al Legii nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, se 

stabilesc următoarele categorii de monumente istorice, bunuri imobile situate suprateran, subteran și 

subacvatic: 



9 
 

 monument – construcție sau parte de construcție, împreună cu instalațiile, componentele artistice, 

elementele de mobilare interioară sau exterioară care fac parte integrantă din acestea, precum și 

lucrări artistice comemorative, funerare, de for public, împreună cu terenul aferent delimitat 

topografic, care constituie mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, 

arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific sau tehnic; 

 ansamblu – grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori muzeistic 

de construcții urbane sau rurale care împreună cu terenul aferent formează o unitate delimitată 

topografic ce constituie o mărturie cultural-istorică semnificativă din punct de vedere arhitectural, 

urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific sau tehnic; 

 sit – teren delimitat topografic cuprinzând acele creații umane în cadru natural care sunt mărturii 

cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, 

artistic, etnografic, religios, social, științific, tehnic sau al peisajului cultural. 

Obiectivele subsumate prezentului raport sunt deosebit de complexe, cu o largă arie de cuprindere, 

necesită abordări responsabile, multidirecționale, analize de profunzime în baza unei solide documentări și 

a unor reflexii de tip academic dar și a cunoașterii informațiilor furnizate de către factorii direct implicați în 

managementul situațiilor din teren, referitoare la patrimoniul cultural imobil – monumente istorice și 

arheologie. 

Drept urmare, lucrarea de față a urmărit  să realizeze o corectă prezentare a legislației specifice 

privind monumentele și arheologia, să constate, pe cât posibil, existența unor corelări sau disjungeri ale unor 

practici care privesc acest tip de obiective, să sugereze unele direcții ulterioare de studiu referitoare la 

circumscrierea și explicarea cât mai completă a problematicii legislative ce se cere corectată, îmbunătățită, 

completată astfel încât indicatorii ce definesc măsurile de protejare a patrimoniului cultural imobil să se 

ridice la parametri valorici cât mai înalți. 

În cadrul raportului au fost abordate și analizate prevederile legale aferente fiecărei teme, în limita 

timpului alocat și a complexității sarcinii. 
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2. Interferențe cu drepturile de proprietate 

2.1. Proprietate și drept de proprietate 

Secțiunea de față pune în discuție în primul rând aspectul juridic al proprietății și nu pe cel 

economic, cu toate că cele două perspective interacționează. 

Proprietatea privată este definită în Codul Civil ca fiind dreptul titularului de a poseda, folosi și 

dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege. Titularul este îndreptățit 

să-și exercite prerogativele dreptului său prin putere și în interes propriu, respectând limitele impuse de lege, 

cu îndreptățirea de a pretinde tuturor celorlalți de a se abține de la orice acte de natură a stânjeni acest drept. 

Sensul juridic al proprietății este îmbinat cu cel economic pentru că totalitatea relațiilor economice 

dintre oameni sunt în același timp și relații juridice pe care aceștia le au între ei în legătură cu bunurile. 

Definită din punct de vedere juridic, proprietatea se referă la dreptul de a întrebuința bunul privat 

potrivit naturii ori destinației sale, de a-l folosi, de a dispune de el în mod exclusiv și perpetuu în cadrul și 

cu respectarea legislației în vigoare. Atributele exercitate de proprietar au loc în plenitudinea lor, în putere 

proprie, în interes propriu, cu respectarea normelor juridice în vigoare. 

Acest drept este apărat de Constituția României, de dreptul civil și de diverse legi. Articolul 136 din 

Constituție stabilește că proprietatea este publică sau privată. Proprietatea privată este, în condițiile legii, 

inviolabilă. Noțiunea de proprietate se extinde atât asupra lucrurilor corporale (proprietate mobiliară sau 

imobiliară) cât și a celor necorporale (proprietate intelectuală etc.). 

Specialiștii apreciază că în definirea proprietății ar trebui să se pornească de la conținutul juridic al 

dreptului de proprietate alcătuit din prerogativele, atributele recunoscute de lege proprietarilor. Sunt multe 

situații când o parte a acestor atribute sau chiar toate sunt exercitate de o altă persoană decât proprietarul, în 

temeiul unui drept real, derivat din dreptul de proprietate. 

Proprietarul se deosebește de alte persoane titulare ale dezmembrămintelor proprietății care exercită 

unele dintre atributele ce aparțin proprietarului. Astfel, titularul dreptului de proprietate exercită atributele 

sale în putere proprie și în interes propriu. În putere proprie înseamnă că proprietarul nu este subordonat 

juridic nimănui cu excepția legii. Toți ceilalți titulari de drepturi reale sunt obligați să țină seama de aceasta. 

„În interes propriu” are sensul că exercitarea dreptului de proprietate se face în exclusivitate cu scopul 

satisfacerii intereselor proprii, fără obligații față de alte persoane. 

Dezmembrămintele dreptului de proprietate reprezintă mijloace juridice de exercitare a dreptului de 

proprietate prin intermediul altor persoane. 

Dreptul de proprietate conferă titularului cele trei atribute ce intră în conținutul său: posesia, 

folosința, dispoziția. Posesia reprezintă exercitarea în fapt a prerogativelor dreptului de proprietate asupra 

unui bun de către persoana care îl stăpânește și care se comportă ca un proprietar. Dispozițiile se aplică, în 
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mod corespunzător, și în privința posesorului care se comportă ca un titular al altui drept real, cu excepția 

drepturilor reale de garanție. Folosința este un atribut al dreptului de proprietate constând în posibilitatea 

titularului acestuia de a întrebuința în interesul său bunul care îi aparține și de a dobândi produsele și 

veniturile obținute din utilizarea lui. În cele din urmă, dreptul de dispoziție constă în posibilitatea titularului 

acestuia de a hotărî cum socotește de cuviință asupra destinației și însăși existentei bunului care îi aparține, 

săvârșind fie fapte materiale – consumarea, modificarea sau chiar distrugerea acestuia, fie acte juridice de 

grevare sau înstrăinare. În considerarea unor interese generale, dreptul de proprietate poate fi supus prin lege 

unor limitări sau condiții restrictive. 

 

2.2. Interferențe în contextul protejării patrimoniului cultural 

Termenul de interferență face trimitere la sensuri precum suprapunere, amestec, intercondiționare, 

încrucișare, implicarea altora în ceea ce-ți aparține. Tot așa se petrec lucrurile și în legătură cu dreptul de 

proprietate. 

În cazul protejării patrimoniului cultural, problema interferențelor cu dreptul de proprietate îmbracă 

forme specifice. Ea se bazează mai întâi pe faptul că monumentele istorice sunt protejate indiferent de 

regimul lor de proprietate sau de starea lor de conservare iar protejarea lor este parte componentă a 

strategiilor de dezvoltare durabilă economico-socială, turistică, urbanistică și de amenajare a teritoriului, la 

nivel național și local, potrivit Legii nr. 422/2001. Totodată, aceasta se bazează și pe Legea nr. 157/1997 

privind ratificarea Convenției pentru protecția patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 

3 octombrie 1985, în care se precizează că fiecare parte (stat semnatar) se angajează să evite ca bunurile 

protejate să fie deteriorate, degradate sau demolate. În aceasta perspectivă, fiecare parte se angajează să 

introducă în legislația sa, dacă nu există deja, dispoziții care să prevadă, printre altele, posibilitatea de a 

expropria un bun protejat. 

2.2.1. Interferențe cu proprietarii sau titularii dreptului de administrare a unor monumente 

istorice privind obligațiile de folosință a monumentelor istorice 

Monumentele istorice aparțin fie domeniului public sau privat al statului, al județelor, municipiilor, 

orașelor sau comunelor, fie sunt proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice. Monumentele istorice 

proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale sunt inalienabile, imprescriptibile și 

insesizabile; aceste monumente istorice pot fi date în administrare instituțiilor publice, pot fi concesionate, 

date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică sau închiriate, în condițiile legii, cu avizul 

Ministerului Culturii și Identității Naționale sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerului. Monumentele istorice aparținând domeniului privat pot face obiectul circuitului civil în 

condițiile stabilite prin Legea nr. 422/2001. 
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În temeiul celor arătate anterior, al protejării monumentelor istorice, serviciile deconcentrate ale 

Ministerului Culturii și Identității Naționale, prin intermediul Compartimentului Monumente Istorice și 

Arhitecturale, întocmesc și comunică proprietarilor sau titularilor dreptului de administrare, după caz, 

Obligația privind folosința monumentului istoric, act prin care sunt precizate condițiile și regulile de utilizare 

sau de exploatare și de întreținere a bunurilor imobile clasate monument istoric. Acest act însoțește actele 

de proprietate, de concesiune sau de închiriere pe tot parcursul existenței imobilului în cauză (conform Legii 

nr. 422/2001 și Ordinului nr. 2.080/2012). Mai mult, Obligația privind folosința monumentului istoric este 

sarcină constituită în folosul imobilului și se notează în Cartea funciară de către proprietar, respectiv titular 

al dreptului de administrare, în termen de 30 de zile de la data comunicării ei (potrivit Legii nr. 422/2001 și 

Ordinului nr. 2.684/2003). 

2.2.2. Proprietari, titulari ai dreptului de administrare, concesionari și locatari ai monumentelor 

istorice. Obligații rezultate din interferențe cu dreptul de proprietate 

Între obligațiile ce revin proprietarilor, titularilor dreptului de administrare, concesionarilor și 

locatarilor de monumente istorice se numără și cele menționate în Ordinul nr. 2.684/2003. Astfel, aceștia 

trebuie să comunice direcției județene pentru cultură, respectiv a municipiului București, orice schimbare a 

titularului dreptului de proprietate, de administrare sau al altor drepturi reale, după caz, asupra 

monumentelor istorice; să înștiințeze în scris direcția despre intenția de a înstrăina monumentul istoric, în 

vederea exercitării dreptului de preempțiune al statului sau, după caz, al unității administrativ-teritoriale, în 

condițiile Legii nr. 422/2001; să notifice viitorului proprietar, titular al dreptului de administrare, chiriaș sau 

concesionar, cu privire la regimul juridic al monumentului istoric pe care îl deține, precum și Obligația 

privind folosința monumentului istoric; să înștiințeze în scris direcția despre schimbarea proprietarului sau 

a administratorului, în termen de 15 zile de la data încheierii contractelor, potrivit legii, și să transmită 

acesteia o copie a actelor. 

2.2.3. Interferențe produse de clasarea unui monument istoric și emiterea ordinului de clasare. 

Obligații de utilizare a monumentului istoric 

În legătură cu acest aspect, potrivit Legii nr. 422/2001, după cel mult 90 de zile de la data publicării 

în Monitorul Oficial al României a ordinului de clasare, direcțiile județene pentru cultură, respectiv a 

municipiului București, întocmesc și comunică proprietarului actul prin care sunt precizate condițiile și 

regulile de utilizare sau de exploatare și de întreținere a bunului imobil în cauză, denumit Obligația privind 

folosința monumentului istoric. 

2.2.4. Interferențe datorate cauzei de utilitate publică. Expropriere 

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică a monumentelor istorice și a zonelor de protecție a 

acestora poate fi inițiată și aplicată numai cu avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale. Aplicarea 
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de sarcini care au drept consecință desființarea, distrugerea parțială sau degradarea monumentelor istorice 

și a zonelor lor de protecție este interzisă. 

Conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, monumentele istorice, vestigiile și obiectivele 

arheologice, tezaurele care se descoperă la fața solului sau în subsol sunt sub protecția legii. Proprietarii și 

deținătorii de terenuri sunt obligați să asigure integritatea acestora, să sesizeze organele de stat și să permită 

efectuarea lucrărilor de cercetare și conservare. După caz, proprietarii terenurilor sunt despăgubiți pentru 

daunele suferite și pentru terenurile preluate în domeniul public, în bani sau cu teren echivalent. 

2.2.5. Interferențe cu bunurile aflate în proprietatea sau folosința cultelor religioase 

La art. 12 al Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor se 

evidențiază faptul că utilizarea fondurilor bănești primite de la bugetul de stat sau bugetele locale, precum 

și respectarea destinației bunurilor primite în proprietate sau folosință de la autoritățile publice locale ori 

centrale se supun controlului statului. La art. 27, alin (1) se precizează că și cultele recunoscute și unitățile 

lor de cult pot avea și dobândi, în proprietate sau în administrare, bunuri mobile și imobile asupra cărora pot 

dispune în conformitate cu statutele proprii. 

Dar, în aceleași prevederi, se menționează că bunurile sacre, respectiv cele afectate direct și exclusiv 

cultului, stabilite conform statutelor proprii în conformitate cu tradiția și practicile fiecărui cult, dobândite 

cu titlu, sunt insesizabile și imprescriptibile și pot fi înstrăinate doar în condițiile statutare specifice fiecărui 

cult. Aceste prevederi nu afectează redobândirea bunurilor sacre confiscate în mod abuziv de stat în perioada 

1940-1989 precum și a celor preluate fără titlu. 

În ceea ce privește contribuțiile, donațiile de bunuri, succesiunile dar și alte bunuri intrate în mod 

legal în patrimoniul unui cult, acestea nu pot face obiectul revendicării lor ulterioare iar persoanele care 

părăsesc un cult recunoscut nu pot emite pretenții asupra patrimoniului cultului respectiv. 

Potrivit art. 37, disputele patrimoniale dintre cultele recunoscute se soluționează pe cale amiabilă 

iar, în caz contrar, potrivit dreptului comun. În cazul retragerii calității de cult recunoscut potrivit legii sau 

al dizolvării, destinația patrimoniului este cea stabilită prin statutul acestuia. 

 

2.2.6. Interferențe privind terenurile proprietate privată, deținute de proprietari, de 

administratori. Zone cu potențial arheologic evidențiat întâmplător și reglementarea legală de 

protecție 

Cadrul legal al acestui tip de interferențe este statuat prin Ordonanța nr. 43 din 30 ianuarie 2000 

privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național. 

Aceasta definește conceptul de zonă cu potențial arheologic evidențiat întâmplător ca fiind terenul în care 

existenta bunurilor de patrimoniu arheologic s-a evidențiat, în mod neprevăzut, ca urmare a acțiunilor 

umane, altele decât cercetarea arheologică atestată, cum ar fi: lucrări de construcții, lucrări de prospecțiuni 
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geologice, inclusiv teledetecție, lucrări agricole, precum și alte tipuri de lucrări și cercetări efectuate subteran 

sau subacvatic; și a acțiunilor factorilor naturali, cum ar fi: seisme, alunecări de teren, inundații, eroziunea 

solului și altele, și în cazul cărora este necesară o cercetare arheologică în vederea înregistrării și valorificării 

științifice a acestora. În aceste zone, din momentul descoperirii bunurilor arheologice, pentru o perioadă de 

timp ce nu poate depăși 12 luni, se instituie regimul de protecție pentru bunurile arheologice și zonele cu 

potențial arheologic, în vederea cercetării și stabilirii regimului de protejare. Bunurile rezultate din 

infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile legii. 

Prin protejarea bunurilor de patrimoniu arheologic și a terenurilor din zonele definite anterior se 

înțelege adoptarea măsurilor științifice, administrative și tehnice care urmăresc păstrarea vestigiilor 

descoperite întâmplător sau ca urmare a cercetării arheologice până la clasarea bunurilor respective ori până 

la finalizarea cercetării arheologice, prin instituirea de obligații în sarcina proprietarilor, administratorilor 

sau titularilor de alte drepturi reale asupra terenurilor care conțin ori au conținut bunurile de patrimoniu 

arheologic respective, precum și prin reglementarea sau interzicerea oricăror activități umane, inclusiv a 

celor autorizate anterior. 

Potrivit Ordinului nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, în cazul în care, pe 

parcursul executării lucrărilor se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de 

goluri, fundații, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), titularul autorizației 

este obligat să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază și de protecție și să anunțe imediat emitentul 

autorizației, precum și Direcția județeană pentru cultură. 

Din momentul descoperirii de bunuri arheologice și până în momentul descărcărilor de sarcină 

arheologică, în ce privește zonele cu potențial arheologic evidențiat întâmplător, în condițiile prevederilor 

legale, se suspendă eventuala autorizare de construire sau, după caz, primarul unității administrativ-

teritoriale dispune întreruperea oricărei alte activități, în conformitate cu avizul serviciilor publice 

deconcentrate ale Ministerului Culturii și se instituie regimul de supraveghere sau săpătură arheologică. 

Tot în scopul protejării bunurilor arheologice descoperite întâmplător se instituie obligații în sarcina 

proprietarilor, administratorilor sau titularilor de alte drepturi reale asupra terenurilor care conțin ori au 

conținut bunurile de patrimoniu arheologic respective prin reglementarea sau interzicerea oricăror activități 

umane, inclusiv a celor autorizate anterior. 

Pe toată perioada celor 12 luni, regimul de protecție pentru zonele cu patrimoniu arheologic reperat, 

evidențiat întâmplător, beneficiază de protecția acordată zonelor protejate, precum și de măsurile specifice 

enunțate anterior. 

2.2.7. Terenuri agricole extravilane. Vânzare-cumpărare. Interferențe 

În legătură cu înstrăinarea terenurilor agricole extravilane, aceasta se face cu respectarea condițiilor 

de fond și formă, prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat și cu modificările 
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ulterioare, și cu respectarea dreptului de preemțiune al coproprietarilor, arendașilor, proprietarilor vecini, 

precum și al statului român, prin Agenția Domeniilor Statului, în această ordine la preț și în condiții egale. 

Prin excepție de la această stare de lucruri, se arată în alin. (2), art. 4 din Legea nr. 17/2004 că înstrăinarea 

prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt situate situri arheologice clasate se face 

potrivit prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 

modificările ulterioare. 

Articolul 3, alin. (4) din aceeași lege menționează că terenurile agricole situate în extravilan, în care 

se află situri arheologice, în care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potențial 

arheologic evidențiat întâmplător, pot fi înstrăinate prin vânzare doar cu avizul specific al Ministerului 

Culturii, respectiv al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, după caz, emis în termen de 20 de zile 

lucrătoare de la înregistrarea cererii de solicitare de către vânzător. Procedura și alte elemente privind 

obținerea avizului specific al Ministerului Culturii se reglementează prin normele metodologice de aplicare 

a legii. În cazul neîndeplinirii acestei obligații, avizul se consideră ca fiind favorabil. 

Constituie contravenție vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, în care se 

află situri arheologice, în care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potențial 

arheologic evidențiat întâmplător, fără avizul specific al Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor publice 

deconcentrate ale acestuia, după caz, și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei. 

Ordinul nr. 719 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului 

I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole 

situate în extravilan are în vedere situația când pe anumite terenuri agricole se află situri arheologice clasate 

sau monumente istorice care se supun dispozițiilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 

istorice. În art. 3 din norme, se arată că aceste prevederi metodologice nu se aplică procedurii privind 

preempțiunea în cazul transferului dreptului de proprietate prin vânzare-cumpărare a terenurilor agricole 

situate în extravilan, pe care sunt situate situri arheologice clasate ca monumente istorice, care se supune 

dispozițiilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările 

ulterioare. 

2.2.8. Proprietate privată versus cauză de utilitate publică. Interferențe 

Prin Constituție, dreptul de proprietate privată este garantat. Tot așa, conținutul și limitele acestui 

drept sunt stabilite prin lege. Este interzisă naționalizarea sau orice altă măsură de naționalizare – trecere 

silită în proprietate publică a unor bunuri proprietate privată pe criterii discriminatorii. Cauza de utilitate 

publică se discută în acest context în legătură cu exproprierea, cu interesul general. Astfel, în scopul utilității 

publice, exproprierea se face doar în acest sens, pentru cauză de utilitate publică, potrivit legii, cu dreaptă și 

prealabilă despăgubire, se arată în Constituția României, art. 44, alin. (3). 

Cât despre folosința unui bun privat în interes general, în cele indicate prin art. 44, alin. (5), pentru 

lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăți imobiliare, cu 
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obligația de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantațiilor sau construcțiilor, precum și 

pentru alte daune imputabile autorității. Despăgubirile pentru expropriere, în scopul utilității publice sau 

pentru folosința de bunuri în interes general se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de 

divergență, prin justiție. 

2.2.9. Interferențe cu bunurile publice 

Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condițiile legii organice, ele pot fi date în 

administrare regiilor autonome ori instituțiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, 

ele pot fi date în folosință gratuita instituțiilor de utilitate publică. Aparțin domeniului public, ansamblurile 

și siturile arheologice și istorice, monumentele naturii. 

Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile. Ele 

nu pot fi introduse în circuitul civil decât dacă, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public. Mai mult, 

potrivit art. 5, alin. (3) din Legea nr. 18/1991, terenurile pe care sunt amplasate rețele stradale și parcuri 

publice, terenurile pentru rezervații naturale și parcuri naționale, monumentele, ansamblurile și siturile 

arheologice și istorice, monumentele naturii nu pot fi dezafectate din domeniul public decât în cazuri de 

excepție pentru lucrări de interes național. 

În plus, art. 78 din Legea nr. 18/1991 precizează că schimbarea categoriei de folosință a terenurilor 

agricole ce constituie zone de protecție a monumentelor se face cu acordul Comisiei naționale a 

monumentelor istorice și/sau al Comisiei naționale de arheologie, după caz. 

 

2.2.10. Interferențe între ministere 

Pe terenurile agricole din extravilan de clasa I și a II-a de calitate, precum și pe terenurile ocupate 

de parcuri naționale, rezervații, monumente, ansambluri arheologice și istorice se pot amplasa, în baza 

autorizației de construire și a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, doar 

construcțiile care servesc activităților agricole, cu destinație militară, căile ferate, șoselele de importanță 

deosebită, liniile electrice de înaltă tensiune, forarea și echiparea sondelor, lucrările aferente exploatării 

țițeiului și gazului, conductele magistrale de transport gaze sau petrol, lucrările de gospodărire a apelor, 

canalizare și realizarea de surse de apă, precum și pentru îmbunătățiri funciare și regularizarea cursurilor de 

apă, respectiv: irigații, desecări, taluzări, protecția malurilor și altele asemenea.  

Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan, 

precum și folosirea definitivă sau folosirea temporară a terenurilor forestiere în alte scopuri decât silvice se 

va aproba de către Guvern, cu prezentarea în mod obligatoriu a avizului Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale, pentru terenurile agricole, iar pentru terenurile forestiere și cu ape cel al Ministerului 

Mediului și, dacă este cazul, pentru ambele situații, cel al Ministerului Culturii și Identității Naționale, pentru 

ocrotirea monumentelor. 
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Potrivit Codului silvic (Legea nr. 46/2008), pot fi scoase definitiv din fondul forestier național, doar 

cu condiția compensării acestora, fără reducerea suprafeței fondului forestier și cu plata anticipată a 

obligațiilor bănești, numai terenurile necesare realizării sau extinderii următoarelor categorii de lucrări și 

obiective cu relevanță: situri arheologice înscrise în patrimoniul mondial UNESCO, monumente istorice. 

 

2.3. Concluzii 

Problema interferențelor patrimoniului cultural cu drepturile de proprietate este una dintre cele mai 

sensibile. Ea se repercutează asupra tuturor activităților implicate în protejarea patrimoniului cultural. Dintre 

acestea menționăm câteva: 

 Interferențe legate de statutul imobilului monument istoric, din perspectiva proprietății, al 

dreptului de proprietate. Când imobilul aparține domeniului public, al statului sau al 

unităților teritorial administrative, poate fi administrat de instituții publice, concesionat sau 

închiriat. Atunci când imobilul protejat aparține domeniului privat sau unor persoane fizice 

sau juridice, și de această dată pot să apară o serie de constrângeri. Acestea sunt generate 

de statutul de monument istoric al imobilului și din obligațiile impuse privind protejarea 

acestuia. În această situație, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii vor 

notifica în scris proprietarului sau deținătorului de proprietate regimul juridic al 

monumentului istoric și obligația de folosință a monumentului istoric. Acest document 

cuprinde: 

o condiții, reguli de utilizare, de exploatare și întreținere; 

o necesitatea de a înscrie în cartea funciară a imobilului de către proprietarul sau 

titularul dreptului de administrare; 

o dreptul de preemțiune al statului; 

o obligația de a notifica D.J.C. despre schimbarea proprietarului, a administratorului; 

o obligația de a notifica viitorul proprietar sau titular în legătură cu regimul juridic al 

imobilului și cu obligația de folosință a acestuia. 

 Interferențe cu dreptul de proprietate rezultate din clasarea imobilului ca monument istoric. 

Aceasta privește printre altele condițiile de asigurare a pazei monumentului istoric. Astfel, 

în condițiile când monumentul istoric este clasat în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, 

atunci paza este asigurată de către stat și pe cheltuiala statului. În celelalte situații, această 

obligație îi revine proprietarului sau titularilor cu drepturi de proprietate. 

 Interferențe cu dreptul de proprietate derivate din exproprierea unui monument istoric sau 

zonă protejată, pentru cauză de utilitate publică. În acest caz se poate vorbi despre 

expropriere, Ministerul Culturii fiind principalul decident. În acest caz, principalele 
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constrângeri pot fi date de faptul că pot avea loc desființări, distrugeri parțiale, degradări 

ale monumentului istoric sau a zonelor protejate. 

 Interferențe cu dreptul de proprietate, în cazul descoperirii la fața solului sau în subsol, a 

unor monumente istorice, vestigii, obiective arheologice. În acest caz, în calitate de 

constrângeri pentru proprietari și deținătorii de terenuri sunt următoarele: 

o obligația de asigurare a integrității acestora; 

o obligația de a sesiza organele de stat în legătură cu descoperirea; 

o obligația de a permite accesul la efectuarea lucrărilor de cercetare și conservare. În 

situația aceasta, proprietarul ar putea fi stimulat prin despăgubiri bănești sau în 

teren echivalent pentru daunele suferite (recoltă, teren afectat etc.), pentru preluarea 

terenului, expropriere în interes public etc. 

 Interferențe cu dreptul de proprietate în legătură cu bunurile dobândite cu titlu în unități de 

cult. Asupra bunurilor dobândite, în proprietate sau administrate, se poate dispune în 

conformitate cu statutul propriu, tradiția și practicile fiecărui cult. Bunurile dobândite sunt 

insesizabile, imprescriptibile și pot fi înstrăinate doar în condițiile statuate de fiecare cult. 

 Interferențe cu dreptul de proprietate în cazul unor zone cu potențial arheologic descoperit 

întâmplător. În această situație, pentru proprietar sau titularul dreptului de proprietate apar 

o serie de constrângeri. Acestea sunt determinate de: 

o legea privind protejarea monumentelor istorice, respectiv de ordonanța privind 

protecția patrimoniului arheologic; 

o statutul de zonă cu potențial arheologic întâmplător; 

o instituirea în aceste zone a regimului de protecție pentru bunurile arheologice și 

zonă cu potențial arheologic, cel mult pentru o perioadă de 12 luni (adoptarea de 

măsuri științifice, tehnice, administrative); 

o instituirea de obligații pentru proprietar sau alți titulari de drept precum: dacă se 

afla în procesul realizării unei lucrări, se sistează activitățile sau se suspendă 

autorizația de construire; 

o instituirea de pază și protecție pentru descoperirea respectivă; 

o obligația de a anunța emitentul autorizației de construcție și D.J.C. în legătură cu 

situația respectivă; 

o interzicerea oricăror activități umane, inclusiv cele autorizate anterior; 

o instituirea de către primar a regimului de supraveghere sau săpătură arheologică 

aprobată de către serviciul public deconcentrat. 
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 Interferențe cu dreptul de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole extravilane pe care sunt 

situate monumente istorice. În acest caz, constrângerile sunt generate de Legea 

nr. 422/2001. Astfel, aceste terenuri pot fi înstrăinate prin vânzare doar cu avizul specific 

al Ministerului Culturii, respectiv al D.J.C., emis în termen de 20 de zile. Procedura și alte 

elemente privind obținerea avizelor sunt reglementate prin norme metodologice specifice. 

Dacă nu se îndeplinesc condițiile procedurale, avizul se consideră favorabil iar vânzarea 

fără aviz este contravenție ce se sancționează cu amendă de la 50.000 la 100.000 lei. 

 Interferențe cu dreptul de proprietate prin folosirea unui bun în interes general. În acest caz, 

constrângerile sunt determinate de restrângerea folosinței bunului de către proprietar sau de 

către titularul dreptului de proprietate, aceștia putându-se bucura în schimb prin drepturile 

ce le revin, de posibilitatea de a fi despăgubiți pentru daunele aduse. Despăgubirile se 

stabilesc prin acord comun sau în justiție. 

 Interferențe cu dreptul de proprietate a bunurilor publice. Bunurile publice pot fi date în 

administrare, concesionate, închiriate, aceasta în condițiile în care ele sunt introduse în 

circuitul civil și sunt dezafectate din domeniul public. 

 Interferențe cu dreptul de proprietate, terenuri agricole ce constituie zonă de protecție a 

monumentelor. Schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole ce constituie zone 

de protecție a monumentelor se face cu acordul Comisiei naționale a monumentelor istorice 

și/sau al Comisiei naționale de arheologie, după caz. 

 Interferențe cu dreptul de proprietate între ministere, cu avizul Ministerului Culturii, dacă 

este cazul. Pe terenurile ocupate de parcuri naționale, rezervații, monumente, ansambluri 

arheologice și istorice, se pot amplasa în baza autorizării de construcție și a scoaterii 

definitive sau temporare din circuitul agricol doar pentru construcțiile, lucrări de importanță 

națională. 

 Interferențe cu dreptul de proprietate în cazul fondului forestier național. În condițiile 

realizării sau extinderii unor situri înscrise în patrimoniul mondial, terenul poate fi scos din 

fondul forestier fără reducerea suprafeței fondului forestier și cu plata anticipată a obligației 

bănești. 

 Necesitatea includerii de cercetări arheologice preventive ca etapă obligatorie în procedura 

de autorizare a construirii, ca parte componentă a studiului de teren, la faza studiului de 

fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții. 

 În ceea ce privește necesitatea clarificării conținutului termenului de sarcină arheologică și 

a descărcării de sarcină arheologică apare întrebarea dacă, o dată cu emiterea certificatului 

de descărcare de sarcină arheologică, terenul poate fi folosit în orice mod pe termen 
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nelimitat. Tot așa apare întrebarea dacă certificatul de descărcare ar putea presupune și 

obligația conservării în sit a unor vestigii sau nu. 

 Posibilitatea eliminării calificativului de „act administrativ” pentru certificatul de 

descărcare arheologică din O.G. nr. 43/2000. 

 Clarificarea regimului serviciilor arheologice necesare eliberării certificatului de descărcare 

de sarcină arheologică. Anume, dacă aceste servicii pot fi comerciale sau doar publice. 

 Delimitarea siturilor continuă să se constituie ca o problemă încă nerezolvată, chiar dificil 

de rezolvat. 

 Legea nr. 422/2001 prevede că Direcțiile județene de cultură au obligația de a întocmi și 

preda proprietarilor de monumente istorice „Obligația de folosință a monumentelor 

istorice”. Numai că, în majoritatea cazurilor, această prevedere nu este nici măcar cunoscută 

și în consecință, aceste documente nu sunt emise, proprietarii neavând cunoștință despre 

posibilitățile și limitările impuse asupra utilizării imobilelor monumente istorice. De aici 

apare necesitatea de a se impune un termen până la care să se întocmească și să se predea 

proprietarilor acest document care ajută în determinarea potențialei utilizări a 

monumentului astfel încât, în cazul unui transfer de proprietate, cumpărătorul să fie în 

cunoștință de cauză. 

 Necesitatea de notare în cartea funciară a statutului de monument istoric ca sarcină ce 

grevează imobilul este menționată în Legea nr. 422/2001 și mai recent în Legea nr. 7/1996 

a cadastrului și publicității imobiliare, unde Ministerul Culturii și Identității Naționale sau, 

după caz, direcțiile pentru cultură județene ori a municipiului București au calitate de 

persoană interesată de a solicita aceste notări. Lipsa acestei mențiuni a dus în multe cazuri 

la necunoașterea de către proprietar a statutului de monument istoric și, în consecință, la 

transferul de proprietate fără îndeplinirea procedurii de preempțiune cu instituțiile abilitate 

ale statului, acest transfer fiind considerat cf. Legii nr. 422/2001 ca fiind lovit de nulitate 

absolută. 

 Lista monumentelor istorice nu respectă un format unitar de scriere a adreselor, fapt ce 

îngreunează verificarea unei proprietăți. 

 Paza și conservarea monumentelor istorice, potrivit Legii 422/2001, se constituie ca 

obligație prevăzută pentru proprietarii de imobile monumente istorice. Cu toate acestea, 

rareori sunt respectate aceste sarcini, fapt ce a dus la degradarea uneori iremediabilă sau 

chiar la dispariția multor imobile de patrimoniu, acțiunile D.J.C. pentru prevenirea acestor 

situații fiind aproape nule. 

 Direcțiile județene pentru cultură semnalează deseori faptul că autoritățile publice locale 

emit autorizații de construire fără respectarea avizelor M.C.I.N., iar serviciile deconcentrate 
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nu au cunoștință despre autorizațiile emise, situație ce poate fi corectată prin modificarea 

actelor normative în vigoare (Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții). 

 

A, B, C – Instituții specializate în administrarea culturii, autorități ale administrației publice, cetățeni 

Monumentele istorice și patrimoniul arheologic, indiferent de forma și regimul de proprietate, 

indiferent de starea de conservare sunt supuse regimului juridic de protecție aferent. Drept urmare, 

interferențele cu dreptul de proprietate apar în legătură cu activități precum inventariere, clasare, 

preempțiune, expropriere, relații cu culte religioase, în condițiile identificării unor zone cu potențial 

arheologic evidențiat întâmplător, terenuri agricole extravilane. 

Situația problemelor ivite în legătură cu acestea, din punctul de vedere a obligațiilor neonorate dar 

și al celor onorate în ceea ce privește ministerul și instituțiile din domeniul cultural, organele administrației 

publice, cetățenii, toate acestea sunt prezentate detaliat în cadrul secțiunilor din prezentul raport. 

Li se mai adaugă următoarele: 

- regimul de proprietate este unul incert în legătură cu clădirile din zone protejate. Așa se explică 

numeroasele litigii prelungite privind dreptul de proprietate. Acestea frânează inițierea unor 

programe susținute de punere în valoare a unor monumente istorice, mergându-se până la 

abandonarea acestora. De asemenea, ca urmare a aceleiași stări de lucruri, se întâlnesc frecvente 

situații de întreținere defectuoasă a monumentelor istorice; 

- neclarități și dificultăți în situația înstrăinării terenului. Nu este clar dacă este aplicabil același 

regim și pentru situri ca și pentru zonele de protecție, în condițiile în care Legea nr. 17/2014 

face referire doar la situri; 

- în Lista Monumentelor Istorice există situri cărora li se alătură în același areal și alte obiective 

cu poziție diferită în Lista monumentelor istorice iar situația acestora ar trebui clarificată prin 

modificări normative.  
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3. Accesul la cunoașterea și cercetarea patrimoniului (a se vedea problema 

specifică a braconajului arheologic în legătură cu dreptul de a fi într-un 

anume loc și de a utiliza un anume echipament) inclusiv prin raportarea la 

chestiunea autenticității enunțată de unul dintre principiile tezelor prealabile 

3.1. Cercetarea arheologică 

Cunoașterea și cercetarea patrimoniului cultural imobil – monumente istorice și arheologie – se 

desfășoară în perspectiva protejării și valorificării acestuia, a păstrării autenticității sale. La cunoașterea 

patrimoniului cultural are acces personal de specialitate, proprietari, reprezentanți ai organismelor 

administrative centrale și locale cu rol de control, administrare, pază etc. dar și simpli cetățeni, care într-un 

fel sau altul manifestă interes pentru acest sector al realității. 

În aceste condiții, asigurarea cadrului legal și a condițiilor de acces, respectiv de cercetare, devine 

o necesitate imperioasă. 

Dintre cele două componente ale patrimoniului imobil, cel arheologic presupune o atenție specială 

din perspectiva accesului la cunoașterea și cercetarea sa. 

3.1.1. Instituții organizatoare a cercetării 

Prin instituție organizatoare a cercetării arheologice se înțelege instituția de profil muzeal, de 

cercetare sau de învățământ superior care are calitatea de proprietar, administrator ori titular al altor drepturi 

reale asupra terenului pe care se află situl arheologic sau care este solicitată să efectueze cercetarea 

arheologică pe terenuri aferente unor obiective investiționale, în baza unui contract. 

În mod distinct, în cazul cercetării arheologice necesare desfășurării proiectelor de infrastructură de 

transport național, prin instituție organizatoare se înțelege instituția de profil muzeal care este solicitată să 

efectueze cercetarea arheologică pe terenurile aferente respectivelor obiective investiționale, în baza unui 

contract. 

În cazul în care cercetarea arheologică vizează situri arheologice, zone cu patrimoniu arheologic 

reperat sau situri arheologice din zonele de interes arheologic prioritar situate pe terenuri proprietate privată 

a unor persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, are calitatea de instituție organizatoare instituția 

de profil muzeal, de cercetare sau de învățământ superior care este solicitată să efectueze cercetarea 

arheologică, în baza unui contract. 

În cazul în care instituția organizatoare care are calitatea de proprietar, administrator sau titular al 

altor drepturi reale asupra terenului pe care se află situl arheologic nu poate asigura organizarea și finanțarea 

șantierului arheologic, aceasta poate fi de acord cu transferul obligațiilor cu privire la activitatea de cercetare 

arheologică altei instituții de profil muzeal, instituții de cercetare sau unei instituții de învățământ superior, 

pe baza solicitării scrise, situație în care aceasta dobândește calitatea de instituție organizatoare. Transferul 
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obligațiilor se realizează pe baza unui protocol care trebuie să cuprindă măsurile privind protejarea 

patrimoniului descoperit, drepturile de autor privind cercetarea, precum și destinația bunurilor culturale 

mobile rezultate în urma cercetării arheologice. Statutul acestor bunuri culturale mobile urmează a face 

obiectul codificării, prin analize de specialitate. 

În cazul cercetărilor arheologice efectuate de instituții de profil muzeal, de cercetare sau de 

învățământ superior, acestea au obligația încheierii unui protocol cu muzeul județean al unității 

administrativ-teritoriale în care se află situl arheologic, care trebuie să cuprindă măsurile privind protejarea 

patrimoniului descoperit, precum și destinația bunurilor culturale mobile rezultate în urma cercetării 

arheologice. 

Conform O.G. nr. 43/2000, toate drepturile asupra datelor privind patrimoniul arheologic aparțin de 

drept Ministerului Culturii, care reglementează modul lor de utilizare. În acest context legislativ, vor trebui 

reglementate prin cod aceste drepturi și modul de întrebuințare a datelor. 

3.1.2. Emitentul autorizării cercetărilor arheologice și durata valabilității autorizațiilor 

Autorizațiile de cercetare arheologică se eliberează conform legii, de către Serviciul de Arheologie 

și Patrimoniu Cultural, acesta fiind subordonat Direcției Patrimoniu Cultural (Ordin nr. 2.060/2016). 

Pe teritoriul României, autorizarea săpăturilor arheologice realizate de către instituții de specialitate 

din străinătate se face de către Comisia Națională de Arheologie (art. 25, Ordin al ministrului culturii nr. 

2.071/2000 pentru instituirea regulamentului de organizare a săpăturilor arheologice din România). Pentru 

emiterea acestei autorizații, instituțiile străine trebuie să îndeplinească o serie de condiții printre care se 

enumeră: colaborarea cu o instituție românească de profil; respectarea prevederilor regulamentului de 

organizare a săpăturilor arheologice; încheierea unui protocol între instituția din străinătate și partenerul 

român care să conțină o serie de prevederi obligatorii, stipulate în art. 35 al aceluiași ordin; obligativitatea 

partenerului străin de a contribui financiar sau prin alte modalități la dezvoltarea proiectului de cercetare la 

care participă; patrimoniul arheologic rezultat din săpături devine integral proprietatea a statului român. 

Totuși, acest patrimoniu poate părăsi țara pe baza unei convenții – în scopul restaurării, conservării sau 

expunerii temporare a lui – conform reglementărilor în vigoare. 

Există mai multe tipuri de autorizații pe care Ministerul Culturii, prin direcțiile de specialitate le 

emite (art. 5, alin. 1, Ordinul nr. 2.071/2000): 

• Autorizații ce au valabilitatea de 1 an 

În această categorie se încadrează autorizațiile pentru cercetarea arheologică sistematică. 

• Autorizații de cercetarea arheologică cu valabilitatea de 3 luni 

Aici se integrează autorizațiile pentru cercetare arheologică preventivă, autorizație pentru 

supraveghere arheologică, autorizație pentru diagnostic arheologic, autorizație pentru utilizarea 

detectoarelor de metal. 
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• Autorizații valabile pentru toată perioada efectuării lucrărilor pentru care s-a emis. 

• Autorizație eliberată pentru cercetare arheologică necesară desfășurării proiectelor de 

infrastructură de transport de interes național. 

• Autorizație pentru utilizarea detectoarelor de metale în situri arheologice, în zone de interes 

arheologic prioritar și în toate zonele cu patrimoniu arheologic reperat. 

Pentru obținerea autorizației pentru utilizarea detectoarelor de metale sunt necesare mai multe 

documente: a) formular pentru solicitarea eliberării autorizației pentru utilizarea detectorului de metale,  b) 

autorizația eliberată de inspectoratul de poliție pentru deținerea detectoarelor de metale, conform legii; c) 

autorizația pentru utilizarea detectoarelor de metale se aprobă doar împreună cu o autorizație de cercetare 

sistematică, preventivă, de supraveghere sau o autorizație pentru diagnostic arheologic, după caz. 

3.1.3. Categorii de personal ce poate participa la cercetare 

Săpăturile arheologice pot fi întreprinse de către cetățeni străini în România dar și de către cetățeni 

români în străinătate. 

Conform Ordinului nr. 2.562/2010, art. 2, cercetarea arheologică se realizează de către personalul 

de specialitate atestat și înregistrat în Registrul arheologilor, cu respectarea standardelor și procedurilor 

arheologice. 

Conform Ordonanței nr. 43/2000, art. 6, pentru efectuarea săpăturilor necesare cercetărilor 

arheologice se folosește și personal necalificat, angajat prin convenție încheiată între instituția angajatoare 

și lucrători. Convențiile se pot încheia pentru o durată de cel mult 180 de zile, pentru desfășurarea unor 

activități sezoniere cu program de lucru prelungit; condițiile și metodologia încheierii acestor convenții fiind 

stabilite prin ordin al ministrului culturii și cultelor. Instituțiile organizatoare pot folosi și alți specialiști 

pentru efectuarea de cercetări, studii sau alte lucrări, care își vor desfășura activitatea pe bază de contract 

încheiat în condițiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și 

completările ulterioare; contractul conține clauze cu privire la termenul de predare a raportului de cercetare, 

precum și cu privire la cesionarea dreptului de autor asupra rezultatelor științifice ale cercetării, studiului 

sau lucrării efectuate. 

3.1.4. Suspendarea, retragerea avizului de cercetare, atestate de specialitate 

În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale, Ministerul Culturii și Identității Naționale are și 

următoarele atribuții specifice: suspendă sau retrage, după caz, avizele și/sau atestatele acordate, în cazul 

nerespectării de către titulari a actelor normative în vigoare. 

Atestarea se suspendă în următoarele situații: a) în cazul în care împotriva persoanei atestate s a pus 

în mișcare o acțiune penală în legătură cu activitatea pentru care a fost atestată. În acest caz, suspendarea 

certificatului de atestare se dispune până la soluționarea definitivă a cauzei; b) când persoanele atestate se 
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fac vinovate de încălcarea Codului deontologic al arheologilor din România (cod aprobat de Comisia 

Națională de Arheologie în anul 2000); c) în cazul în care persoanele atestate efectuează cercetări 

arheologice neautorizate, potrivit legii. 

Atestarea se retrage în următoarele cazuri: a) când persoanele atestate se fac vinovate de încălcarea 

prevederilor Regulamentului săpăturilor arheologice din România; b) când persoanele atestate au fost 

suspendate de două ori, iar a treia oară săvârșesc abateri similare celor pentru care s-au dispus suspendările 

anterioare; c) când persoanele atestate validează, prin semnătură și ștampilă, documente pentru domenii de 

activitate în care nu au fost atestate sau își continuă activitatea în perioada de suspendare; d) în cazul 

condamnării definitive pentru fapta penală în legătură cu activitatea pentru care a fost atestat. 

3.1.5. Paza monumentelor istorice 

Paza monumentelor istorice, în scopul securizării, al protejării lor este foarte importantă. În ceea ce 

privește monumentele istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, acestea reprezintă obiective speciale, 

iar paza lor se asigură, fără plată, de către Ministerul de Interne. Pentru protejarea lor și pentru respectarea 

prevederilor legale în acest domeniu, autoritățile administrației publice locale urmăresc aplicarea măsurilor 

de pază și protecție, semnalând de urgență orice nerespectare a legii direcțiilor pentru cultură județene și a 

municipiului București (O.G. nr. 47/2000). 

Tot așa, proprietarii, titularii cu drept de administrare, concesionarii și locatarii monumentelor 

istorice au obligația să asigure paza monumentelor istorice și să ia măsuri pentru apărarea împotriva 

incendiilor, conform Ordinului nr. 2.684/2003. 

3.1.6. Sarcini ale proprietarilor în legătură cu cercetarea arheologică 

În anexa 2 din Ordinul  nr. 2.684/2003 cu privire la capitolul III „Obligațiile proprietarilor, titularilor 

dreptului de administrare, concesionarilor și locatarilor monumentelor istorice”, între altele se menționează 

că aceștia trebuie să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, precum și a oricăror 

alte lucrări, conform prevederilor legale, numai de către persoanele fizice sau juridice atestate în acest sens 

și să prevadă în contracte condițiile și termenele de execuție cuprinse în avizul de specialitate. 

De asemenea, potrivit Ordinului nr. 2.684/2003, Anexa 2, proprietarii, titularii dreptului de 

administrare, concesionarii și locatarii monumentelor istorice au obligația să asigure, în condițiile legii, 

accesul specialiștilor desemnați de Ministerul Culturii sau de direcțiile pentru cultură județene, respectiv a 

municipiului București, în vederea constatării stării de conservare sau pentru efectuarea de cercetări, inclusiv 

arheologice, de expertizare a monumentelor istorice și pentru operațiunile de evidență. 

3.1.7. Controlul autorităților asupra cercetării arheologice 

Conform Legii nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, în cadrul 

Ministerului Culturii și Identității Naționale este constituit, prin ordin al ministrului culturii, un colectiv de 
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control pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice. Colectivul de control pentru activitatea de 

protejare a monumentelor istorice controlează, în condițiile legii, documentele și documentațiile de orice fel 

privind conservarea, restaurarea și protejarea monumentelor istorice și are acces, în condițiile legii, la orice 

monument istoric, precum și pe șantierele de cercetare sau de conservare-restaurare a monumentelor 

istorice. În acest scop, organele abilitate ale statului au obligația să sprijine personalul colectivului în 

exercitarea atribuțiilor. În îndeplinirea atribuțiilor, colectivul de control pentru activitatea de protejare a 

monumentelor istorice are dreptul să solicite și să primească informații și documente, în condițiile legii, de 

la orice persoană fizică sau juridică, aceasta având obligația de a da curs solicitării în termen de 15 zile 

calendaristice de la data emiterii cererii. 

În scopul protejării monumentelor istorice, proprietarii și titularii dreptului de administrare sau ai 

altor drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligați să asigure, în condițiile legii, accesul 

specialiștilor desemnați de Ministerul Culturii sau de direcțiile județene pentru cultură, în vederea constatării 

stării de conservare sau pentru efectuarea de cercetări, inclusiv arheologice, de expertizare a monumentelor 

istorice și pentru operațiunile de evidență. 

Conform Ordinului nr. 2.080/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

a Direcțiilor Județene pentru Cultură, respectiv a municipiului București, Compartimentul Monumente 

istorice și arheologie îndeplinește în condițiile legii, următoarele atribuții în domeniul protejării 

monumentelor istorice: colaborează cu autoritățile administrației publice locale din județul de competență, 

solicitându-le toate informațiile actualizate din domeniul protejării monumentelor istorice precum și 

adoptarea măsurilor de interzicere a circulației vehiculelor grele și transportul de materiale explozive în 

zona de protecție a monumentelor istorice, de aplicare a însemnelor distinctive și a siglelor de monumente 

istorice, de control a întreținerii acestor însemne și sigle de către proprietar, de asigurare a pazei și protecției 

monumentelor istorice aflate în domeniul public și privat al statului sau abandonate ori aflate în litigiu, 

precum și a măsurilor de oprire a lucrărilor de construire sau desființare în situația descoperirii de vestigii 

arheologice și de organizare a pazei acestora; constată contravenții și aplică amenzi pentru nerespectarea 

prevederilor legale în domeniul protejării monumentelor istorice în conformitate cu dispozițiile legale în 

vigoare. 

Serviciul Arheologie și Patrimoniu Construit din Ministerul Culturii verifică, în domeniul 

arheologiei, activitatea direcțiilor județene/a municipiului București pentru cultură privind respectarea 

normativelor în vigoare referitor la protecția patrimoniului arheologic, împreună cu Corpul de Control al 

Ministrului, potrivit deciziei conducerii ministerului, și colaborează cu alte autorități și instituții și asigură 

sprijinul în activitatea acestora de prevenire și combatere a infracțiunilor în domeniul patrimoniului 

arheologic. 

În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale, Ministerul Culturii coordonează activitățile de 

cercetare, conservare, evidență, proiectare și restaurare, regenerare și punere în valoare a patrimoniului 

cultural național, material și imaterial, și asigură finanțarea adecvată a acestora, potrivit legii. 
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3.2. Descoperire arheologică 

Cercetarea arheologică poate conduce la descoperiri care îmbracă forme diferite: obiecte mobile, 

vestigii etc. 

Descoperirile arheologice pot rezulta în urma unor cercetări deliberate sau pot fi întâmplătoare. 

Descoperirile arheologice întâmplătoare fac tot mai mult obiectul unor controverse, a unor analize pe 

multiple planuri. 

3.2.1. Descoperire arheologică întâmplătoare 

Cercetările arheologice au trezit de multă vreme un interes deosebit, nu numai pentru specialiști dar 

și pentru amatori, pasionați, ai căutătorilor de comori în toată lumea. Echipamentele tehnice din ce în ce mai 

performante utilizate în investigațiile de teren, așa cum ar fi detectoarele de metal – profilul de personalitate 

al investigatorului amator de azi (un om educat, cu multe competențe intelectuale, tehnice, informatice, 

sociale) dar nu neapărat cu un profil moral de înaltă ținută, aceștia pot fi factori care vulnerabilizează, pot 

pune în risc protejarea patrimoniului cultural imobil, în special cel arheologic. 

Privit în dinamică, putem spune că utilizarea detectoarelor de metale de către amatori a parcurs mai 

multe etape, începând cu 1989, perioadă când în țară era interzisă folosirea acestui echipament ca hobby. 

Astfel, anii 1989-2005 au constituit o perioadă intensă când se poate vorbi despre un fenomen al 

„detectorismului”. Ulterior, în perioada 2005-2010, s-a asistat la un recul al „detectorismului”. După 2010 

s-au întors mulți cetățeni români care au experimentat cu detectoarele în țări UE fără să conștientizeze faptul 

că în fiecare țară este vorba despre un regim legislativ diferit cu privire la folosirea acestui echipament. 

Putem spune că „detectoristul” din prezent este diferit de cel al anilor anteriori menționați. Acesta are 

detectoare de performanță, unii dispun de detectare satelitară, de dotări logistice de ultimă generație, cunosc 

legile codului penal, codul de procedură penală etc. 

În 2016 se aprecia că cifra deținătorilor autorizațiilor de detectoare la nivel național trecuse de 6.000 

și că tot atunci am asistat la o slabă reacție din partea autorităților la modul în care se face detecția de către 

amatori. Numărul mare de detectoare indica la acea vreme o agresiune constantă asupra vestigiilor 

arheologice din partea căutătorilor de comori astfel echipați. 

În 2016 nu se menționează în mod expres în datele statistice numărul de autorizări privind utilizarea 

detectoarelor de metale. Se raportează pe acel an emiterea unui număr de 1.124 de autorizații în cadrul cărora 

ar putea intra și autorizațiile pentru deținerea de detectoare de metale pentru amatori. 

Anul 2016 coincide cu momentul când se propune legea pentru completarea și modificarea O.G. 

43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes 

național, lege republicată cu completările și modificările ulterioare și a legii 182/2000 privind protejarea 

patrimoniului cultural mobil, republicată cu modificările și completările ulterioare. 
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Începând cu anul 2016, în anumite județe s-au confiscat detectoarele de metale cumpărate în vederea 

autorizării datorită legislației neclare din acest punct de vedere. Spre a se evita astfel de probleme, cei care 

primesc în donație sau vor să-și achiziționeze detectoare, urmând să înștiințeze mai întâi ofițerul de 

patrimoniu. 

Dinamica situației detectoarelor de metale, deținute ilegal și confiscate în perioada 2013-2016 se 

prezenta astfel, după cum raportează Inspectoratul General al Poliției Române, Direcția investigații 

criminale, poliția patrimoniului: 

 în 2013, 47 de detectoare de metale confiscate; 

 în 2014, 74 de detectoare de metale confiscate; 

 în 2015, 165 de detectoare de metale confiscate; 

 în 2016, până în luna septembrie au fost confiscate 128 de detectoare de metale și se aflau 

în cercetare pentru a fi confiscate încă 47. 

La acea dată, numărul detectoarelor deținute ilegal era foarte mare iar tendința era aceea de a crește 

semnificativ numeric de la un an la altul. Aceasta a condus la suspendarea temporară a autorizării deținerii 

de detectoare de metale. 

Detectorul de metale se constituie ca fiind unul dintre echipamentele integrate celor folosite în 

activitatea de detecție de metale. 

Dat fiind faptul că în țara noastră detecția de metale nu este definită ca activitate specifică în 

legislația actuală a protecției patrimoniului cultural, aceste instrumente pot fi comercializate, deținute și 

folosite și de către nespecialiști. 

În schimb, într-un procent semnificativ din statele UE (peste 50%), utilizarea detectoarelor de 

metale este permisă doar pentru cercetarea arheologică de specialitate. 

Conștientizând vulnerabilitățile create prin această formă de liberalizare a detectoarelor de metale, 

România prin Legea nr. 150/1997 a ratificat Convenția europeană pentru protecția patrimoniului arheologic, 

adoptată în anul 1992 la Valetta. În art. 2 al acestei convenții se menționează faptul că în vederea ocrotirii 

patrimoniului arheologic și pentru garantarea semnificației științifice a operațiunilor de cercetare 

arheologică, fiecare parte se angajează: 

(i) să instituie proceduri de autorizare și de control al săpăturilor și al altor activități arheologice, în 

scopul: a) de a preveni orice săpătură sau deplasare ilicită a unor elemente ale patrimoniului arheologic; b) 

de a asigura întreprinderea săpăturilor și a prospecțiunilor arheologice într-o manieră științifică și sub 

rezerva: 

 folosirii unor metode de investigație nedistructive, ori de câte ori este posibil; 

 ca elementele patrimoniului arheologic să nu fie exhumate în timpul săpăturilor sau lăsate 

expuse în timpul sau după efectuarea acestora fără luarea unor măsuri corespunzătoare 

pentru prezervarea, conservarea și gestiunea lor; 
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(ii) să vegheze ca săpăturile și alte tehnici potențial distructive să nu fie practicate decât de către 

persoane calificate și abilitate în acest scop; 

(iii) să supună unei autorizări prealabile specifice, în cazurile prevăzute de legislația internă a 

fiecărui stat, folosirea detectoarelor de metale sau a altor echipamente de detecție sau procedee de cercetare 

arheologică. 

Din păcate, în prezent, lipsește orice control al ministerului Culturii în problema referitoare la 

utilizarea detectoarelor de metale de către nespecialiști. Aceasta explică și explozia braconajului arheologic, 

motiv pentru care este necesară reformularea de urgență a prevederilor de referință din legislația națională. 

Prin prevederile art. 3 al aceleiași convenții se arată că cercetările arheologice pot fi efectuate numai 

de către personal specializat, înscris în Registrul Arheologilor, dar această chestiune este parțial 

reglementată din moment ce prevederile legale sunt în fapt inoperante dacă se ține cont de agresiunea asupra 

patrimoniului arheologic, practicată de către căutătorii de comori, echipați cu detectoare de metale. 

În articolul 3, pct. (i) se arată că în vederea ocrotirii patrimoniului arheologic, pentru garantarea 

semnificației științifice a operațiilor de cercetare arheologică, fiecare parte se angajează să supună unei 

autorizări prealabile specifice, în cazurile prevăzute de legislația internă a fiecărui stat, folosirea 

detectoarelor de metale de către specialiști sau folosirea altor echipamente de detectare sau procedee 

arheologice. 

Pornind de aici, pentru fundamentarea legislației naționale se au în vedere obligațiile internaționale 

pe care statul român și le-a asumat pentru aderarea la o serie de convenții europene. Așa este cazul O.G. nr. 

43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și a Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului 

național mobil. Din păcate, a trecut mai mult de un deceniu de când România nu mai este reprezentată, nu 

mai participă la întâlnirile Consiliului arheologic european, unde există o preocupare constantă cu privire la 

modul în care Convenția de la La Valetta este pusă în practică. La aceste întâlniri se discută consecințele ce 

rezultă din aplicarea incongruentă a principiilor enunțate de acest act legislativ. În 2016, în vederea 

elaborării Tezelor prealabile ale codului patrimoniului cultural a fost dezbătută o mare parte din articolele 

acestei convenții. S-a desprins necesitatea elaborării unui cadru legislativ unitar, aspect către care și-au 

canalizat atenția și reprezentanții Ministerului Culturii, ai altor organisme responsabile cu protejarea 

patrimoniului cultural. 

Detectoarele de metale se discută mai ales în strânsă legătură cu descoperirile arheologice 

întâmplătoare, termen acreditat în legislația românească. 

În toate statele UE se vorbește despre descoperiri arheologice intenționate, înțelegându-se acelea cu 

caracter deliberat, de cercetare, menite să descopere și acelea care au condus la descoperiri arheologice fără 

deliberare, în mod neintenționat. Astfel, într-un procent mai mare de 50% din statele UE, atunci când se 

utilizează un detector de metale, chiar și ca amator, și când se face o descoperire, aceasta intră în categoria 

celor intenționate. Spre deosebire de această situație, la noi descoperirea făcută de amatori utilizând 
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detectoare de metale intră în categoria descoperiri arheologice întâmplătoare. Este o stare de lucruri cu 

multiple consecințe pe mai multe planuri. 

Prin descoperire arheologică se înțelege evidențierea, prin intermediul săpăturilor arheologice, a 

vestigiilor, obiectelor și urmelor manifestărilor umane, care constituie mărturii ale epocilor și civilizațiilor 

dispărute. 

Cât privește noțiunea de descoperire arheologică întâmplătoare, aceasta nu se folosește în toate 

statele UE. Cei care nu abordează această noțiune au totuși în legislație prevederi care exclud descoperirile 

făcute în situri protejate, indiferent de mijloacele prin care s-au făcut acestea, intrând în jurisdicția 

prevederilor referitoare la braconajul arheologic. În schimb, într-un număr mic de state ale UE, în mod 

expres se face mențiunea că descoperirile arheologice făcute în urma utilizării detectoarelor de metale sunt 

considerate a fi întâmplătoare cu condiția ca ele să nu se fi făcut în situri protejate. 

Conform O.G. nr. 43/2000, prin descoperire arheologică întâmplătoare se înțelege evidențierea de 

bunuri de patrimoniu arheologic ca urmare a acțiunii factorilor naturali sau a acțiunilor umane, altele decât 

cercetarea arheologică atestată. 

În prezent, descoperirea de bunuri arheologice cu detectoare de metale, de la noi, este încadrată de 

către specialiști din muzee ca fiind descoperire arheologică întâmplătoare, cu toate că la baza lor a stat o 

acțiune premeditată de căutare deliberată, intenționată. Aceasta probează intenția rezultată chiar din 

folosirea detectorului de metale. 

În 2016 s-a emis de către Ministerul Culturii un act normativ, anume Instrucțiune nr. 2/2016 privind 

regimul descoperirilor arheologice întâmplătoare. Aici, se consideră că nu este descoperire întâmplătoare 

nicio descoperire realizată cu detectoare de metale. Aceasta este o perspectivă radicală față de cele stipulate 

față de O.G. nr. 43/2000 care privește măsuri mai mult decât necesare dacă privim evoluția fenomenului 

detectorismului din ultimii ani. Tot în acest document este definită sintagma braconaj arheologic, aceasta 

fiind asimilată prevederilor art. 253., alin. (3) Cod Penal. 

Acest document, din păcate, rămâne la stadiu de instrucțiune întrucât el nu are valoare juridică. În 

fapt, o instrucțiune emisă, fie ea și de către un ministru în funcție, nu poate abroga un articol dintr-o 

ordonanță guvernamentală, adică valoarea juridică a instrucțiunii amintite este nulă. Înseamnă că respectiva 

instrucțiune ar trebui să parcurgă etapele prevăzute de lege. 

Rezultă de aici necesitatea analizării unor acte normative, precum O.G. nr. 43/2000, în vederea 

completării acestora, dar și a reformulării unor definiții cum ar fi cea legată de descoperirea arheologică 

întâmplătoare sau braconaj arheologic, ori distrugere. 

În legătură cu descoperirile arheologice apar o serie de aspecte legate de regimul bunurilor 

arheologice descoperite întâmplător și de resursele financiare prezente în reglementările legislative 

românești actuale. Astfel, în legătură cu bunurile descoperite se prevede o compensare a autorului 

descoperirii cu 30%-45% din valoarea descoperirii sale (Legea nr. 182/2000, art. 49, alin. (4)). Aceasta este 
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plătită de către ordonatorul de credite căruia îi este subordonată instituția în administrarea căreia vor fi 

transmise bunurile. De aici rezultă că: 

 preluarea bunurilor este cumva forțată de împrejurări, cineva trebuie să plătească 

compensația, autorul descoperirii dobândind dreptul de a se putea adresa în instanță, ba chiar 

și facilitarea scutirii de timbru pentru obținerea compensației; 

 diferiți ordonatori de credite finanțează muzeele ce ar urma să preia aceste bunuri, în mod 

diferit. Așa se face că unele sunt favorizate, putând să achite compensația și să-și dezvolte 

astfel patrimoniul. În legătură cu acest aspect apar cel puțin două probleme și anume: 

o în primul rând, măsura în care descoperirile realizate cu ajutorul unor echipamente 

de detectare a metalelor mai au caracterul întâmplător și nu sunt chiar descoperiri cu 

caracter intenționat, deliberat, putând conduce de cele mai mult ori, în tern, la 

distrugeri iremediabile. Această problemă este soluționată diferit în statele europene. 

Multe dintre experiențele acestora ne-ar putea ajuta să regândim și noi în legislația 

viitoare conceptul de descoperire arheologică întâmplătoare, concept de la care ar 

decurge numeroase alte consecințe de ordin economic, penal, al dotării diferitelor 

instituții, al regenerării patrimoniului etc. 

o în al doilea rând, chiar și acceptând că descoperirea unui bun de patrimoniu cultural 

este întâmplătoare, apare problema modului, a condițiilor de preluare de la 

descoperitor. Și în legătură cu acest aspect, experiența altor state ne pune în fața mai 

multor alternative. Astfel, unele state nu plătesc nimic la predarea bunului descoperit, 

cel mult îi laudă pe descoperitori, altele plafonează compensațiile oferite. 

o în al treilea rând, apare problema dacă bunul descoperit îi aparține descoperitorului 

sau el este un bun public, aceasta deoarece tot ceea ce se află în sol sunt bunuri 

publice. Atunci, s-ar pune problema dacă nu cumva descoperitorul vinde ceva care 

nu îi aparține de drept. Acesta este un aspect ce trebuie lămurit din punct de vedere 

legal. 

Problema compensației obținută în urma descoperirilor arheologice întâmplătoare trebuie oricum 

reanalizată și repusă în noi cadre legale. Aceasta cu atât mai mult cu cât legea care fundamentează procentul 

de compensație (Legea nr. 182/2000), deși nu este foarte veche, totuși la data promulgării sale nu se putea 

anticipa evoluția ce urma să o dobândească avalanșa de detectoare folosite ilegal sau de către amatori, așa 

cum arată statisticile Inspectoratului General al Poliției Române. 

Avalanșa despăgubirilor, pentru așa-zisele descoperiri arheologice întâmplătoare îi încurajează pe 

braconieri și totodată încurajează exportul ilicit nu numai licit de descoperiri de patrimoniu cultural. 

În legătură cu descoperirile arheologice întâmplătoare se poate vorbi chiar despre o 

suprareglementare. De exemplu, în legătură cu aceeași speță a descoperirilor arheologice întâmplătoare, 

întâlnim două măsuri diferite prevăzute de legislația aferentă arheologiei. Astfel, ambele legi prevăd 

predarea bunurilor descoperite autorităților dar precizarea termenelor este diferită, 48 ore, respectiv 72 ore. 
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De asemenea, această predare legală a bunurilor arheologice descoperite întâmplător este reglementată după 

o lege iar după cealaltă nu, rezultând astfel o confuzie, atât în ce privește justețea recompensei dar și a 

procedurii respective. De aici și discuțiile despre protejarea și valorificarea patrimoniului cultural imobil și 

mobil, despre dreptul străinilor de a ocupa terenuri în țara noastră, de a face cercetări arheologice, de a 

cumpăra elemente de patrimoniu cultural în condițiile refuzului acestora de către instituții autorizate ale 

Ministerului Culturii, de a se face cercetări private în legătură cu patrimoniul cultural arheologic, de a face 

concurență neloială asupra valorii bunurilor descoperite la vânzare, de absența identificării și/sau delimitării 

unor situri. Tot așa, în cazul proprietarilor de monumente istorice, nimeni nu poate controla în orice moment 

faptul dacă o descoperire arheologică s-a făcut și în ce loc anume. La aceste aspecte se adaugă și alte 

considerente de ordin sociocultural, intern și internațional. 

În principiu, bunurile arheologice descoperite întâmplător ar trebui să fie recuperate de către muzee 

și alte instituții publice în scopul de a dezvolta patrimoniul muzeal. Totuși, nu se alocă buget pentru achiziții 

de această natură. Putem spune că Ordonanța de Guvern nr. 76/2018 (Programul național de investiții în 

domeniul culturii n-a finanțat niciodată nimic din rațiuni birocratice) nu este pusă în aplicare pentru achiziții 

de bunuri de la persoane de drept privat iar achizițiile de bunuri descoperite, întâmplător sau nu, se fac din 

fonduri puse la dispoziție de către ordonatorii de credite, consilii județene, dar acesta este insuficient. 

O problemă distinctă în legătură cu descoperirile arheologice întâmplătoare se referă la autoritatea 

căreia se predau bunurile descoperite întâmplător. 

Descoperirile arheologice întâmplătoare se anunță, în termen de cel mult 72 de ore, primarului 

unității administrativ-teritoriale de către persoana descoperitoare, proprietarul ori titularul dreptului de 

administrare a terenului în cauză. 

Bunurile mobile rezultate în urma descoperirilor arheologice întâmplătoare vor fi predate de către 

descoperitor, în termen de maximum 72 de ore, serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii. 

În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător și delimitat conform prevederilor 

legii se instituie, din momentul descoperirii de bunuri arheologice, pentru o perioadă ce nu poate depăși 12 

luni, regimul de protecție pentru bunurile arheologice și zonele cu potențial arheologic, în vederea cercetării 

și stabilirii regimului de protejare. 

Locul descoperirii este deseori indicat eronat din rea intenție. În acest sens este necesară legiferarea 

unor proceduri de înregistrare a unor astfel de descoperiri, proceduri care să poată fi verificate. 

Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii îndeplinesc, în domeniul protejării 

patrimoniului arheologic, următoarele atribuții: asigură supravegherea de specialitate a lucrărilor la care au 

fost consemnate descoperiri arheologice întâmplătoare, declanșând, după caz, procedurile de clasare 

prevăzute de lege; anunță politia și jandarmeria cu privire la fiecare descoperire întâmplătoare, așa cum este 

ea definită în ordonanța amintită, în vederea organizării pazei și/sau a supravegherii zonei respective. 
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În vederea protejării patrimoniului arheologic și a respectării prevederilor legale în acest domeniu, 

autoritățile administrației publice locale asigură protejarea patrimoniului arheologic rezultat ca urmare a 

cercetărilor arheologice sistematice sau preventive și a descoperirilor arheologice întâmplătoare, aflate în 

domeniul public ori privat al unităților administrativ-teritoriale respective, alocând resurse financiare în 

acest scop. Tot acestea iau masurile administrative corespunzătoare și notifică proprietarilor și titularilor de 

drepturi reale asupra imobilelor obligațiile ce le revin pentru prevenirea degradării descoperirilor 

arheologice întâmplătoare. 

Descoperirile de vestigii arheologice sau de bunuri mobile din categoria celor care fac obiectul 

clasării în patrimoniul cultural național mobil, realizate ca urmare a cercetărilor arheologice, se anunță de 

către titularul autorizației de cercetare a serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, în termen 

de 72 de ore. 

Bunurile mobile, descoperite în condițiile prevăzute, revin de drept instituțiilor participante la 

cercetare, conform protocolului încheiat între părți și conform standardelor și procedurilor arheologice. 

Neanunțarea descoperirilor arheologice prilejuite de lucrările de construire ori de desființare 

constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

Obligativitatea predării descoperirilor arheologice întâmplătoare către primarul unității 

administrative în termen de 72 de ore este o mențiune nu tocmai fericită și ușor de aplicat întrucât 

descoperirile se fac în zone greu accesibile, greu de identificat deseori ca aparținând unei anumite localități 

sau alta iar primarii nu se prea implică în această situație. 

În aceeași ordine de idei apare și problema imposibilității de a putea verifica veridicitatea 

afirmațiilor făcute de către utilizatorii de detectoare care predau bunuri în urma detecțiilor – cu privire la 

termenul de predare, la locul descoperirii – chiar și în condițiile verificării pe teren a modului în care au avut 

loc descoperirile. Veridicitatea celor afirmate de către descoperitor este greu de stabilit, el putând face acest 

lucru prin declarații pe propria răspundere, fără posibilitatea reală de verificare a inspectorilor care trebuie 

să facă acest lucru. 

Existența concomitentă a celor două proceduri cu privire la autoritățile cărora ar urma să se predea 

în mod legal descoperirile făcute în mod întâmplător, direct către muzee sau către reprezentanții autorităților 

publice, creează confuzie. În fapt, unii descoperitori predau bunurile direct muzeelor, alții Direcțiilor 

Județene pentru Cultură iar alții primarilor. Apoi, majoritatea detectoriștilor ies pe teren la sfârșit de 

săptămână, când instituțiile sunt închise iar aceștia sunt greu controlabili. Tot așa, se poate ca descoperirea 

să fie predată la o primărie sau alt județ decât cel de care aparține locul descoperirii – practică nesancționată 

de către vreun articol de lege. 

Există prevederi legislative în vigoare care instituie proceduri total diferite privind predarea 

bunurilor arheologice descoperite întâmplător. În acest sens, Legea nr. 182/2000, republicată, prevede în 

art. 49 că persoanele fizice care au descoperit întâmplător bunuri din categoria celor prevăzute la art. 47. 

alin. (1) sunt obligate să le predea în termen de 72 ore primarului unității teritorial-administrative în a cărei 
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rază a fost făcută descoperirea. În schimb, O.G. nr. 43/2000, republicată, în art. 10 specifică faptul că 

bunurile mobile obținute în urma descoperirilor arheologice întâmplătoare vor fi predate de către 

descoperitor în maximum 72 ore serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii. 

O problemă deosebită o constituie aceea de amenajare a unor depozite corespunzătoare pentru 

vestigiile arheologice deplasate din locul lor de origine. În legătură cu acest aspect, la noi, situația este una 

gravă pentru că instituțiile muzeale și de cercetare din domeniul arheologic sunt subfinanțate în raport cu 

cantitățile impresionante de material arheologic provenit din cercetarea sistematică, preventivă și 

descoperiri întâmplătoare. 

Deseori, muzeele refuză primirea acestor bunuri întrucât proporțional cu acestea ar trebui să se facă 

evaluări și totodată să se ofere despăgubiri. Mai ales detectoriștii își dau seama de eroarea în care se află 

structurile publice privind posibilitatea de achiziție a bunurilor pe care ei le oferă. De aceea ei găsesc noi 

căi de valorificare. Or, organele judiciare se află într-o dublă posibilitate și anume: pe de o parte a 

identificării elementelor pe baza cărora se derulează o activitate personală în urma căreia se descoperă 

obiecte de patrimoniu iar pe de altă parte a modului mau mult sau mai puțin licit în care ele sunt vândute și 

altor instituții sau persoane decât cele stabilite prin lege. 

Creșterea alarmantă a utilizării detectoarelor de metale s-a asociat de fapt cu anul 2013 când în urma 

unei descoperiri importante, puternic mediatizată, persoana respectivă a primit o sumă foarte mare de bani. 

Atunci s-a declanșat o frenezie în rândul solicitanților de detectoare. De exemplu, numai în județul Timiș, 

în perioada 2006-2013 au fost solicitate 6 autorizații de detectoare. În 2014 numărul lor a crescut la 28 iar 

în 2016 numărul lor a crescut la 120. Această situație se exprimă și prin numărul artefactelor arheologice 

recuperate de către organele de poliție prin structurile lor, obiecte dobândite prin braconaj arheologic. De 

exemplu, județul Timiș raporta în anul 2016 un număr de 14.840 de bunuri culturale mobile dintre care 

12.794 bunuri sustrase din situri arheologice din România, ceea ce reprezintă 86% din totalul confiscărilor 

de bunuri de patrimoniu. 

Problema recompensei este responsabilă de multe consecințe distructive exercitate asupra 

patrimoniului cultural arheologic, de afectarea autenticității patrimoniului. 

Pe bună dreptate, art. 49 din Legea 182/2000 arată că descoperirile cu ajutorul detectoarelor de către 

amatoriști sunt recompensate de stat cu procentul amintit. Aceasta cu toate că legislația vorbește despre 

recompense pentru bunuri arheologice descoperite întâmplător și nu pentru căutări deliberate. Uneori, 

persoanele care utilizează detectoarele se consideră că sunt nedreptățite la recompense atunci când 

descoperă premeditat anumite bunuri. 

Cu toate că interzicerea utilizării detectoarelor de metale de către amatoriști pare a nu fi o soluție, 

totuși analiza cadrului legislativ și instituirea unor măsuri mai clare se impune cu necesitate. Acestea vizează 

și lămurirea prin intermediul unui cadru legislativ adecvat a regimului bunurilor provenite din descoperiri 

întâmplătoare, din perspectiva dreptului de proprietate publică și implicit din perspectiva dreptului de 

recompensă care ar putea să fie simbolică, așa cum se petrec lucrurile în numeroase state europene. Tot așa, 
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în legislația viitoare ar trebui să se definească noțiunea de întâmplător. În prezent, în temeiul unor interpretări 

ale legilor patrimoniului mobil dar și a legislației privind arheologia se practică achiziționarea unor astfel 

de bunuri de către instituții publice, confundându-se această situație cu despăgubirea ce poate fi acordată 

pentru predarea unor tezaure sau bunuri publice descoperite cu adevărat întâmplător. Întrucât noțiunea de 

întâmplător nu este precis definită, atunci ea este acceptată apriori în aceste condiții, însă în realitate multe 

descoperiri sunt doar declarate a fi întâmplătoare întrucât ele rezultă în urma unor acțiuni evidente de 

braconaj care distrug iremediabil contextul ce ar putea să conducă la concluzii istorice, corespunzător 

formulate de către specialiști în arheologie. Această nevoie de definire se asociază cu linia generală a 

propunerilor din Tezele prealabile ale codul patrimoniului cultural, în care noțiunea de protejare a 

patrimoniului cultural se constituie ca mărturie asupra unor perioade și a unor evenimente istorice. Din 

această cauză apare necesitatea introducerii unui cadru legislativ mai clar în conformitate cu care să se poată 

acorda recompensa cuvenită descoperirilor arheologice întâmplătoare exclusiv în situația în care persoana 

respectivă face descoperirea în respectul total al prevederilor legale, neafectând straturile arheologice care 

ar putea să conducă la determinarea corectă a mărturiei istorice autentice prin studierea bunurilor mobile 

arheologice în contextul stratigrafiei și al distribuției lor în terenul de descoperire. 

Un alt aspect legat de bunurile arheologice descoperite întâmplător se referă la evaluarea bunurilor. 

În art. 49, alin. (5) din Legea nr. 182/2000 se face mențiunea că valoarea bunurilor descoperite se stabilește 

de către experți acreditați ai serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii sau alți experți acreditați. 

Numai că acești experți acreditați de la nivelul DJC aproape că lipsesc. Pornind de aici există opinii care 

consideră că expertiza ar putea făcută și de alte persoane îndreptățite, eventual experți ai instituțiilor muzeale 

în custodia cărora se află ori se depozitează bunurile. Acest aspect ar trebui analizat cu mare atenție. 

Legislația națională privind utilizarea detectoarelor de metale și regimul descoperirilor arheologice 

întâmplătoare nu este suficient de explicită în legătură cu regimul bunurilor rezultate în urma acestor 

descoperiri. Așa se face că la nivelul instituțiilor publice cu atribuții în protejarea patrimoniului cultural 

(muzee, DJC etc.) nu există o interpretare uniformă a legislației în vigoare pe această temă. Aceasta a dus 

la proceduri diferite, uneori chiar ilegale, de la o instituție la alta: achiziționarea de către muzee a unor bunuri 

descoperite cu ajutorul detectoarelor s-a făcut fie prin donare de către descoperitor, fie prin recompensarea 

bunurilor cu sume cuprinse între 30-45% din valoarea bunului către stat, fie prin premierea utilizatorilor de 

detectoare. 

Achiziționarea bunurilor descoperite cu ajutorul detectoarelor de metale se face de către muzee cu 

toate că Legea nr. 150/1997 prevede clar că muzeele și alte instituții similare trebuie să ia măsuri necesare 

încât să nu achiziționeze elemente de patrimoniu arheologic suspecte de a proveni din descoperiri 

arheologice necontrolate, săpături ilicite sau deturnări din săpături oficiale. 

Un alt aspect vizează actul de donare către muzee sau DJC a bunurilor arheologice descoperite cu 

detectorul de metale. Dar și aici apare o problemă: poți să donezi doar dacă ești proprietarul acelui bun. 

Numai că, în cazul bunurilor de patrimoniu cultural arheologic, proprietar este doar statul și atunci nu poți 

dona ceea ce nu este al tău. 
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O altă problemă o constituie necesitatea ca serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii, 

după momentul descoperirii întâmplătoare să delimiteze zona potrivit legii și să efectueze un diagnostic 

arheologic ori după caz o cercetare arheologică preventivă. 

Este necesară modificarea procedurii de predare a bunurilor arheologice descoperite cu ajutorul 

detectoarelor de metale pentru evitarea oricăror confuzii, și anume: către primării, către servicii 

deconcentrate etc. 

Un alt aspect important îl constituie problema depozitării și a gestionării de către autoritățile 

competente a bunurilor descoperite cu detectoarele de metale. 

Tot o problemă importantă este dată de dreptul de a se afla într-un anumit loc a anumitor persoane, 

în cazul de față al detectoriștilor. În acest sens, autorități publice teritoriale arată că: 

 deseori se produc infracțiuni, unele constatate, cu privire la regimul monumentelor istorice, 

în sensul efectuării de cercetări fără autorizație asupra monumentelor istorice și a zonelor 

de protecție; 

 mai mult de jumătate dintre situri nu au delimitări exacte, ceea ce înseamnă că nu au cum 

să fie suficient de protejate nici din punct de vedere fizic, nici legal. În aceste condiții este 

un nonsens să vorbim despre interzicerea și sancționarea detectoriștilor ca urmare a 

accesului lor în aceste spații. Argumentul „nu am știut” este acceptat de această dată în lege. 

 siturile arheologice nu sunt introduse întotdeauna corect în planurile urbanistice generale, 

fapt ce vulnerabilizează, o dată în plus, protejarea lor și favorizează distrugerea acestuia 

prin braconare. 

 dificultatea ca cineva să fie sancționat pe motivul că ar fi pătruns ilicit într-un loc nepermis. 

Astfel, sunt găsite multe persoane într-un anumit loc și mint că au fost găsite într-o altă parte 

sau argumentează nesancționabil prezența lor în locul nepermis. 

Problema protejării patrimoniului cultural implică inevitabil constrângeri asupra dreptului de 

proprietate în raport cu bunurile culturale. Astfel, ar trebui să se stabilească limite rezonabile privind 

îngrădirea dreptului de proprietate în ce privește bunul cultural protejat, gradul în care proprietarii pot fi 

sprijiniți prin bugetele publice pentru a proteja și pune în valoare patrimoniul cultural; să se stabilească 

sancțiuni, contravenții, infracțiuni în condiții de distrugere. 

Protejarea patrimoniului cultural presupune costuri semnificative în legătură cu întreținerea sau 

utilizarea curentă a respectivelor bunuri ce presupune necesități speciale rezultate din nevoile specifice 

pentru fiecare tip de patrimoniu și caz particular de monument istoric. 

Metodele de cercetare arheologică trebuie supuse unei analize atente astfel încât ele să fie folosite 

în mod rațional, nondistructiv, cu scopul minimei perturbări a depunerilor arheologice. 

Studiile de fezabilitate ar trebui să țină seama de patrimoniul arheologic și de monumente istorice, 

mai ales în cazul unor mari proiecte de interes public. 
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Evidența centralizată a siturilor arheologice ar trebui să fie susținută prin acțiuni menite ca aceasta 

să țină pasul cu ritmul accelerat al descoperirilor datorate mai ales marilor proiecte de infrastructură. 

Nu toate siturile arheologice se află în lista monumentelor istorice și astfel ele nu se bucură de 

protecția Legii nr. 422/2001. Acest lucru nu este avut în vedere nici de Ministerul Culturii și nici de către 

serviciile deconcentrate ale ministerului, din teritoriu. 

Este nevoie de stabilit perimetrul siturilor, aceasta fiind singura soluție pentru a oferi informații în 

legătură cu arealul interzis cercetării de către pasionați. 

Toate siturile care nu sunt păzite efectiv, cu limite materiale ale lor, sunt libere la detecție în fapt. 

Proprietatea nemarcată nu poate fi îngrădită accesului detectoriștilor. Delimitarea vagă a perimetrelor este 

deseori invocată de către detectoriști, motivându-se necunoașterea situației contravenționale sau 

infracționale la care s-ar expune în lipsa autorizațiilor necesare de a căuta într-un loc nepermis. 

Pornind de la aspecte practice privind protejarea patrimoniului cultural, se întâlnesc situații ce 

trebuie remediate: 

 Lipsa coordonatelor Stereo 70 pentru identificarea și delimitarea siturilor arheologice 

identificare din lista monumentelor istorice și repertoriul arheologic național. 

 Lipsa unei strategii naționale a Ministerului Culturii pentru cartarea siturilor deja cunoscute 

precum și pentru identificarea de noi situri arheologice ca modalitate primordială de 

protejare a lor. 

 Statul trebuie să prevină prelevarea necontrolată a vestigiilor de patrimoniu arheologic prin 

extragerea neautorizată din contextul original. 

 Delimitarea mai clară a procedurilor, limitelor și condițiilor în care pot fi folosite 

detectoarele de metale. 

Pe proprietățile, proprietate privată, aparținând unor persoane fizice și juridice de drept privat, este 

nevoie de acordul proprietarului, al șefului cultelor în cazul utilizării detectoarelor de metale. În prezent 

legislația nu cuprinde astfel de prevederi, detectoriștii putând să acceadă oriunde în afara siturilor 

arheologice. 

Lipsa unor prevederi legislative privind detecția în perimetrele aferente câmpurilor de război sau 

perimetre în care se află morminte de război. Acestea, de obicei, nu sunt considerate situri arheologice, nu 

au cod RAN sau LMI, nu au regim de protecție, cu excepția monumentelor comemorative. Singurul regim 

de protecție al acestora este instituit prin Legea nr. 379/2003. 

Lipsa informațiilor publice privind delimitarea spațială a siturilor arheologice protejate prin lege. 

Lipsa unei strategii naționale a Ministerului Culturii pentru cartarea siturilor existente, pentru 

identificarea de noi situri ca modalitate primordială de protejare a lor. 

Deși accesul cu detectoare de metal se face în zone cu potențial arheologic, fără autorizare 

prealabilă, prevăzută la art. 5, alin. (13) din O.G. nr. 43/2000 și deși aceasta constituie infracțiune și se poate 
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pedepsi cu închisoare de la 1 la 5 ani și cu confiscarea detectorului de metal, totuși, lipsa coordonatelor 

Stereo 70 pentru delimitare și lipsa informațiilor publice pentru delimitarea siturilor aceasta constituie 

vulnerabilitate majoră pentru protejarea patrimoniului cultural. De aici rezultă că legislația privind utilizarea 

detectoarelor de metale, ca de altfel și cea de protecție a patrimoniului arheologic trebuie modificată de 

urgență. 

Trebuie precizate într-un cadru legal, aspecte precum condiții de folosință a detectoarelor, perioada 

de folosire, spațiul, problema descoperirilor arheologice și eventual forma de recompensă, implicit 

sancțiunile. 

3.2.2. Zonă cu potențial arheologic evidențiat întâmplător 

O.G. nr. 43/2000, forma în vigoare, se referă la anumite zone ale patrimoniului arheologic, neglijând 

în fapt scopul, caracteristicile și finalitățile instituirii acestor zone, fapt ce trebuie reglementat în inițierile 

legislative ulterioare.  

De exemplu, se vorbește despre zonă cu patrimoniu arheologic cunoscut și cercetat, zonă cu 

patrimoniu arheologic reperat, zonă cu potențial arheologic evidențiat întâmplător, zonă cu potențial 

arheologic cunoscut și cercetat, zonă cu potențial arheologic cunoscut și necercetat, zonă al căror potențial 

arheologic devine cunoscut întâmplător sau ca urmare a cercetărilor arheologice preventive. 

Dintre acestea, accesul persoanelor deținătoare de detectoare de metale se poate face fără prea mari 

probleme într-un număr mare al lor. 

Prin zonă cu potențial arheologic evidențiat întâmplător se înțelege terenul în care existenta 

bunurilor de patrimoniu arheologic s-a evidențiat, în mod neprevăzut, ca urmare a: acțiunilor umane, altele 

decât cercetarea arheologică atestată, cum ar fi: lucrări de construcții, lucrări de prospecțiuni geologice, 

inclusiv teledetecție, lucrări agricole, precum și alte tipuri de lucrări și cercetări efectuate subteran sau 

subacvatic; acțiunilor factorilor naturali, cum ar fi: seisme, alunecări de teren, inundații, eroziunea solului 

și altele, și în cazul cărora este necesară o cercetare arheologică în vederea înregistrării și valorificării 

științifice a acestora. 

 

3.2.3. Comercializare și deținere, utilizare de detectoare de metale de către persoane fizice sau 

juridice, altele decât cele specializate 

În legislația românească nu se face distincție, cu toate că ar fi necesar, între autorizare de deținere 

și cea de comercializare a detectoarelor de metale. Această autorizație care se acordă în temeiul Ordinului 

nr. 25/409/2.275/115 din 31 mai 2004 și autorizația de utilizare a detectoarelor de metale care trebuie 

reglementată de instituțiile statului ale căror atribuții pot interfera cu această activitate și în care sunt 

implicați ca responsabili MApN și MCIN. 



39 
 

Persoanele fizice și juridice care dețin și/sau comercializează detectoare de metale sunt obligate să 

obțină în prealabil autorizația inspectoratului de politie al județului respectiv, a Direcției Generale de Politie 

a Municipiului București, în a căror rază teritoriala își au domiciliul sau, după caz, sediul, și să se înregistreze 

la aceste autorități. Prevederile nu se aplică unităților și formațiunilor Ministerului Apărării, Ministerului 

Administrației și Internelor, Serviciului Roman de Informații și ale Serviciului de Protecție și Pază. 

În vederea deținerii detectoarelor de metale de către personalul de specialitate atestat și înscris în 

Registrul arheologilor, acesta are obligația ca, înainte de a obține autorizația, să obțină avizul prealabil emis 

de Ministerul Culturii. Accesul cu detectoare de metal și utilizarea lor în situri arheologice, în zonele de 

interes arheologic prioritar și în toate zonele cu patrimoniu arheologic reperat sunt permise numai pe baza 

autorizării prealabile emise de Ministerul Culturii. 

Specialiști din domeniul culturii atrag atenția asupra faptului că autorizarea de utilizare a 

detectoarelor de metale de către persoane fizice, altele de cât specialiști, ar trebui reglementată în mod 

obligatoriu și de către MApN prin Oficiul Național pentru Cultul Eroilor: perimetre în care se află câmpuri 

de luptă din primul și al doilea război mondial sau morminte de război care intră sub incidența Legii nr. 

379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative. 

Utilizarea detectoarelor de metale se face numai de către persoane fizice sau juridice cu vârsta peste 

18 ani, care nu sunt cercetate sau arestate pentru săvârșirea unor infracțiuni în domeniu, sau au suferit 

condamnări pentru asemenea infracțiuni, în urma autorizării primite conform legislației în vigoare. 

Valabilitatea unei autorizații pentru utilizarea detectoarelor de metale este de 3 luni. Ordinul 

Ministerului Culturii nr. 2.071/2000 pentru instituirea regulamentului de organizare a săpăturilor 

arheologice din România menționează faptul că utilizarea detectoarelor de metale în situri arheologice, în 

zonele de interes arheologic prioritar și în zonele cu patrimoniu arheologic reperat este permisă numai ca 

parte a unui proiect de cercetare științifică, pe baza autorizării prealabile emise de compartimentul de 

specialitate al Ministerului Culturii. 

Ordinul comun nr. 251/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea și 

comercializarea detectoarelor de metale precizează că detectorul de metale va fi deținut și utilizat numai de 

titularul autorizației iar înstrăinarea detectorului de metale se va face numai după ce a fost radiat din 

evidențele unității de poliție. 

Agenții economici care comercializează detectoare de metale trebuie să aibă prevedere în acest sens, 

în obiectul de activitate al societății și să fie autorizați conform legii. Autorizația de comercializare poate fi 

retrasă, pe o perioadă nedeterminată, prin dispoziție a șefului unității de poliție competent, atunci când se 

constată că nu sunt respectate prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/2000, modificată și completată prin 

Legea nr. 462/2003, și ale norme tehnice amintite. Autorizația de deținere sau de comercializare a 

detectoarelor de metale este emisă de ofițerul de poliție care îndeplinește atribuții pe linia protejării 

patrimoniului cultural național, numit prin dispoziție a șefului unității de poliție competent, iar înregistrarea 

se face în registrul special constituit. 
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Detectoriștii amatori nu au voie să caute în situri arheologice, în zone de interes arheologic prioritar, 

în zone cu patrimoniu arheologic reperat. 

Titularul autorizației de deținere și utilizare a detectorului de metal va reține că folosința 

echipamentului este doar personală și nu poate fi transferată altcuiva. 

Agenții economici care comercializează detectoare de metale trebuie să aibă menționat acest lucru 

în obiectul lor de activitate, să aibă autorizație de comercializare conform legii. 

Ofițerul de poliție cu atribuții pe linia protejării patrimoniului cultural național, numit prin dispoziția 

șefului unității de poliție competentă va emite autorizația de deținere sau comercializare a detectorului de 

metale. Această autorizație va fi înregistrată într-un registru special constituit. 

Condițiile de achiziționare prin cumpărarea unui detector de metale sunt extrem de relaxate, ca să 

nu mai vorbim de faptul că unele pot fi confecționate și singure de către unii cetățeni. Pentru obținerea unei 

autorizații de utilizare a detectorului de metale se plătește o taxă de 10 lei și autorizația se eliberează în 

termen de 7-10 zile. Nu există un număr limitat de detectoare pe care poate să le aibă o persoană fizică, unii 

având și 7 detectoare. Singura condiție este aceea ca pentru fiecare detector să se obțină o nouă autorizație. 

Se constată lipsa unor reglementări ferme, a unor formulări fără echivoc. În plus, niciunul dintre 

actele normative aferente nu definește exact termenul de detector, de descoperire întâmplătoare etc. 

Detectorul poate fi cumpărat înainte de a deține autorizația și înregistrat ulterior, pe motiv că nu ai putut 

face astfel întrucât nu aveai seria lui. Aceasta, cu toate că se poate face o factură proformă. Normele nu 

precizează un termen de depunere a cererii de autorizație după procurarea detectorului. De dorit ar fi ca 

cererea să se depună în 3 zile de la momentul procurării. 

Ordinul comun privind regimul de comercializare și de deținere de detectoare de metale este depășit 

de realitățile noi. Singura situație în care organul de poliție poate respinge solicitarea de respingere a 

autorizației deținerii unui detector de metale este aceea când solicitantul este cercetat sau condamnat anterior 

pentru infracțiunea prevăzută la art. 26 din O.G. 43/2000 – pătrunderea cu detectorul într-un sit arheologic, 

celelalte infracțiuni posibile ale acestuia fiind ignorate. Ar fi de dorit, între altele, realizarea unor examene 

psihologice corelate profilului de personalitate al unei persoane care poate să aibă în posesie astfel de 

echipamente, asemenea deținătorilor de arme de vânătoare sau altele. 

În majoritatea județelor, organele de poliție cer ca mai întâi să îți procuri detectorul și apoi să faci 

cererea de autorizare. Legea este ambiguă cu privire la acest aspect, lăsându-se la latitudinea organelor de 

poliție care emit autorizația. Doar într-un număr foarte restrâns de județe, organele de poliție au instituit 

regula prin care mai întâi trebuie să soliciți autorizarea și apoi să achiziționezi echipamentul. Așa este cazul, 

de exemplu, al județului Iași și Alba. 

Pentru eliberarea unei autorizații trebuie adusă o dovadă de la ANAF care să indice plata taxei de 

autorizare sau licențiere. Numai că, ANAF nu are în registrele sale și o rubrică specială pentru taxa privind 

detectoarele de metale. Din această cauză, doritorii pentru obținerea unei autorizații cer la ANAF eliberarea 
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unei simple taxe de autorizare sau licențiere la modul general. Anumiți cetățeni folosesc în mod ilegal 

detectoarele de metale, întrucât cumpărarea este la liber iar în condițiile în care este depistat fapta se 

sancționează cu contravenție și nu cu infracțiune, adică există riscul să plătești o amendă și să ți se confiște 

detectorul. 

Ordinul comun mai sus menționat, care reglementează deținerea și utilizarea detectoarelor de 

metale, aflat în vigoare conține prevederi care se dovedesc a fi insuficiente și care fac necesară întărirea lor 

la nivel de lege (cod). 

Numărul deținătorilor ilegali de detectoare de metale, persoane fizice sau juridice, este în plină 

creștere, așa cum rezultă din statisticile organelor de poliție din ultimii ani. De aceea, se impune regândirea 

autorizațiilor de deținere și mai ales de utilizare a detectoarelor de metale. 

Nici în statele UE nu se poate vorbi despre existența unei direcții majore în ce privește problema 

deținerii și utilizării detectoarelor de metale. Mai mult, chiar putem constata o lipsă de reglementări 

specifice. Aceasta, cu toate autorizațiilor care se dau, se înregistrează numeroase probleme care privesc 

comercializarea și utilizarea detectoarelor de metale. Lipsesc pârghii principale de restricționare a efectelor 

negative înregistrate în legătură cu acest aspect. 

În unele state UE nu se prevede în mod explicit necesitatea unei autorizări de deținere sau 

comercializare a detectoarelor de metale, neexistând nicio referire în legătură cu acestea în lege. În alte state, 

există în lege prevederi explicite a necesității unei autorizații înainte de achiziționarea acestui dispozitiv. În 

schimb în alte state, este interzisă deținerea sau comercializare de către detectoare de metale. Alte țări au un 

cadru legal permisiv, neexistând reglementată explicit comercializarea și utilizarea acestora. Aceleași 

aspecte se înregistrează deopotrivă în legătură cu deținerea, utilizarea și comercializare. Dar și acolo unde 

există cea mai relaxată formă de deținere și utilizare de detectoare, există prevederi care impun evitarea 

siturilor sau zonelor protejate. 

În cadrul secțiunii intitulate practici administrative comparate din prezentul raport este prezentată 

mai detaliat situația braconajului arheologic și a utilizării detectoarelor de metale de către neprofesioniști în 

state ale Uniunii Europene. Acestea pot constitui o foarte utilă sursă de inspirație pentru reglementările 

urmează a fi elaborate la nivelul țării noastre, în legătură cu această problemă. 

3.2.4. Braconajul arheologic și distrugerea patrimoniului 

În prezent nu este nicăieri definită în mod corespunzător activitatea pe care Tezele prealabile ale 

codului patrimoniului cultural o identifică prin sintagma „braconaj arheologic”. Nevoia găsirii unor soluții 

la această problemă a fost stipulată și printr-un proiect de O.U.G. din 2016 dar care nu a fost adoptat. De la 

respectivul moment, ministerul nu a luat măsuri de limitare a evoluției alarmante indicat de acest fenomen 

al distrugerii. 

Conform Instrucțiunii nr. 2/08.04.2016 a Ministerului Culturii (instrucțiuni care ar fi fost bine-

venite dar care nu au fost publicate în Monitorul Oficial și nu sunt considerate acte normative) privind 
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regimul descoperirilor arheologice întâmplătoare, braconajul arheologic și activitățile asociate acestuia se 

definesc ca acțiuni întreprinse în scopul: 

a) căutării și evidențierii - prin orice mijloace - a bunurilor culturale aparținând patrimoniului 

arheologic, în afara cadrului instituit prin prevederile legale în vigoare referitoare la atestarea 

specialiștilor/experților și autorizarea cercetărilor arheologice, pe întreg teritoriul național; 

b) prelevării sau deplasării bunurilor culturale aparținând patrimoniului arheologic din contextul 

descoperirii acestora, în afara cadrului instituit prin prevederile legale în vigoare referitoare la atestarea 

specialiștilor/experților și autorizarea cercetărilor arheologice, pe întreg teritoriul național; 

c) degradării, vandalizării sau distrugerii bunurilor culturale aparținând patrimoniului arheologic; 

d) valorificării bunurilor culturale aparținând patrimoniului arheologic, cu excepția celor pentru care 

se poate proba dreptul de proprietate, în formă autentică, prin succesiune; 

e) traficului ilegal, intern și transfrontalier, a bunurilor culturale aparținând patrimoniului 

arheologic. 

Braconajul arheologic și activitățile asociate acestuia descrise mai sus la lit. a)- c) sunt asimilate 

prevederilor Noului Cod Penal art. 253, alin. 3 privind distrugerea. 

În Codul Penal, la art. 253, despre distrugere se precizează următoarele: 

(1) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unui bun aparținând altuia ori 

împiedicarea luării măsurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum și înlăturarea 

măsurilor luate se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

(2) Distrugerea unui înscris sub semnătură privată, care aparține în tot sau în parte altei persoane și 

servește la dovedirea unui drept de natură patrimonială, dacă prin aceasta s-a produs o pagubă, se pedepsește 

cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

(3) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) privește bunuri care fac parte din patrimoniul cultural, pedeapsa 

este închisoarea de la unu la 5 ani. 

(4) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unui bun, săvârșită prin 

incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc și dacă este de natură să pună în pericol alte persoane 

sau bunuri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. 

(5) Dispozițiile prevăzute în alin. (3) și alin. (4) se aplică chiar dacă bunul aparține făptuitorului. 

(6) Pentru faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea 

prealabilă a persoanei vătămate. 

(7) Tentativa faptelor prevăzute în alin. (3) și alin. (4) se pedepsește. 

Totodată, Codul Penal, referindu-se la tentativa de distrugere în art. 23, menționează că: 
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(1) Tentativa constă în punerea în executare a intenției de a săvârși infracțiunea, executare care a 

fost însă întreruptă sau nu și-a produs efectul. 

(2) Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracțiunii este consecința 

modului cum a fost concepută executarea. 

La art. 33 sunt precizate pedepsele privind tentativa de distrugere: 

(1) Tentativa se pedepsește numai când legea prevede în mod expres aceasta. 

(2) Tentativa se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea consumată, ale cărei 

limite se reduc la jumătate. Când pentru infracțiunea consumată legea prevede pedeapsa detențiunii pe viață, 

iar instanța s-ar orienta spre aceasta, tentativa se sancționează cu pedeapsa închisorii de la 10 la 20 de ani. 

Desistarea și împiedicarea producerii rezultatului sunt precizate la art. 34, astfel: 

(1) Nu se pedepsește autorul care, înainte de descoperirea faptei, s-a desistat ori a încunoștințat 

autoritățile de comiterea acesteia, astfel încât consumarea să poată fi împiedicată, sau a împiedicat el însuși 

consumarea infracțiunii. 

(2) Dacă actele îndeplinite până în momentul desistării sau împiedicării producerii rezultatului 

constituie o altă infracțiune, se aplică pedeapsa pentru această infracțiune. 

Potrivit Legii nr. 99/2007 privind acceptarea Convenției asupra protecției patrimoniului cultural 

subacvatic, adoptată la Paris la 2 noiembrie 2001, intervențiile asupra patrimoniului cultural subacvatic nu 

vor fi autorizate decât dacă sunt realizate într-o manieră compatibilă cu protecția acestui patrimoniu și pot 

fi autorizate, cu această condiție, dacă contribuie în mod semnificativ la protejarea, cunoașterea sau punerea 

în valoare a patrimoniului amintit. Totodată, exploatarea comercială a patrimoniului cultural subacvatic în 

scopuri de tranzacționare sau speculă ori dispersia sa iremediabilă sunt fundamental incompatibile cu 

protecția și buna administrare a acestui patrimoniu. Elementele patrimoniului cultural subacvatic nu pot face 

obiectul nici al unor tranzacții, nici al unor operațiuni de vânzare, cumpărare sau troc ca bunuri comerciale. 

Nicio prevedere a Convenției europene pentru protecția patrimoniului arheologic (revizuită), 

adoptată la La Valetta la 16 ianuarie 1992, nu aduce atingere tratatelor bilaterale sau multilaterale care există 

sau vor putea exista între părți, cu privire la circulația ilicită a elementelor de patrimoniu arheologic sau la 

restituirea lor proprietarului legitim. 

În definirea infracțiunilor din Codul penal, singura referire în legătură cu patrimoniul cultural se 

face în raport cu noțiunea de distrugere. Dar noțiunea de distrugere ca atare are limite extrem de vagi mai 

ales cu un bun cultural unde, câteodată, distrugerea valorii culturale ar putea să fie chiar și o curățare 

excesivă întrucât diminuează valoarea comercială etc. 

Noțiuni precum distrugere, desființare, intervenție pe monument se cer a fi clarificate în noile 

reglementări legale privind protejarea patrimoniului cultural. Aceasta întrucât limitele dintre aceste noțiuni 

sunt destul de mobile în acest moment. Fără această clarificare nu pot fi făcute distincții între desființări 

legitime ale unor corpuri parazitare sau nu se poate preciza limita de la care ar fi inacceptabilă intervenția 
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pe monument, aceasta devenind desființare sau distrugere după caz. Ori, singura faptă prevăzută de Codul 

penal, distrugerea, nu are cum să poată fi delimitată în mod unitar în situația unor intervenții în justiție. 

Legarea noțiunii de distrugere de orice intervenție ilegală prin lipsa avizelor și a autorizațiilor de 

continuare se impune, făcând foarte clar pragul de unde ar începe infracțiunea. 

Redefinirea bunului arheologic ca un ansamblu ce nu poate distinct împărțit în contextul fizic al 

terenului și bunurile mobile extrase din solul imobilelor respective – fie că acestea ar fi terenuri intravilane 

sau extravilane. 

3.3. Delimitări conceptuale și tipologia cercetărilor arheologice 

Secțiunea de față discută problema accesului la cunoașterea și cercetarea patrimoniului cultural din 

două perspective importante: 

 Braconajul arheologic în legătură cu: 

o Dreptul de a fi într-un anumit loc (drept cu înțelesul uzual de a se permite unei 

persoane să se afle într-un anumit loc); 

o Dreptul de a utiliza un anume echipament; 

 Accesul la patrimoniul cultural în condițiile păstrării autenticității, chestiune enunțată ca 

fiind în strânsă legătură cu unul dintre principiile tezelor prealabile codului patrimoniului 

cultural – principiul autenticității: 

o Cine are dreptul de cercetare arheologică? 

o Cine eliberează autorizații de cercetare arheologică? 

o Cine poate obține autorizație de cercetare arheologică? 

Comisia Națională de Arheologie stabilește criteriile și avizează atestarea specialiștilor și experților 

din domeniul cercetării arheologice, înscriși în Registrul arheologilor. În Ordinul nr. 2.080/2012 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcțiilor Județene pentru Cultură și Patrimoniul 

Național, respectiv a municipiului București se arată că, în condițiile legii, Compartimentul Monumente 

istorice și arheologie emite avize pentru efectuarea cercetărilor arheologice la monumente istorice potrivit 

competențelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei Naționale a 

Monumentelor Istorice și prin reglementările privind protejarea patrimoniului arheologic și controlează 

modul în care instituțiile organizatoare ale cercetărilor și responsabilii științifici ai lucrărilor respectă 

standardele și procedurile în vigoare. 

 

3.4. Accesul personalului autorizat în zonele de interes arheologic prioritar. Obligații ale 

proprietarilor, ale titularilor cu drept de administrare și alte drepturi 

Potrivit art. 23, alin. (1) din O.G. nr. 43/2000, proprietarii și titularii dreptului de administrare și ai 

altor drepturi reale asupra imobilelor din siturile arheologice din zonele de interes arheologic prioritar au 
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obligația de a permite accesul personalului autorizat de Ministerul Culturii în vederea cercetării arheologice 

și protejării patrimoniului arheologic și de a asigura măsurile de protecție și pază a bunurilor de patrimoniu 

arheologic, conform legii. 

 

3.5. Descoperiri arheologice întâmplătoare, bunuri găsite 

În conformitate cu O.G. 43/2000, patrimoniul arheologic reprezintă ansamblul bunurilor 

arheologice care este format din: 

1. siturile arheologice înscrise în Repertoriul arheologic național, cu excepția celor distruse 

ori dispărute, și siturile clasate în Lista monumentelor istorice, situate suprateran, subteran 

sau subacvatic, ce cuprind vestigii arheologice: așezări, necropole, structuri, construcții, 

grupuri de clădiri, precum și terenurile cu potențial arheologic reperat, definite conform 

legii; 

2. bunurile mobile, obiectele sau urmele manifestărilor umane, împreună cu terenul în care 

acestea au fost descoperite. 

3.6. Păstrarea autenticității și problema distrugerii acesteia 

Proprietarii, titularii dreptului de administrare, concesionarii și locatarii monumentelor istorice au 

obligația să asigure, conform Cap. III din Anexa 2 a Ordinului 2.684/2003, paza monumentelor istorice și 

să ia măsuri pentru apărarea împotriva incendiilor; să asigure, în condițiile legii, accesul specialiștilor 

desemnați de Ministerul Culturii sau de direcțiile județene pentru cultură, respectiv a municipiului București, 

în vederea constatării stării de conservare sau pentru efectuarea de cercetări, inclusiv arheologice, de 

expertizare a monumentelor istorice și pentru operațiunile de evidență; să asigure efectuarea lucrărilor de 

conservare, consolidare, restaurare, precum și a oricăror alte lucrări, conform prevederilor legale, numai de 

către persoanele fizice sau juridice atestate în acest sens și să prevadă în contracte condițiile și termenele de 

execuție cuprinse în avizul de specialitate. 

Monumentele istorice fac parte integrantă din patrimoniul cultural național și sunt protejate prin 

Legea nr. 422/2001. Activitățile și măsurile de protejare a monumentelor istorice se realizează în interes 

public iar în condițiile prezentei legi intervențiile asupra monumentelor istorice pot constitui cauză de 

utilitate publică. În sensul legii, prin protejare se înțelege ansamblul de măsuri cu caracter științific, juridic, 

administrativ, financiar, fiscal și tehnic menite să asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, 

evidența, conservarea, inclusiv paza și întreținerea, consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a 

monumentelor istorice și integrarea lor social-economică și culturală în viața colectivităților locale. Pentru 

protejarea monumentelor istorice se stabilesc prin lege măsuri stimulative cu caracter economic sau de altă 

natură. Asupra monumentelor istorice se pot aplica sarcini de utilitate publică instituite potrivit legii. 
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Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea avizului emis de 

către Ministerul Culturii și Identității Naționale sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale 

ministerului. În sensul legii, intervențiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice sunt toate lucrările 

de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, restructurare, amenajări peisagistice și de punere 

în valoare, care modifică substanța sau aspectul monumentelor istorice. 

Intervențiile ce se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se află în 

zone de protecție a monumentelor istorice sau în zone construite protejate se autorizează pe baza avizului 

Ministerului Culturii sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale ministerului și a celorlalte avize, 

potrivit dispozițiilor legale în vigoare. 

În cadrul Ministerului Culturii se constituie, prin ordin al ministrului culturii, în termen de 30 de 

zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, un colectiv de control pentru activitatea de protejare a 

monumentelor istorice. 

Colectivul de control pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice controlează, în 

condițiile legii, documentele și documentațiile de orice fel privind conservarea, restaurarea și protejarea 

monumentelor istorice și are acces, în condițiile legii, la orice monument istoric, precum și pe șantierele de 

cercetare sau de conservare-restaurare a monumentelor istorice; în acest scop, organele abilitate ale statului 

au obligația să sprijine personalul colectivului în exercitarea atribuțiilor. 

În cadrul anexei Legii nr. 99/2007 privind acceptarea Convenției asupra protecției patrimoniului 

cultural subacvatic, adoptată la Paris la 2 noiembrie 2001, anexă ce tratează Normele privind intervențiile 

asupra patrimoniului cultural subacvatic, este specificat faptul că intervențiile asupra patrimoniului cultural 

subacvatic vor fi strict reglementate, astfel încât informația culturală, istorică și arheologică colectată să fie 

înregistrată în mod corespunzător. 

Pentru protecția patrimoniului cultural subacvatic, conservarea în situ va fi considerată ca fiind 

prima opțiune. Prin urmare, intervențiile asupra patrimoniului cultural subacvatic nu vor fi autorizate decât 

dacă sunt realizate într-o manieră compatibilă cu protecția acestui patrimoniu și pot fi autorizate, cu această 

condiție, dacă contribuie în mod semnificativ la protejarea, cunoașterea sau punerea în valoare a 

patrimoniului amintit. 

În vederea ocrotirii patrimoniului arheologic și pentru garantarea semnificației științifice a 

operațiunilor de cercetare arheologică, fiecare parte se angajează (conf. Legii nr. 150 din 24 iulie 1997 

privind ratificarea Convenției europene pentru protecția patrimoniului arheologic (revizuită), adoptată la La 

Valetta la 16 ianuarie 1992): 

(i) să instituie proceduri de autorizare și de control al săpăturilor și al altor activități arheologice, în 

scopul: a) de a preveni orice săpătură sau deplasare ilicită a unor elemente ale patrimoniului arheologic; b) 

de a asigura întreprinderea săpăturilor și a prospecțiunilor arheologice într-o manieră științifică și sub 

rezerva: 
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 folosirii unor metode de investigație nedistructive, ori de câte ori este posibil; 

 ca elementele patrimoniului arheologic să nu fie exhumate în timpul săpăturilor sau lăsate 

expuse în timpul sau după efectuarea acestora fără luarea unor măsuri corespunzătoare 

pentru prezervarea, conservarea și gestiunea lor; 

(ii) să vegheze ca săpăturile și alte tehnici potențial distructive să nu fie practicate decât de către 

persoane calificate și abilitate în acest scop; 

(iii) să supună unei autorizări prealabile specifice, în cazurile prevăzute de legislația internă a 

fiecărui stat, folosirea detectoarelor de metale sau a altor echipamente de detecție sau procedee de cercetare 

arheologică. 

 

3.7. Combaterea infracționalității. Contravenții și amenzi 

Principalele atribuții ale direcțiilor județene pentru cultură și a municipiului București, în acest sens, 

sunt următoarele: colaborează cu organele abilitate de lege pentru combaterea activității infracționale în 

domeniul patrimoniului cultural național; sesizează organele de cercetare penală ori de câte ori în urma 

controlului efectuat se constată încălcări ale dispozițiilor legale în domeniul protejării patrimoniului cultural 

național, de natură să atragă răspunderea penală și se constituie, atunci când este cazul, parte civilă în 

procesul penal (Ordinul nr. 2.080/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Direcțiilor Județene pentru Cultură și Patrimoniul Național, respectiv a municipiului București). 

Compartimentul Monumente istorice și arheologie din cadrul DJC constată contravenții și aplică 

amenzi pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul protejării monumentelor istorice în 

conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. 

Serviciul Arheologice și Patrimoniu Construit din Ministerul Culturii verifică, în domeniul 

arheologiei, activitatea direcțiilor județene/a municipiului București pentru cultură privind respectarea 

normativelor în vigoare referitor la protecția patrimoniului arheologic, împreună cu Corpul de Control al 

Ministrului, potrivit deciziei conducerii ministerului; colaborează cu alte autorități și instituții și asigură 

sprijinul în activitatea acestora de prevenire și combatere a infracțiunilor în domeniul patrimoniului 

arheologic. 

În activitatea sa, Ministerul Culturii colaborează cu Ministerul Administrației și Internelor și cu 

organele abilitate de lege pentru combaterea activității infracționale în domeniul patrimoniului cultural 

național. 

În vederea îndeplinirii rolului și a obiectivelor sale generale, Ministerul Culturii colaborează cu 

organele abilitate de lege pentru combaterea activității infracționale în domeniul patrimoniului cultural 

(Hotărâre nr. 90 din 10 februarie 2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității 

Naționale). 
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Imposibilitatea, în unele cazuri de a face distincție între lucrări de intervenție care presupun lucrări 

parțiale de desființare, generează deseori controverse privind natura avizelor și a autorizărilor necesare. În 

mod special, la monumente, această distincție poate duce sau nu la procedura unei declasări parțiale 

prealabile și la autorizări distincte de desființare. 

Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează: a) desfășurarea, 

fără autorizația emisa în condițiile legale, de cercetări arheologice, precum și a oricăror alte activități care 

afectează integritatea sau pun în pericol conservarea patrimoniului arheologic, cu amendă de la 10.000 lei 

la 50.000 lei; b) neanunțarea descoperirilor arheologice de către titularul autorizației de cercetare, cu amendă 

de la 2.500 lei la 10.000 lei; c) neanunțarea în termenul stabilit de a descoperirilor arheologice întâmplătoare, 

cu amendă de la 2.000 lei la 50.000 lei și confiscarea bunurilor descoperite; g) deținerea de detectoare de 

metale, fără autorizație, cu amendă de la 25.000 lei la 75.000 lei și confiscarea detectoarelor; h) deținerea 

de detectoare de metale, fără aviz, cu amendă de la 25.000 lei la 75.000 lei și confiscarea detectoarelor. 

 

3.8. Concluzii 

Cunoașterea și cercetarea patrimoniului cultural imobil, monumente istorice și arheologie, 

presupune cu necesitate accesul efectiv la nivelul acestora. Dar din punct de vedere al proprietății, acest tip 

de patrimoniu cunoaște o eterogenitate de formă: proprietate a unor persoane fizice, proprietate a unor 

persoane juridice, proprietate a statului. În aceste condiții, accesul personalului autorizat în imobilul protejat 

este legiferat, acesta devenind obligatoriu pentru proprietari, titularii cu drept de administrare, persoane care 

au îndreptățire în acest sens. 

În urma autorizării și atestării în specialitate, pot avea acces la cunoaștere și cercetare specialiști 

români și/sau străini implicați oficial într-un anumit proiect de cercetare. De asemenea pot avea acces în 

cadrul respectivului obiectiv, membrii comisiei unor servicii de control de la nivelul Ministerului Culturii 

și ale deconcentratelor acestora, acompaniate sau nu de reprezentați ai organelor de ordine de la nivel 

teritorial, poliție locală și altele. 

Pentru efectuarea, dacă este cazul, a unor săpături necesare cercetării arheologice, atunci în aceeași 

zonă se poate afla și personal necalificat, angajat prin convenție încheiată între instituția angajatoare și 

lucrători, în condițiile Ordonanței de Guvern nr. 43/2000. 

De fapt, acces la patrimoniu cultural cercetat are întreg colectivul instituției organizatoare. La toți 

aceștia se adaugă cetățenii care fac parte din personalul de pază al patrimoniului cultural vizat. 

Dar dreptul de a fi (de a avea acces) într-un loc anume nu presupune cu necesitate în formă scrisă 

și o conduită civică, morală care să conducă la protecția patrimoniului cultural respectiv. Drept urmare, 

multitudinea categoriilor umane care au acces la cunoaștere și chiar cercetarea patrimoniului cultural poate 

constitui și un factor de risc legat de însușirea ilicită, de braconare a unor obiecte de patrimoniu sau poate 

produce distrugeri, intervenind în alterarea autenticității acelui obiectiv, teritoriu etc. 
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În al doilea rând, cercetarea și cunoașterea patrimoniului cultural necesită, așa cum ar fi cazul 

cercetărilor de natură arheologică, utilizarea unor echipamente moderne, uneori destul de sofisticate. Așa 

cum se poate constata, pe bună dreptate, există un cadru legislativ care circumscrie condițiile de procurare 

a unui asemenea echipament, condițiile de autorizare a unei persoane pentru dreptul de a procura un astfel 

de echipament, o anumită perioadă a autorizării dreptului de folosință a acestuia, cine poate în mod legal 

vinde astfel de detectoare, zona în care urmează să facă cercetări cu ajutorul respectivului echipament, 

sancțiunile ce ar putea fi primite de către cel ce ar poseda ilegal un astfel de echipament sau de către cel care 

deși îl deține legal, îl împrumută altei persoane sau îl vinde ilegal, fără să anunțe autoritățile, așa cum i s-a 

adus la cunoștință în momentul procurării. 

Dar detectoare de metale pot, în mod legal, să-și procure și persoane care nu sunt atestate în mod 

expres, prin forme calificate profesional, pentru a desfășura cercetări de tip arheologic. Această stare de 

lucruri, mai ales, dar nu numai, coroborată cu recunoașterea legală a posibilității că pot fi făcute descoperiri 

cu caracter arheologic și în mod întâmplător, că aceste bunuri pot fi predate în schimbul unor recompense 

materiale, toate aceste situații se constituie ca fiind un al doilea factor de vulnerabilizare a capacității de 

protejare a patrimoniului cultural, în particular a celui arheologic. Se creează astfel o portiță ce stimulează 

braconajul, chiar distrugerea, intrarea în mod ilicit în posesia unor asemenea bunuri. 

Potrivit legii, ceea ce este descoperit cu adevărat întâmplător, aceasta se poate recompensa iar 

bunurile intră în patrimoniul cultural local, județean sau național. Numai că, deseori, ceea ce este declarat a 

fi fost descoperit întâmplător, acesta constituie de fapt rezultatul unui efor intenționat, laborios întreprins, 

în scopul unor interese materiale. Problema utilizării detectoarelor de metale impune reglementarea 

activităților arheologice ale deținătorilor de detectoare. Tot așa, se impune organizarea de cursuri obligatorii 

a căror parcurgere să condiționeze autorizarea deținerii detectoarelor, desfășurarea de acțiuni de detecție pe 

teren, doar sub supravegherea arheologilor și în grupuri organizate (s-ar putea utiliza modelul maghiar de 

utilizare sau modelul reglementării activităților de vânătoare). În acest sens, Comisia Națională de 

Arheologie a depus mai multe documente, propuneri cu această temă către Ministerul Culturii, dar până în 

prezent nu au apărut noi reglementări. 

Apare necesitatea imperioasă a clarificării juridice dintre operatorii privați și instituțiile muzeale 

implicate în prestarea de servicii arheologice, analizarea eventualelor conflicte de interese ce pot apărea în 

desfășurarea de activități arheologice în mediul privat de către funcționarii publici ai DJC.  

 Numărul celor care dețin detectoare de metale a crescut considerabil. Se impune de asemenea de 

precizat statutul deținătorilor de detectoare de metale, aceasta întrucât utilizarea unei aparaturi de cea mai 

nouă tehnică în domeniul cercetării arheologice, de către persoane neavizate poate îmbrăca chiar forma 

criminalității organizate. 

O problemă de interes este cea care privește dreptul de recompensă pentru descoperirile 

întâmplătoare. În prezent, în temeiul unor interpretări ale legilor referitoare mai ales la patrimoniul mobil și 



50 
 

la arheologie se practică achiziționarea unor astfel de bunuri de către instituții publice, confundându-se 

situația cu despăgubirea ce poate fi acordată pentru predarea unor bunuri unice descoperite întâmplător. 

Ori, în realitate, multe descoperiri sunt doar declarate a fi întâmplătoare, ele rezultând în realitate în 

urma unor acțiuni de braconaj care pot distruge iremediabil contextul ce ar putea să conducă la concluzii 

istorice, corespunzător fundamentate de către specialiștii din arheologie, în condițiile când ei ar participa la 

astfel de cercetări. Așadar se impune a fi înțeles că scopul protejării monumentelor istorice ca element 

fundamental de mărturie asupra unor perioade și evenimente istorice ar trebui luat în seamă atunci când se 

analizează avizele pentru detectoare de metale dar și conceptul juridic de descoperire întâmplătoare. Din 

acest motiv se impune introducerea unui cadru mai clar în care se poate acorda recompensa cuvenită 

descoperirilor întâmplătoare, exclusiv în situația în care persoana face descoperirea în respectul total al 

prevederilor legale, respectând straturile arheologice care ar putea să conducă la determinarea corectă a 

mărturiei istorice autentice. 

Este necesară reanalizarea oportunității menținerii recompensei pentru descoperirile întâmplătoare. 

Practica DJC a arătat că numărul acestor tipuri de așa-zise descoperiri întâmplătoare a crescut considerabil 

o dată cu apariția acestor prevederi legale ca și activitatea de utilizare a detectoarelor de metale în acest 

context. 

Necesitatea revizuirii și clarificării regimului bunurilor provenite din descoperiri întâmplătoare, din 

săpături arheologice din perspectiva dreptului de proprietate asupra lor, a transmiterii lor în administrarea 

unor instituții publice specializate și a corelării prevederilor codului patrimoniului cultural și a procedurilor 

practice de gestionare a problematicii cu cele ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică. 

Există conflicte de competență științifică între responsabilii științifici ai șantierelor arheologice 

(cercetări sistematice) și DJC, conflicte ce necesită clarificări (între teoreticieni și practicieni). Există 

practici neunitare de la un județ la altul privind autorizațiile pentru cercetare arheologică, avize și autorizații 

de construire. Tot așa există neuniformitate a datelor ca și a practicilor existente. Așadar nu se poate vorbi 

despre o bază de date funcțională. 

Necesitatea delimitării siturilor este oportună a fi făcută prin PUG, aceasta întrucât numeroși 

braconieri pot produce pagube fără a fi sancționați, în baza dificultăților de delimitare a unui sit. Strâns legat 

de aceasta apare necesitatea avizării PUG-ului de către Comisia de evidență a monumentelor istorice din 

Ministerul Culturii. 

Este necesară clarificarea statutului arheologului activ în sectorul privat și este necesară 

reglementarea activităților arheologice comerciale. 

În ultimii ani, se arată în Tezele prealabile ale Codului patrimoniului cultural, s-au obținut unele 

fonduri de finanțare a unor proiecte pentru lucrări la monumente istorice. Dar din păcate, asociat cu acestea, 

chestiunile legate de calitatea intervențiilor la monumentele istorice au rămas undeva într-un plan mai mult 

decât secundar. Astfel de politici de finanțare s-au soldat cu efecte devastatoare pentru unele obiective, prin 

denaturarea autenticității acestor imobile sau chiar prin distrugeri ireversibile ale substanței originare. În 
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Tezele prealabile se citează mai multe astfel de exemple printre care amintim construirea de parcări 

subterane, utilizarea de materiale incompatibile la vestigii arheologice, intervenții arhitecturale nepermise 

doctrinar, distrugeri ale amenajării unor parcuri unde s-a săpat de exemplu cu utilaje grele. 

Prin urmare, codul patrimoniului cultural va trebui să aibă în vedere anticiparea acestei presiuni 

economice astfel încât nevoile protejării și punerii în valoare a patrimoniului să nu fie în conflict cu 

procedurile financiare și cu rezultatele urmărite sub aspectul rentabilității sau al corectitudinii desfășurării 

programelor de finanțare. De aceea, s-ar putea constata că programele dedicate în mod special patrimoniului 

nu sunt eficiente și că, pe viitor, ar trebui regândit sistemul astfel încât să se recunoască rolul integrator pe 

care patrimoniul îl are în dezvoltarea durabilă. Ca urmare, în toate liniile de finanțare ar fi eficient să existe 

o prioritizare a acelor proiecte care conțin o componentă de patrimoniu cultural. Pentru acest motiv este 

necesară acceptarea principiului fundamental, enunțat ca atare, care constată că unul dintre cei patru piloni 

ai dezvoltării durabile este păstrarea și afirmarea diversității culturale. 

Protejarea patrimoniului cultural are ca scop păstrarea și transmiterea resursei culturale către 

generațiile viitoare, în forma sa autentică și nealterată. Pornind de aici, corelat interesului public pentru 

situația patrimoniului cultural, există totodată o capacitate administrativă redusă a factorilor de decizie care 

poate conduce la pervertirea sensului acțiunilor de protejare și punere în valoare a patrimoniului prin excese 

în acțiunile de modernizare, reabilitare sau de presupuse puneri în valoare. 

Această combinație de presiune publică pentru oprirea procesului de degradare accelerată a 

patrimoniului cultural în toate formele sale și interesul mediului politic determină administrația publică să 

răspundă prin acțiuni centrate mai curând pe interesul mercantil al investițiilor, fapt care constituie un pericol 

grav la adresa integrității și autenticității patrimoniului cultural. 

Chestiunea autenticității este una vitală în procesul de clarificare al cadrului legislativ pentru că este 

unul dintre elementele de practică neuniformă în sistemul protejării patrimoniului cultural. Preocuparea unor 

persoane de a falsifica și reacția consacrată de a-i pedepsi pe falsificatori ar trebui accentuată. 

Pentru patrimoniul cultural, calitatea sa de mărturie autentică trebuie să primeze, aceasta putându-

se afla chiar la baza întregului efort legislativ. Cu toate acestea se constată că niciunul dintre falsificatorii 

domeniului monumentelor istorice nu a fost acuzat nici cel puțin din punctul de vedere al deontologiei 

profesionale. 

În acest context, este pentru prima dată când se vizează menționarea explicită a conceptelor de 

autenticitate și de vechime relativă în corpul legii și nu doar în normele de aplicare sau doar în normele de 

deontologie profesională ale restauratorilor. Mai mult, principiile de bune practici existente în documente 

internaționale recunoscute de specialiști se propune a fi menționate explicit a fi un temei al opiniilor 

profesionale a comisiilor de specialitate în procesele de avizare, mărind în acest fel gradul de obiectivitate 

al respectivelor opinii profesionale. 
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Sancțiunile materiale bănești, în cazul braconajului, situație în care așa-zisele descoperiri 

întâmplătoare pot fi doar mijloace, nu sunt suficient de convingătoare (așa cum sunt aplicate, conform 

reglementărilor actuale) astfel încât limitarea furturilor prin astfel de procedee să înceteze. 

Intervențiile agresive la nivelul patrimoniului cultural – monumente istorice și arheologice, pe lângă 

pagubele directe, date de însușirea unor bunuri, deseori produc și distrugeri colaterale care, ca valoare și 

consecințe nedorite, pot fi mult mai mari decât furtul în sine. În această categorie a distrugerilor intră și 

intervențiile asupra unor monumente și situri prin ale căror efecte autenticitatea respectivului obiectiv este 

grav amenințată. Acest fapt este exprimat și de către unul dintre principiile tezelor prealabile – denaturarea 

autenticității. 

Pentru componenta arheologie, există o serie de aspecte sensibile care se cer a fi lămurite prin 

propunerile noului cod, aspecte de altfel semnalate în Tezele prealabile ale codului. Acestea se referă la 

lucrul cel mai presant și care părea a fi și în centrul legislației în vigoare, ce a reieșit și în cursul dezbaterilor 

profesionale legate de această ramură a patrimoniului. Acesta este legat de braconajul arheologic și de 

chestiunea detectoarelor de metale, mai exact de interzicerea sau permisiunea utilizării acestor echipamente. 

Pornind de la ideea că prohibiția generează invariabil un anume grad de criminalitate, o direcție către 

interzicerea totală a unor instrumente tehnice, care sunt în plus și utile în alte scopuri legitime, nu se justifică 

în totalitate. Se pune problema ca Ministerul Culturii, pe baza experienței și a altor state europene, să 

instituie un moratoriu privind utilizarea acestor tipuri de echipamente în cătarea specifică a bunurilor de 

interes arheologic din metal. De aceea, măsurile propuse prin cod în capitolul de arheologie vizează 

delimitarea mai clară a situațiilor, a procedurilor și a limitelor în care pot fi folosite detectoarele de metal. 

Pentru acest scop este necesară și delimitarea mai exactă a perimetrelor cu valori arheologice care de multe 

ori sunt vag definite și permit astfel invocarea necunoașterii situației contravenționale sau infracționale la 

care “detectoriștii” s-ar expune în lipsa autorizărilor necesare. De aceea, se impune fundamentarea 

autorizării folosirii și nu numai a deținerii echipamentelor tehnice așa cum este prevăzut în prezent, cu 

precizarea mult mai clară a condițiilor de utilizare printr-un act administrativ de autorizare a folosirii unui 

astfel de echipament tehnic, pe baza menționării spațiilor precise, a unor perioade de timp bine delimitate 

pentru o astfel de utilizare, pe baza acordului scris al proprietarului terenului/terenurilor vizate, respectiv în 

temeiul notificării prealabile în scris a autorităților competente administrativ pentru respectivul loc. 

Prevederea acestor condiții în textul Codului ar putea conduce la constatarea mai eficientă a infracțiunilor 

și ar exista o bază legală mai precisă pentru a aplica sancțiunile cuvenite și potrivite actelor de braconaj și 

de distrugere a contextelor arheologice fizice din teren - pozițiile și stratigrafia cu care se relaționează 

bunurile mobile descoperite prin respectivele acțiuni de braconaj arheologic. 

O altă carență a legislației actuale în raport cu permanenta luptă împotriva vânătorilor de 

comori/”braconierilor arheologici”, derivă și din faptul că în prezent nu este nicăieri definită corespunzător 

activitatea pe care propunerea de cod o identifică prin sintagma de “braconaj arheologic”. Prin urmare, 

descrierea cât mai clară a acestei fapte infracționale este absolut necesară, pornind mai ales de la faptul 

afirmat constituțional, anume că resursele subsolului sunt o proprietate publică. Propunerea codului trebuie 
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să arate explicit că bunurile arheologice încă nedescoperite fac parte integrantă din resursele subsolului, în 

detalierea articolului 136, alin. (3) din Constituția României. 

Inițierea unor dezbateri publice în legătură cu oportunitatea și condițiile legale ale funcționării unor 

entități arheologice private în România. Aceasta, din perspectiva protejării patrimoniului cultural, a 

consecințelor și a situației actuale a țării noastre pe coordonate multiple. 

Lipsa de control efectiv în ceea ce privește utilizatorii de detectoare de metale, prevederile 

Convenției de la La Valetta nefiind respectate. 

Necesitatea emiterii și aprobării unui act administrativ prin care să se precizeze mai clar autorizarea 

folosirii și a condițiilor de utilizare a detectorului pe baza următoarelor înscrisuri: spațiile specifice, 

perioadele de timp bine delimitate pentru o astfel de utilizare, acordul scris al proprietarilor sau ai titularilor 

terenurilor vizate, temeiul anunțării prealabile a autorităților competente administrative pentru respectivul 

lot. Prevederea acestor condiții într-un act administrativ ar avea o serie de efecte precum: ar conduce la 

constatarea mai eficientă a infracțiunilor; ar exista o bază legală mai precisă pentru a aplica sancțiunile 

cuvenite și potrivite actelor de braconaj sau de distrugere a contextelor arheologice, fizice din realitate; 

poziția și stratigrafia cu care se relaționează bunurile mobile descoperite prin respectivele acțiuni de braconaj 

arheologic ar fi mai bine reperate. De asemenea, este de dorit ca în legislație să se introducă și acordul 

prealabil scris al proprietarului sau după caz al șefului de cult pentru accesul cu detectorul de metale și 

utilizarea acestuia pe terenurile proprietate privată aparținând persoanelor fizice, juridice de drept privat sau 

cultelor religioase. 

Întrucât nu s-a făcut o cartare exhaustivă la nivel național pentru identificarea și delimitarea siturilor 

arheologice și nici nu se întrevede posibilitatea acestui lucru într-un viitor apropriat, se poate considera că 

tot teritoriul României este o zonă cu potențial arheologic. Acest fapt trebuie coroborat cu aceea că în 

prezent, persoane amatoare necalificate interacționează cu patrimoniul nostru cultural prin intermediul 

detectoarelor de metale, fapt ce poate conduce la consecințe dintre cele mai nedorite. 

În temeiul art. 136, alin. (3) din Constituția României precum și a art. 46 alin. 1 din Legea nr. 

182/2000, utilizarea oricărui aparat, mijloc tehnologic cu scopul detectării de metale în România poate fi 

efectuat doar cu avizul specific al Ministerului Culturii condiționat de supravegherea arheologică a muzeului 

județean, al unității administrativ teritoriale. 

Așa cum se precizează și în Tezele prealabile, fenomenul detectorismului ar putea fi controlat printr-

o procedură care să impună obligativitatea colaborării utilizatorilor de detectoare amatori cu arheologi. Lipsa 

de cooperare între aceste două categorii nu ar fi de bun augur. 

Trebuie organizate cursuri minimale de arheologie pentru detectoriști pentru dobândirea necesară a 

competențelor profesionale identificării bunurilor de valoare culturală și efectuării de cercetării arheologice 

fără distrugerea locului cercetării. 
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Ar fi de dorit introducerea unei prevederi privind constituirea de asociații ale deținătorilor de 

detectoare de metale care să încheie protocoale cu instituții publice de profil muzeal, de cercetare sau de 

învățământ superior, acestea putând fi instituții de cercetare arheologică iar detectoriștii să acționeze în teren 

sub coordonarea acestor instituții prin arheologi delegați. 

Necesitatea alocării unui număr mai mare de ofițeri de patrimoniu pe lângă polițiile județene care 

să răspundă de acestea. Resurse logistice și materiale pentru efectuarea deplasărilor de control și totodată o 

mai bună informare de către INP și DJC a celor care pot sprijini protejarea siturilor areologice. 

 

A. Obligații actuale neonorate de către sistemul specializat pe administrarea culturii și motivele 

acestora 

Reglementare 

Probleme de reglementare privind detectorul și detecția de metale 

În legislația actuală nu este definită detecția de metale ca activitate specifică, în ciuda faptului că în 

Convenția de la Valetta necesitatea ca toate statele să integreze în legislația națională ideea potrivit căreia 

cercetarea arheologică se realizează numai de către personal specializat înscris în Registrul Arheologilor. În 

fapt, această lege este inoperantă la noi dacă se ține seama de agresiunea asupra patrimoniului arheologic 

practicată de către căutătorii de comori echipați cu detectoare de metale. În anul 2016, în vederea elaborării 

Tezelor prealabile ale Codului patrimoniului cultural s-a desprins necesitatea elaborării unui cadrul 

legislativ unitar. 

Modul în care este elaborată legislația actuală vulnerabilizează la tentația de braconaj prin utilizarea 

detectoarelor și nu răspunde Convenției de la Valetta care spune că fiecare stat se angajează să instituie și 

să supună autorizării prealabile specifice folosirea detectoarelor de metale. 

Niciunul dintre actele normative nu definește termenul de detector, fapt ce poate genera numeroase 

situații confuze în practica arheologică. 

Condițiile de achiziționare a detectoarelor de metale sunt extrem de relaxate: timp scurt de avizare, 

taxă de autorizare foarte mică (10 lei), nu există limită a numărului de detectoare ce pot fi deținute de o 

persoană. Aceasta face necesară instituirea unor reglementări ferme, a unor formulări fără echivoc. 

Legislația este ambiguă cu privire la autorizarea pentru deținere, înainte de procurare sau după 

procurarea detectorului, aceasta rămânând la latitudinea organelor de poliție ce emit autorizația. 

Normele nu precizează un termen de depunere a cererii de autorizare, după procurarea detectorului. 

De dorit ar fi ca cererea să se depună într-un timp foarte scurt de la data procurări, sau cel mai bine ar fi ca 

avizul să se obțină înaintea procurării detectorului. 

Autorizarea utilizării detectoarelor de metale ar trebui reglementată cu participarea MCIN și nu doar 

a MAI. 
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Ordinul comun în vigoare ce reglementează deținerea și utilizarea de detectoare de metale conține 

prevederi ce se dovedesc insuficiente și fac necesară întărirea lor la nivel de lege. De aceea, ar trebui 

regândită autorizarea detectoarelor de metale pentru amatori. 

Ordinul privind regimul de comercializare și deținere este depășit de realitățile noi: la autorizare, 

toate infracțiunile comise de solicitant sunt ignorate, fiind luate în considerație doar acele infracțiuni 

generate de pătrunderea nepermisă într-un sit. De aceea este de considerat introducerea unor examene care 

să analizeze comportamentul deținătorului de detectoare, luând în considerație și alte infracțiuni. 

Statutul deținătorilor de metale trebuie reanalizat, pe linia aspectelor menționate mai sus. 

Ar fi necesară emiterea și aprobarea unui act administrativ prin care să se precizeze autorizarea 

folosirii și a condițiilor de utilizare a detectorului pe baza unor înscrisuri. 

Se impune analiza condițiilor de detectare de către amatori astfel încât probabilitatea prejudiciilor 

asupra patrimoniului cultural să fie cât mai mică: cursuri pentru amatori; căutare în grupuri organizate sub 

supravegherea unor arheologi etc. 

Ar trebui delimitate în mod clar situația, procedeele, perimetrele siturilor, condițiile de utilizare 

printr-un act administrativ de autorizare, prin menționarea spațiilor precise, perioadele de timp, acordul scris 

al proprietarului terenului precum și notificări scrise din partea autorităților competente pentru respectivul 

loc. 

Instituirea prin lege ca pe proprietățile de drept privat să se obțină acordul proprietarului, al șefului 

cultelor în cazul utilizării detectoarelor de metale de către neprofesioniști. În prezent legislația nu cuprinde 

astfel de prevederi, detectoriștii putând accede legal oriunde în afara siturilor arheologice. 

Absența unor prevederi legale prin care să se interzică utilizarea detectoarelor de metale în perimetre 

aferente câmpurilor de război, în perimetre unde se află morminte de război. Acestea nu sunt considerate de 

obicei situri arheologice, nu au cod RAN sau LMI, nu au regim de protecție, cu excepția monumentelor 

comemorative. Singurul regim de protecție este cel stabilit de Legea nr. 379/2003. 

Probleme de reglementare privind noțiunea de descoperire arheologică întâmplătoare 

 Necesitatea analizei și reformulării în lege a noțiunii de descoperire arheologică întâmplătoare. Prin 

conceptualizarea ei actuală aceasta generează numeroase controverse și consecințe nedorite. Noțiunea 

actuală de descoperire arheologică întâmplătoare include în definirea sa evidențierea de bunuri de 

patrimoniu arheologic ca urmare inclusiv a activităților umane, altele decât cercetarea arheologică atestată, 

adică și descoperirea arheologică realizată de amatori cu detectoare de metale. Aceasta cu toate că la baza 

respectivei descoperiri, în acest din urmă caz  se află o acțiune deliberată de căutare. Generând numeroase 

consecințe nefaste, în 2016 s-a încercat redefinirea acestei noțiuni prin Instrucțiunea MCIN nr. 2, dar aceasta 

nu are valoare juridică, nefiind parte a O.G. 43/2000. 
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Este necesar ca în lege să se redefinească noțiunea de întâmplător. În prezent acest termen este 

acceptat în mod apriori. Multe produse anunțate ca fiind descoperite întâmplător sunt în fapt rezultatul unor 

acțiuni de braconaj, distrugere. 

Este necesară definirea și completarea cadrului legal actual prin includerea noțiunii de braconaj 

arheologic. Totodată, aceasta trebuie să fie asimilată și corelată unor prevederi și articole din noul Cod 

Penal. Și în legătură cu această noțiune s-a încercat a fi definită în Instrucțiunea 2/2016, încercându-se să 

fie asimilată prevederilor art. 253, alin (3) Cod Penal dar din păcate fără a avea putere legală, articolul 

respectiv din O.G. 43/2000 nefiind reformulat sau abrogat. 

Conceptul de braconaj arheologic este extrem de larg și de aceea el ar trebui să fie analizat în 

profunzime. 

În definirea infracțiunilor din Codul Penal, singura referire la patrimoniul cultural este în legătură 

cu noțiunea de distrugere dar această noțiune are limite extrem de largi atunci când ea se discută în raport 

cu patrimoniul cultural, motiv pentru care în definirea sa se impune a fi particularizată la patrimoniul 

cultural. 

Distrugere, desființare, intervenție 

Limitele dintre noțiunile de distrugere, desființare, intervenție pe monument sunt extrem de mobile, 

fapt ce face inoperantă legea actuală. Din această cauză circumscrierea lor trebuie să se facă în mod mult 

mai clar în noile reglementări. De exemplu ar trebui să se aducă clarificări ce ar permite să se facă distincții 

între desființări legitime ale unor corpuri parazitare, să se poată preciza limita de la care este inacceptabilă 

intervenția pe monument, aceasta putând fi interpretată ca desființare sau distrugere după caz. Clarificarea 

celor trei noțiuni – distrugere, desființare, intervenție – poate conduce la eliminarea potențialelor controverse 

privind natura avizelor și autorizațiilor aferente. 

Se impune legarea noțiunii de distrugere de orice intervenție ilegală prin lipsa avizelor și 

autorizațiilor, făcând foarte clar pragul de unde ar începe infracțiunea. În mod alternativ, stabilirea unor 

distincții poate rămâne la latitudinea unor comisii științifice sau reprezentanță ai domeniului patrimoniului 

cultural. 

Se constată o lipsă de corespondență între unele noțiuni din domeniul patrimoniului cultural cu cele 

din noul Cod Penal. Astfel, este mult îngreunată aplicarea prevederilor generale din noul Cod Penal, 

aplicarea unui sistem sancționator și de corijare a unor abateri, nereguli, așa cum ar fi în cazul noțiunii de 

proprietate. Acest fapt s-ar putea îndrepta prin includerea unor definiții corespunzătoare în cadrul unui glosar 

de termeni incorporat Codului patrimoniului cultural. 

Este necesară reglementarea prin cod a Regulamentului privind săpăturile arheologice. Acest 

regulament există dar nu este prevăzut corespunzător în actele normative superioare. Adică el este un act a 

cărui manieră de instituire nu este descrisă deloc în ce privește responsabilitățile de elaborare, de avizare 

sau de mecanism de aprobare. De aceea este nevoie de a fi menționat explicit, cuprinzând și maniera de 
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adoptare astfel încât să poată exista temeiul juridic pentru a putea fi dezvoltate normele corespunzătoare de 

adoptare a lui. 

Bunuri rezultate din descoperiri arheologice întâmplătoare 

 În legătură cu bunurile rezultate din descoperiri arheologice întâmplătoare se poate vorbi despre o 

suprareglementare, despre legi confuze, greu de aplicat. Problemele sunt legate de aspecte ce privesc 

procedeul de predare a bunurilor și destinatarul acestuia: se întâlnesc două prevederi legislative în vigoare 

care instituie predarea bunurilor descoperite întâmplător: Legea nr. 182/2000 prevede ca predarea bunurilor 

să se facă către primarul localității unde s-a făcut descoperirea. În schimb O.G. nr. 43/2000 prevede ca 

predarea să se facă către serviciile publice deconcentrate ale MCIN. Această stare de lucruri trebuie 

corectată. Actele normative prevăd ca predarea bunurilor să se facă într-un timp de 72 de ore, respectiv de 

48 de ore, de aici rezultând confuzie. Timpul în care trebuie să se predea bunurile descoperite către 

autoritățile menționate este greu de verificat, precum și locul în care se anunță că s-ar fi făcut descoperirea. 

Mai mult, locul în care se face descoperirea este indicat printr-o declarație pe proprie răspundere a celui care 

a făcut-o. astfel, este greu sancționabilă persoana care în realitate nu declară corect locul descoperirii și nu 

o face în limita de timp prevăzută de lege. Verificarea și sancționarea sunt îngreunate și prin faptul că 

activitățile de detectare efectuate de către amatori se desfășoară de regulă la sfârșit de săptămână când 

reprezentanții autorităților responsabile nu lucrează. 

Locul descoperirii este deseori indicat eronat din rea intenție, fapt greu dovedibil de cele mai multe 

ori. De aceea este necesară legiferarea unor proceduri de înregistrare a unor bunuri descoperite dar și care 

să permită veridicitatea celor declarate de către descoperitorul amator. 

 La achiziția bunurilor rezultate din descoperiri arheologice întâmplătoare se întâlnesc proceduri 

diferite, uneori chiar ilegale, de la o instituție la alta. Astfel, achiziționarea de către muzee a bunurilor 

descoperite întâmplător se face prin: 

- donație, numai că, în cazul bunurilor de patrimoniu arheologic, proprietar este doar statul și 

atunci nu poți să donezi ceea ce nu-ți aparține; 

- premierea celui care face descoperirea; 

- recompensă. 

 Achiziționarea bunurilor descoperite cu detectoarele de metale este făcută de muzee. Aceasta cu 

toate că Legea nr. 150/1997 prevede clar că muzeele și alte instituții similare trebuie să ia măsurile necesare 

încât să nu achiziționeze elemente de patrimoniu arheologic suspecte de a proveni din descoperiri 

arheologice necontrolate, săpături ilicite sau deturnări din săpături oficiale. Acest aspect este greu de 

verificat de către muzee, necesitând o reglementare adecvată. 

Regimul juridic al bunurilor descoperite întâmplător nu este suficient de explicitat în legislația 

națională, de aceea nu există o abordare unitară pe această temă la nivelul muzeelor și DJC. Astfel se impun 

noi lămuriri legislative din perspectiva dreptului de proprietate publică, a transmiterii lor în administrarea 
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unor instituții publice specializate, a corelării prevederilor viitorului cod și a procedurilor practice de 

gestionare cât și din perspectiva recompensei, aceasta întrucât în Constituția României se menționează că 

bunurile arheologice încă nedescoperite fac parte integrantă din resursele subsolului. Astfel, trebuie lămurit 

faptul dacă bunul descoperit aparține descoperitorului sau statului. 

Se impune, totodată, reanalizarea cadrului juridic privind dreptul de recompensă și al cuantumului 

acestuia. Valoarea recompensei pentru bunul descoperit a stimulat foarte mult creșterea numărului de 

persoane posesoare de detectoare de metale (în mod legal și ilegal) precum și creșterea infracțiunilor din 

acest domeniu, așa cum arată statisticile IPJ. 

Preluarea bunurilor este cumva forțată de împrejurări, așa cum rezultă din lege, cineva trebuind să 

plătească compensația, autorul descoperirii dobândind dreptul de a se adresa instanței, el obținând și dreptul 

de scutire de timbru în procesul pentru obținerea compensației. Se impune astfel introducerea unui cadru 

legislativ mai clar și analiza oportunității menținerii recompensei pentru astfel de descoperiri. 

Sancțiuni 

 Sancțiunile materiale, în cazul braconajului nu sunt suficient de constrângătoare astfel încât să 

conducă la diminuarea numărului celor care comit infracțiuni. Pe de altă parte, multe dintre sancțiuni nu pot 

fi administrate datorită confuziei existente la nivelul procedurilor și reglementărilor: locul și momentul 

descoperirii, lipsa marcajelor delimitării siturilor arheologice etc. Rezumând, sancțiunile trebuie să fie 

proporționale cu infracțiunea iar legislația nu trebuie să fie ambiguă. 

 Existența competențelor partajate în materia constatării și aplicării sancțiunilor, acestea sunt aspecte 

care facilitează contestarea actelor de constatare și a contravalorii sancțiunii. 

Patrimoniu arheologic subacvatic și rupestru 

Este necesară reglementarea unor practici legate de arheologia subacvatică, aceasta mai ales pe 

fondul creșterii în ultimul timp al interesului pentru unele presupuse epave din apele teritoriale ale țării dar 

și datorită intensificării acțiunilor de prospectare geologică, de extragere a petrolului și gazului din platforma 

continentală a Mării Negre, sau a celor de reabilitare a plajelor prin folosirea nisipului extras din zone din 

largul mării, toate acestea putând distruge vestigii subacvatice necunoscute în prezent. 

În plus, este necesară stabilirea unui cadru legislativ privind cercetarea arheologică în mediu 

rupestru, eventual prin intermediul unor proiecte pluridisciplinare cu componentă speologică și arheologică. 

Resurse financiare 

Patrimoniul cultural imobil – monumente istorice și arheologie – prezintă o acută nevoie de 

finanțare. Insuficiența resurselor financiare trebuie privită din două perspective: 

- a numărului mare de monumente istorice și situri arheologice clasate, a celor care se descoperă 

și sunt neevaluate și neclasate, toate acestea depășind capacitățile de finanțare ale statului, ale 

administrației publice locale, fapt ce face imposibilă respectarea legii; 
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- modul de alocare al resurselor financiare, modul de prioritizare a finanțării unor obiective astfel 

încât anumite activități să fie deblocate iar patrimoniul național cultural să fie mai eficient 

protejat. 

Așadar, în raport cu necesitățile, se poate aprecia că resursele financiare se află cu mult sub limita 

acestora. 

La nivelul serviciilor deconcentrate ale MCIN – DJC lipsa majoră de resurse financiare se 

concretizează în: dificultăți de întreținere sau chiar de a avea un sediu propriu, de a avea o dotare informatică 

minimală precum și mijloace minimale de comunicare interinstituțională dar și cu cetățenii; lipsa de 

combustibil și mijloace de transport adaptate pentru zone arheologice situate în locuri greu accesibile; 

absența unui sprijin juridic (avocat, consiliere juridică) în situații de reprezentare a DJC în instanță; absența 

personalului specializat de la nivelul direcțiilor dar și dificultatea de a putea externaliza anumite servicii 

specifice. Practic, se poate spune că din absența resurselor financiare necesare funcționării și îndeplinirii 

atribuțiilor, anumite servicii deconcentrate sunt inoperante. 

În principiu, bunurile arheologice descoperite întâmplător ar trebui preluate de către muzee pentru 

a se putea dezvolta dar nu se alocă buget pentru achiziții de această natură. Practic, O.U.G. 76/2018 nu este 

pusă astfel în aplicare. De aceea, achizițiile de bunuri se fac doar din fonduri puse la dispoziție de către 

ordonatorii de credite, Consilii Județene, dar acestea sunt insuficiente. 

Tot o situație de subfinanțare se întâlnește și în cazul amenajării de depozite cu vestigii deplasate 

din cercetări arheologice, din descoperiri arheologice întâmplătoare. O problemă specială o ridică preluarea 

bunurilor obținute din descoperiri arheologice întâmplătoare de către detectoriști și problema recompensei 

pentru aceasta. Absența resurselor face ca multe dintre bunuri să fie înstrăinate ilicit nu numai în țară dar și 

în afara ei. 

Deficit al resurselor financiare se înregistrează și în legătură cu obiectivele care aparțin domeniului 

public dar și privat. 

Pentru cercetarea arheologică, instituțiile specializate ar trebui să găsească noi căi prin care să 

dobândească resurse financiare. În ce privește activitatea arheologică specializată cu specific sezonier, ar fi 

de dorit să se acorde un sprijin real din partea Ministerul de Finanțe, al Guvernului, Parlamentului, în sensul 

stabilirii unui regim juridic care să nu diminueze prea mult suma brută alocată instituțiilor centrale județene. 

Din suma bugetată o parte ar trebui să fie utilizată pentru a finanța șantiere propuse de tineri arheologi care 

altfel nu au acces la finanțare. 

Ar fi de dorit să se analizeze posibilitatea unei finanțări separate pentru siturile arheologice 

prioritare. Astfel, aceste situri ar putea fi finanțate pe 5 ani, la propunerea reprezentanților Comisiei 

Naționale de Arheologie. În condițiile când după 5 ani acest lucru se dovedește a nu fi eficient, atunci s-ar 

putea sista aceasta finanțare. 
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Finanțarea domeniului privat – monumente istorice și arheologie, s-ar putea face conform legii, prin 

acordarea unor ajutoare materiale pentru conservarea și restaurarea bunurilor clasate da care în realitate se 

lovesc de impedimentul lipsei perpetue de fonduri. Puținele solicitări venite din sfera deținătorilor privați 

de patrimoniu au primit răspunsuri negative. 

Numeroși specialiști subliniază necesitatea introducerii criteriului cheltuielilor eficiente a sumelor 

primite în sensul prioritizării, obiectivelor finanțate dar și al raționalizării cheltuielilor. Apare necesitatea 

modificării procedurilor și cuantumului acordării fondurilor pentru cercetarea arheologică sistematizată. 

Comparativ cu anii trecuți, specialiștii CNA au apreciat că suma acordată este una rezonabilă dar în 

comparație cu alte țări europene, cercetarea arheologică românească apare ca fiind subfinanțată. De aici 

rezultă cerința ca finanțarea să fie ajustată nevoilor reale prezente și ea să prezinte garanția perpetuării 

cercetării arheologice în situații de importanță națională dar și în pregătirea noilor generații de arheologi, 

calificați corespunzător. 

Personal 

A nivelul MCIN – Direcția Patrimoniu Cultural Imobil cât și la nivelul instituțiilor sale subordonate 

specializate – servicii deconcentrate și INP se întâlnește un număr redus de personal specializat, atât în 

raport cu organigrama fiecărei dintre instituții dar mai ales în legătură cu numărul și complexitatea sarcinilor 

pe care le are fiecare serviciu. Practic, sarcinile curente ocupă cea mai mare parte a timpului. Mai mult, a 

crescut numărul și complexitatea sarcinilor legate de protejarea patrimoniului cultural, în condițiile când 

numărul angajaților este același. În privința Comisiei Naționale de Arheologie situația prezentă arată că nu 

există personal care să pregătească dosarele pentru ședințe. Numărul angajaților din Direcția Patrimoniu 

Cultural este de asemenea scăzut. 

La nivelul INP se fac eforturi pentru ca specialiștii să facă față multitudinii sarcinilor curente și cele 

de perspectivă. Analizând atributele INP și numărul specialiștilor săi constatăm o mare lipsă a acestora. 

Compartimentul Monumente istorice și arheologie de la nivelul Direcțiilor Județe de Cultură se 

confruntă cu o acută penurie de specialiști, ajungându-se până acolo încât aceștia practic sunt absenți. Acolo 

unde există un număr ce-i drept insuficient de specialiști sunt raportate situații când prin pregătire nu răspund 

suficient sarcinilor specifice care le revin. Un alt aspect îl constituie lipsa personalului cu expertiză juridică 

de la nivelul deconcentratelor și de la nivelul administrației publice locale astfel se întocmesc documente de 

constatare în mod eronat, sancțiunile ajung să nu se aplice iar reprezentanții juridici în fața instanțelor, în 

caz de judecare sunt absenți ori slab pregătiți. Aceasta și ca urmare a insuficientei alocări bugetare la nivelul 

DJC care să permită și servicii de avocatură. În mod legal, DJC ar trebui să primească sprijin din partea 

serviciilor specializate de la nivelul MCIN. Dar și acolo asistăm la o supraaglomerare de sarcini. 

La nivelul comisiilor zonale de arheologie și monumente istorice numărul specialiștilor este scăzut 

sau nu este în totalitatea adecvat solicitărilor reale. 

Numărul scăzut de personal de la nivelul DJC face dificil controlul, inspecția și monitorizarea 

șantierelor arheologice, a stării monumentelor istorice, evitarea creșterii fenomenului infracționalității și 
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braconajului, analiza documentelor din dosarele adresate spre avizare, dificultăți de reprezentativitate la 

nivel interinstituțional, la nivel local, posibilitatea de a oferi ajutor specializat la cerere pentru reprezentanții 

autorităților administrației publice locale care nu au activitate autonomă și personal specializat pentru 

protejarea patrimoniului cultural dar care prin lege au dreptul să ceară sprijin serviciilor specializate pe 

cultură, ca de exemplu DJC. 

Există unele situații când putem vorbi despre interese contrare legii, situații care implică și personal 

din autoritățile publice sau DJC, când aceștia desfășoară activitate atât în sistemul de stat dar și privat, 

lucrurile devenind astfel delicate (situații relevate de investigații jurnalistice). De aceea se impune analiza 

eventualelor situații de conflicte de interes în ce-i privește pe funcționarii DJC care desfășoară și activitate 

arheologică și în mediu privat. Necesită clarificări legale și rezolvarea conflictelor de competență științifică 

între responsabilii științifici ai șantierelor arheologice și DJC, conflicte între teoreticieni și practicieni. 

Desprindem de asemenea nevoia de formare continuă și de adâncire a specializării, de adaptare a 

specialiștilor în raport cu tipul de sarcini ale domeniului. În fine, o problemă o constituie aceea a formării și 

a testării, a calificării legate de specialiștii arheologi, de meșteri și restauratori ai monumentelor istorice. 

În prezent, numărul experților este extrem de scăzut și totodată segmentul celor înalt calificați este 

îmbătrânit; se impune de asemenea necesitatea analizei competențelor din fiecare categorie de specialiști 

dar și a evitării acreditării într-un mod prea generos a acestora. Accentul pe comunicare autentică între 

specialiști poate fi facilitată de o pregătire complexă, multidisciplinară asociată unui vocabular comun prin 

care să se poată comunica și acționa adecvat. Așa este cazul comunicării dintre arheologi și arhitecți, a 

implicării arhitecților în arheologie dar și a comunicării acestor categorii de personal cu specialiști din 

domeniul juridic etc. 

Pregătirea continuă a specialiștilor ar constitui un alt aspect care să se identifice în viitoarele norme 

privind formarea profesională, norme ce urmează a fi elaborate. 

 

B. Îndeplinirea sarcinilor autorităților administrației publice ce au atribuții și în domeniul 

patrimoniului cultural 

Autoritățile administrației publice locale, Consilii Județene și Consilii Locale, au rol de organizare 

a executării sau executarea în concret a legii privind protejarea patrimoniului cultural. Ele sunt legate 

exclusiv de punerea în aplicare a normelor și procedurilor din domeniu, cadrul normativ neprevăzând expres 

posibilitatea unor acțiuni autonome independent de autoritatea publică centrală de specialitate. 

Raportându-ne strict la obligațiile ce revin administrației publice locale în legătură cu secțiunea de 

față menționăm: 

- obligația de semnalizare a monumentelor istorice fapt insuficient îndeplinit în teren într-un 

număr semnificativ de situații; 
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- elaborarea de planuri urbanistice în concordanță cu regimul de protecție instituit pentru 

monumente istorice și zone de protecție aferente acestuia. În legătură cu acest fapt, în unele 

situații se constată că avizele se fac exceptând și pe cel din partea reprezentanților MCIN. 

Primarii au sarcina să se implice în protejarea patrimoniului cultural, în stabilirea regimului de 

folosință a terenurilor din teritoriul administrativ, în semnalizarea corespunzătoare a monumentului istoric, 

în marcajul pentru anumite teritorii protejate. Legat de aceasta întâlnim o majoră lipsă de interes din partea 

autorităților, disiparea responsabilităților în sensul că toți răspund dar nimeni nu face nimic. 

Primarii ar trebui să primească într-un termen limită bunurile arheologice descoperite întâmplător 

și să sprijine depozitarea și predarea acestora. Totodată ar trebui să se implice în identificarea precizării 

locului în care s-a făcut descoperirea, în delimitarea, protejarea și în vederea asigurării zonei de protecție a 

acestei zone. Din păcate, primarii, în marea lor majoritate nu se prea implică. Tot ei ar trebui să notifice 

proprietarii și titularii drepturilor de proprietate unde a avut loc descoperirea cu privire la obligațiile ce le 

revin pentru prevenirea degradării descoperirilor și pentru protejarea terenului respectiv prin suspendarea 

tuturor celorlalte activități inițiate de către proprietar. 

Autoritățile administrației publice locale ar trebui să aplice măsuri de pază și protecție pentru 

monumente istorice, situri arheologice sau în zonele cu potențial arheologic evidențiat întâmplător. Din 

păcate nici acest aspect nu este urmărit îndeaproape, aducându-se diferite motivații mai mult sau mai puțin 

sustenabile. 

Primarii nu se implică în suficientă măsură nici în respectarea legii în ce privește respectarea 

regimului de folosință a terenurilor protejate și în supravegherea și stabilirea acestui regim de folosință. 

Combinația de presiune publică și de agresiune asupra patrimoniului cultural, în toate formele lui, interesul 

mediului politic, acestea determină administrația publică să răspundă acestor presiuni prin acțiuni centrate 

mai curând pe interesul mercantil al investitorilor, decât pe asigurarea integrității și autenticității 

patrimoniului cultural. 

Legat de finanțare la nivelul autorităților administrației publice au obligația de a finanța activitatea 

de protejare a patrimoniului cultural în calitatea de titular al dreptului de proprietate sau al altor drepturi 

reale asupra bunurilor culturale clasate. Astfel, în calitatea de ordonator de credite în subordinea căruia 

funcționează instituții publice specializate din domeniul patrimoniului cultural (muzee, așezăminte culturale 

etc.) sau deținătoare de bunuri culturale, primăriile, consiliile județene au obligații financiare. Dar statutul 

de principal deținător public de bunuri culturale la nivel național și de deținător al unor importante resurse 

financiare, umane, de infrastructură nu este ilustrat proporțional în legislația actuală din domeniul 

patrimoniului cultural, obligațiile autorităților locale fiind similare celor ale oricărei alte categorii de titulari 

ai unor drepturi reale asupra bunurilor culturale. 

Autoritățile publice locale au sarcini de ființare și a unor activități de protejare a patrimoniului 

cultural aflat în proprietate privată, alta decât a statului sau autorității administrației teritoriale. Ei pot institui 

taxe, impozite, cuantumul acestora și modul de cheltuire a acestora. 
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Tot primăriilor le revin sarcini să aloce resurse financiare pentru protejarea patrimoniului cultural 

rezultat din cercetarea arheologică și descoperiri arheologice întâmplătoare. În toate aceste situații apare 

frustrarea autorităților întrucât nu dispun de mijloacele adecvate pentru a oferi protecția necesară și a 

răspunde solicitărilor. În ceea ce privește personalul cu sarcini în domeniul protejării patrimoniului cultural 

de la nivelul autorităților publice, acesta nu este unul specializat iar autoritățile nu dispun de departamente 

specializate în structurile lor organizatorice. Ar fi necesară analizarea unor asemenea responsabilități și 

introducerea unor prevederi legale în acest sens dacă avem în vedere bogăția sarcinilor ce revin autorităților 

publice în problematica patrimoniului cultural. 

La nivelul administrațiilor locale nu există un management diferențiat în funcție de categoriile 

patrimoniului cultural, subdimensionarea resurselor umane de specialitate din structura autorităților și 

numărul de proceduri, tipurile de documentare emise, sarcinile administrative numeroase sunt aspecte care 

impun revizuirea reglementărilor actuale legate de implicarea autorităților publice locale și de crearea 

condițiilor adecvate acestui scop. Aceasta în condițiile când și ajutorul din partea DJC este unul extrem de 

fragil. 

O problemă ce merită atenție specială este cea a experților care să evalueze produsele rezultate din 

descoperiri arheologice întâmplătoare și a potențialului de conflict de interese. 

În aceste condiții merită analizată problema mult discutată a descentralizării activităților aferente 

protejării patrimoniului cultural, oportunitatea și riscurile acestei activități. 

 

C. Raportarea cetățenilor la obligațiile pe care le au în raport cu patrimoniul cultural 

Relația patrimoniului cultural cu cetățenii privește mai multe ipostaze ale acestuia: atunci când pe 

terenurile lor au loc descoperiri arheologice întâmplătoare; atunci când pe terenurile lor se desfășoară 

cercetări arheologice sistematizate; atunci când pe terenurile lor se face detectare și braconaj arheologic. În 

fiecare caz în parte acestora le revin o serie de obligații cum ar fi cele de asigurare a pazei, a suspendării 

activităților aflate în curs sau ce urmează a fi desfășurate etc. În acest sens, în marea majoritate a cazurilor 

cetățenii se achită de astfel de obligații, marea problemă constituind-o colaborarea defectuoasă cu 

reprezentanții autorităților administrației publice locale dar și cu cercetătorii și responsabilii șantierelor 

arheologice ce desfășoară activități de cercetare pe terenurile lor. 

Cetățenii reclamă faptul că se consideră că ei au o importanță secundară în procesul protejării 

proprietăților lor. Totodată, menționează că au mari probleme în ce privește despăgubirea financiară sau în 

natură ca urmare a distrugerilor proprietăților lor sau a suspendării activităților inițiate. În acest sens există 

numeroase litigii încă nesoluționate în justiție. Proprietarii de monumente sunt împovărați cu sarcinile 

impuse de către diverse autorități și totodată practic deposedați de dreptul de a utiliza după dorință 

proprietățile lor. Ei reclamă că măsurile fiscale și financiare prezente sunt insuficient reglementate și faptul 

că este văzută mai ales obligația lor către protejarea patrimoniului cultural dar nu și interesele proprii. 
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A fost creat un cadru normativ care să permită susținerea financiară a acțiunilor de patrimoniu 

cultural național dar el nu se poate aplica întrucât autoritățile publice mai întâi ar trebui să ia o serie de 

măsuri de ordin judiciar și fiscal. În aceste condiții se creează și se menține o stare de frustrare pentru 

constatarea lipsei de protecție reală oferite de autorități. Există chiar și norme metodologie în vigoare pentru 

finanțarea sau creditarea lucrărilor la monumente istorice deținute în proprietate privată. Cu toate acestea, 

niciodată proprietarii privați nu au avut acces la astfel de finanțări tocmai din cauza imposibilității de a 

finanța lucrări de acest gen ca urmare a modului de interpretare a autorităților fiscale sau de control judiciar. 

Proprietarii mai reclamă și absența sau confuzia sprijinului informațional venit din partea 

autorităților publice locale cât și sancțiunile extrem de neconvingătoare administrate celor care le 

deteriorează terenurile și proprietățile ce fac parte din domeniul patrimoniului cultural. 

Descoperirea este raportată la autoritățile locale ca fiind făcută în alt loc sau alt UAT. Testele fizico-

chimice ale solului în care a fost descoperit nefiind concludente sau oferind posibilitatea sancționării. 
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4. Lacunele existente în procedurile referitoare la preempțiune și la expropriere 

prin raportare la legile specifice cu caracter general. 

4.1. Preemțiune – delimitări conceptuale și reglementări legislative generale 

Preemțiunea definește privilegiul pe care cineva îl are printr-o lege sau printr-un contract. 

Dreptul de preemțiune se referă la facultatea de care se bucură o persoană de a fi preferată oricărei 

alte persoane la cumpărarea unui anumit bun; drept de prioritate la înstrăinarea unui bun; dreptul de care se 

bucură cineva prin lege de a fi preferat în calitate de cumpărător al unui bun. Și de această dată, dreptul de 

preemțiune poate fi stabilit prin lege sau prin convenția părților, fie în favoarea unei persoane fizice, juridice 

sau a statului. 

Interesul legiuitorului pentru reglementarea dreptului de preemțiune este exprimat recent prin legea 

nr. 60/2012 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 79/2011. Totodată, el privește și 

dificultățile întâmpinate în practică, în aplicarea dispozițiilor legale referitoare la acest drept. 

La art. 1730, alin 2, lit. c se face precizarea că dispozițiile Codului Civil reglementează cadrul 

general de aplicare a dreptului de preemțiune. Articolele 1730-1740, Cod Civil se aplică numai dacă părțile, 

prin acordul lor, nu au aranjat contractual o altă modalitate de exercitare a dreptului de preemțiune, sau dacă 

prin lege nu se prevede o atare stare de lucruri. 

În consecință, dacă dreptul de preemțiune (procedura de exercitare, efectele și sancționarea 

încălcării sale) a fost stabilit printr-o lege specială, atunci se va aplica legea specială, condițiile de exercitare 

și domeniul de aplicare în cazul unui drept legal de preemțiune, fiind stabilite de regulă prin regimuri 

imperative de la care părțile nu pot să se abată. 

Prin tradiție, teoreticieni și practicieni au conceput exercitarea dreptului de preemțiune al titularului, 

anterior încheierii contractului de vânzare ca urmare a notificării prealabile a proprietarului cu privire la 

intenția sa de a vinde, așa cum era vechea reglementare din Legea nr. 54/1998, în prezent abrogată. 

În Codul Civil, pare a fi excesivă preocuparea legiuitorului pentru reglementarea dreptului de 

preemțiune. Astfel, art. 1731-1736 se referă exclusiv la situația unor potențiale litigii, cu excepția art. 1730 

și 1739 unde s-ar părea că nu există alte reglementări cu caracter general privind dreptul de preemțiune.  

În condițiile stabilite prin lege sau contract, titularul dreptului de preempțiune, numit preemptor, 

poate să cumpere cu prioritate un bun. Dispozițiile Codului Civil privitoare la dreptul de preempțiune sunt 

aplicabile numai dacă prin lege sau contract nu se stabilește o altă modalitate. Totodată, titularul dreptului 

de preempțiune care a respins o ofertă de vânzare nu își mai poate exercita acest drept cu privire la contractul 

ce i-a fost propus. Oferta se consideră respinsă dacă nu a fost acceptată în termen de cel mult 10 zile, în 

cazul vânzării de bunuri mobile, sau de cel mult 30 de zile, în cazul vânzării de bunuri imobile. În ambele 

cazuri, termenul curge de la comunicarea ofertei către preemptor. 
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În ce privește vânzarea către un terț a bunurilor supuse preempțiunii, aceasta se poate face numai 

sub condiția suspensivă a neexercitării dreptului de preempțiune de către preemptor. 

Legat de condițiile exercitării dreptului de preempțiune, vânzătorul este obligat să notifice de îndată 

preemptorului cuprinsul contractului încheiat cu un terț. Notificarea poate fi făcută și de acesta din urmă. 

Respectiva notificare cuprinde numele și prenumele vânzătorului, descrierea bunului, sarcinile care îl 

grevează, termenii și condițiile vânzării, precum și locul unde este situat bunul. 

Preemptorul își poate exercita dreptul prin comunicarea către vânzător a acordului său de a încheia 

contractul de vânzare, însoțită de consemnarea prețului la dispoziția vânzătorului. 

Dreptul de preempțiune se exercită, în cazul vânzării de bunuri mobile, în termen de cel mult 10 

zile, iar în cazul vânzării de bunuri imobile, în termen de cel mult 30 de zile. În ambele cazuri, termenul 

curge de la comunicarea către preemptor a notificării. 

Efectele exercitării preempțiunii constituie un aspect important. Prin exercitarea preempțiunii, 

contractul de vânzare se consideră încheiat între preemptor și vânzător în condițiile cuprinse în contractul 

încheiat cu terțul, iar acest din urmă contract se desființează retroactiv. Cu toate acestea, vânzătorul răspunde 

față de terțul de bună-credință pentru evicțiunea ce rezultă din exercitarea preempțiunii. Clauzele 

contractului încheiat cu terțul având drept scop să împiedice exercitarea dreptului de preempțiune nu produc 

efecte față de preemptor. 

Pot exista în același timp mai mulți preemptori. În cazul în care mai mulți titulari și-au exercitat 

preempțiunea asupra aceluiași bun, contractul de vânzare se consideră încheiat în următoarele situații: 

 cu titularul dreptului legal de preempțiune, atunci când se află în concurs cu titulari ai unor 

drepturi convenționale de preempțiune; 

 cu titularul dreptului legal de preempțiune ales de vânzător, când se află în concurs cu alți 

titulari ai unor drepturi legale de preempțiune; 

 dacă bunul este imobil, cu titularul dreptului convențional de preempțiune care a fost mai 

întâi înscris în cartea funciară, atunci când acesta se află în concurs cu alți titulari ai unor 

drepturi convenționale de preempțiune; 

 dacă bunul este mobil, cu titularul dreptului convențional de preempțiune având data certă 

cea mai veche, atunci când acesta se află în concurs cu alți titulari ai unor drepturi 

convenționale de preempțiune. 

Orice clauză care contravine prevederilor anterioare este considerată nescrisă. 

Atunci când preempțiunea se exercită în privința unui bun cumpărat de terț împreună cu alte bunuri 

pentru un singur preț, vânzătorul poate pretinde de la preemptor numai o parte proporțională din acest preț. 

Totuși, în cazul în care s-au vândut și alte bunuri decât acela supus preempțiunii, dar care nu puteau fi 

despărțite de acesta fără să îl fi păgubit pe vânzător, exercitarea dreptului de preempțiune nu se poate face 

decât dacă preemptorul consemnează prețul stabilit pentru toate bunurile vândute. 
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Scadența obligației de plată a prețului are loc potrivit condițiilor, atunci când în contractul încheiat 

cu terțul s-au acordat termene de plată a prețului, preemptorul nu se poate prevala de aceste termene. 

Dreptul convențional de preempțiune în legătură cu un imobil se notează în cartea funciară. Dacă o 

asemenea notare a fost făcută, acordul preemptorului nu este necesar pentru ca acela care a cumpărat sub 

condiție suspensivă să își poată înscrie dreptul în cartea funciară, în temeiul contractului de vânzare încheiat 

cu proprietarul. Înscrierea se face sub condiția suspensivă ca, în termen de 30 de zile de la comunicarea 

încheierii prin care s-a dispus înscrierea, preemptorul să nu notifice biroului de carte funciară dovada 

consemnării prețului la dispoziția vânzătorului. 

În aplicarea dispozițiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la 

obligativitatea respectării regimului juridic special aplicabil anumitor categorii de bunuri imobile, 

înstrăinarea imobilelor din cărțile funciare astfel înființate se face cu respectarea limitelor legale instituite 

de legislația specială, în ceea ce privește respectarea destinației speciale a terenului și dreptului de 

preempțiune. 

Conform art. 11 al Legii cadastrului și a publicității imobiliare (nr. 7 din 13 martie 1996), în 

aplicarea dispozițiilor Legii nr. 287/2009 (Codul Civil), republicată, cu modificările ulterioare, referitoare 

la obligativitatea respectării regimului juridic special aplicabil anumitor categorii de bunuri imobile, 

înstrăinarea imobilelor din cărțile funciare astfel înființate se face cu respectarea limitelor legale instituite 

de legislația specială, în ceea ce privește respectarea destinației speciale a terenului și dreptului de 

preempțiune. 

Notificarea făcută în termen biroului de carte funciară înlocuiește comunicarea prevăzută la art. 

1.732 alin. (3) din Codul Civil și are aceleași efecte. În temeiul acestei notificări, preemptorul poate cere 

radierea din cartea funciară a dreptului terțului și înscrierea dreptului său. Dacă preemptorul nu a făcut 

notificarea în termen, dreptul de preempțiune se stinge și se radiază din oficiu din cartea funciară. 

Exercitarea dreptului de preempțiune se poate face și în cadrul executării silite. Astfel, în cazul în 

care bunul face obiectul urmăririi silite sau este scos la vânzare silită cu autorizarea judecătorului-sindic, 

dreptul de preempțiune se exercită în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă. 

Dreptul de preempțiune are caracter indivizibil și nu se poate ceda. 

Stingerea dreptului convențional de preempțiune are loc prin moartea preemptorului, cu excepția 

situației în care a fost constituit pe un anume termen. În acest din urmă caz, termenul se reduce la 5 ani de 

la data constituirii, dacă a fost stipulat un termen mai lung. 

 

4.2. Dreptul de preemțiune în relație cu bunurile de interes local sau județean 

Bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local sau județean, sunt supuse dreptului 

de preemțiune potrivit Legii administrației publice locale (nr. 215 din 23 aprilie 2001). Astfel, consiliile 
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locale și consiliile județene hotărăsc ca aceste bunuri, după caz, să fie date în administrarea regiilor 

autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la 

cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau 

județean, în condițiile legii. 

Vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii. Prin 

derogare de la această situație, în cazul în care consiliile locale sau județene hotărăsc vânzarea unui teren 

aflat în proprietatea privată a unității administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcții, constructorii 

de bună-credință ai acestora beneficiază de un drept de preempțiune la cumpărarea terenului aferent 

construcțiilor. 

Prețul de vânzare se stabilește pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau 

județean, după caz. 

Proprietarii construcțiilor sunt notificați în termen de 15 zile asupra hotărârii consiliului local sau 

județean și își pot exprima opțiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării. 

De asemenea, consiliile locale și consiliile județene pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, 

bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată locală ori județeană, după caz, persoanelor juridice 

fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice. 

 

4.3. Aparținători ai monumentelor istorice și patrimoniului arheologic 

Monumentele istorice aparțin fie domeniului public sau prival al statului, al județelor, orașelor, 

comunelor, fie se constituie proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice. 

Monumentele istorice, proprietate publică a statului sau a unităților administrativ teritoriale sunt 

inalienabile, imprescriptibile, insesizabile. 

El pot fi: 

 date în administrarea instituțiilor publice; 

 concesionate; 

 date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică; 

 închiriate în condițiile legii. 

Pentru aceasta este necesar avizul Ministerului Culturii sau, după caz, avizul serviciilor publice 

deconcentrate ale Ministerului Culturii. 

În schimb, monumentele istorice care aparțin persoanelor fizice sau juridice, din sfera proprietății 

private, pot face obiectul circuitului civil, în condițiile statuate de Legea nr. 422/2001. Astfel, ele pot fi 

vândute numai în condițiile exercitării dreptului de preemțiune al statului român prin: 

 Ministerul Culturii, în cazul monumentelor istorice clasate în grupa A; 
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 Servicii publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, pentru monumente istorice de 

grupă B; 

 Servicii publice ale unităților administrativ teritoriale, după caz, potrivit acelorași legi. 

În caz contrar neexercitării dreptului de preemțiune al statului, vânzarea intră sub sancțiunea nulității 

absolute (Legea nr. 422/2001, art. 4, alin. 5). 

În prezent, procedurile de exercitare a dreptului de preemțiune a statului român sunt detaliate în 

Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.645/2003, cu modificările și completările aduse prin Ordinul nr. 

2.118/2007 și Ordinul nr. 2.156/2017. În vederea asigurării unei aplicări coerente și eficiente a normelor 

juridice și pentru asigurarea opozabilității prevederilor legale a fost elaborat ordinul amintit pentru aplicarea 

prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001. 

Prin acest ordin se urmărește aprobarea și detalierea unor aspecte referitoare la: 

 Categoriile de documente ce trebuie să le trimită proprietarii, persoane fizice sau juridice 

de drept privat, ce intenționează să vândă monumentul istoric. 

 Procedura privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune al statului în ce 

privește tipurile de documente emise și circuitul intern de avizare al acestora (anexă la 

ordin). 

 Dispoziții privind constituirea comisiei de negociere în situația în care se va decide 

începerea procedurii de exercitare a dreptului de preemțiune. 

 Aprobarea unor modele de documente, respectiv înștiințarea privind intenția de a vinde un 

monument istoric. 

 Propunerea de răspuns a deconcentratelor ministerului culturii sub forma unui referat de 

oportunitate; declarația pe care trebuie să o depună membrii comisiei de negociere privind 

confidențialitate și imparțialitatea. 

Articolul 17, alin. 1 din Legea 422/2001 face precizarea că atunci când un monument istoric este 

clasat, consecutiv acestuia, în termen de 90 zile de la clasare și publicare în Monitorul Oficial, Direcția 

Județeană pentru Cultură întocmește și comunică proprietarului actul prin care sunt precizate condițiile și 

regulile de utilizare a bunului, obligațiile ce-i revin acestuia. 

Obligația privind folosința monumentului istoric se înscrie în cartea funciară de către proprietar, în 

termen de 30 zile de la data comunicării. 

În art. 26, alin. 1 din Legea nr. 422/2001 se menționează că, în vederea protejării monumentelor 

istorice, Ministerul Culturii îndeplinește direct sau prin serviciile publice deconcentrate atribuții precum 

exercitarea, în numele statului, a dreptului de preemțiune asupra monumentelor istorice clasate în grupa A. 

Ordinul nr. 719 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului 

I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole 

situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce 

dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea 
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Agenției Domeniilor Statului, arată prin art. 3 al Anexei 3 că norme metodologice nu se aplică procedurii 

privind preemțiunea în cazul transferului dreptului de proprietate prin vânzare-cumpărare a terenurilor 

agricole situate în extravilan, pe care sunt situate situri arheologice clasate ca monumente istorice, care se 

supune dispozițiilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 

modificările ulterioare. 

Legea nr. 350/2001, la art. 31, pct. a, menționează că certificatul de urbanism cuprinde elemente 

privind: regimul juridic al imobilului - dreptul de proprietate asupra imobilului și servituțile de utilitate 

publică care grevează asupra acestuia; situarea imobilului - teren și/sau construcțiile aferente - în intravilan 

sau extravilan; prevederi ale documentațiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilului 

- zone protejate, interdicții definitive sau temporare de construire, dacă acesta este înscris în Lista cuprinzând 

monumentele istorice din România și asupra căruia, în cazul vânzării, este necesară exercitarea dreptului de 

preempțiune a statului potrivit legii, precum și altele prevăzute de lege. Informațiile privind dreptul de 

proprietate și dezmembrările acestuia se preiau din cartea funciară, conform extrasului de carte funciară 

pentru informare. 

În art. 36, alin. 4 al Legii nr. 422/2001, se menționează faptul că în legătură cu înstrăinarea, 

închirierea sau concesionarea imobilelor monumente istorice proprietarii acestora au următoarele obligații: 

 să înștiințeze în scris direcția pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județeană, 

respectiv a municipiului București, despre intenția de a înstrăina monumentul istoric, în 

vederea exercitării dreptului de preemțiune al statului sau, după caz, al unității 

administrativ-teritoriale, în condițiile prezentei legi; 

 să notifice viitorului proprietar, chiriaș sau concesionar regimul juridic al monumentului 

istoric pe care îl deține, precum și Obligația privind folosința monumentului istoric; 

 să înștiințeze în scris direcția pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județeană, 

respectiv a municipiului București, despre schimbarea proprietarului sau a administratorului 

în termen de 15 zile de la data încheierii contractelor, potrivit legii, și să transmită acesteia 

o copie de pe acte. 

 

4.4. Organisme cu răspundere privind preemțiunea în cazul monumentelor istorice 

4.4.1. Direcțiilor Județene pentru Cultură 

Directorul executiv al Direcțiilor Județene pentru Cultură, respectiv a municipiului București, 

reprezintă direcția în relația cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice sau juridice române 

sau străine, precum și în justiție, conform Ordinului nr. 2.080/2012. Compartimentul Monumente istorice și 

arheologie din cadrul direcțiilor în exercită, în numele statului, dreptul de preemțiune asupra monumentelor 

istorice clasate în grupa B. 

4.4.2. Ministerul Culturii, servicii și direcții implicate 
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Conform, Ordinului nr. 2.060/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

a Ministerului Culturii, Serviciul Juridic, Contencios (SJC) funcționează în subordinea directă a ministrului 

culturii, este condus de un șef serviciu care reprezintă Ministerul Culturii pe baza delegației date de 

conducerea ministerului și apără drepturile și interesele acestuia în fața instanțelor judecătorești și a altor 

organe de jurisdicție, precum și în raporturile cu alte organisme, cu persoane fizice sau juridice. Acesta 

avizează actele juridice legate de exercitarea/neexercitarea dreptului de preempțiune al statului român, prin 

Ministerul Culturii, în cazul vânzării de monumente istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau 

juridice de drept privat. 

Direcția Patrimoniu Cultural, în colaborare cu Direcția Economică, evaluează și propune, pentru 

bugetul Ministerului Culturii, sumele destinate exercitării dreptului de preemțiune pentru achiziția de 

monumente istorice de grupă A și bunuri din patrimoniul național cultural. 

Serviciul Arheologie și Patrimoniu Construit este subordonat Direcției Patrimoniu Cultural. Prin 

șeful său, serviciul respectiv are atribuții în domeniul arheologiei privind evaluarea și propunerea, pentru 

bugetul Ministerului Culturii, a sumelor destinate exercitării dreptului de preemțiune pentru achiziția de 

imobile monumente istorice de arheologie. 

Serviciul Financiar-Contabilitate se subordonează directorului Direcției Economice. Acesta are ca 

atribuții efectuarea operațiunile prevăzute de lege privind evidența contabilă a patrimoniului din minister. 

În cazul preluării sau transferului de clădiri, monumente de artă monumentală, sau achiziționării de bunuri 

de patrimoniul mobil în baza dreptului de preemțiune, înregistrarea se efectuează în baza proceselor-verbale 

sau a protocoalelor de predare-primire, puse la dispoziție de compartimentele de specialitate din minister. 

 

4.5. Metodologie privind exercitarea dreptului de preemțiune al statului, în cazul vânzării de 

monumente istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat 

Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat care intenționează să vândă monumente 

istorice înștiințează în scris serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în vederea exercitării 

dreptului de preemțiune al statului sau după caz al unității administrativ teritoriale în condițiile legii nr. 

422/2001 și ale Ordinului nr. 2.684 din 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a 

Obligației privind folosință monumentului istoric și a conținutului acesteia. Această înștiințare a intenției de 

vânzare este însoțită de documentația stabilită prin Ordin al Ministrului Culturii. 

Serviciile publice deconcentrate transmit Ministerului Culturii documentația și propunerea de 

răspuns în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora. 

Termenul de exercitare al dreptului de preemțiune al statului este de maximum 25 de zile de la data 

înștiințării a documentației și propunerii de răspuns la Ministerul Culturii sau după caz la serviciile 

deconcentrate ale Ministerului Culturii. 
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Titularii dreptului de preemțiune vor prevedea în bugetul propriu sumele necesare destinate 

exercitării dreptului de preemțiune, conform legii. 

Valoarea de achiziționare se negociază cu vânzătorul. 

În cazul când Ministerul Culturii sau serviciile publice deconcentrate ale ministerului culturii nu își 

exercită dreptul de preemțiune în termenul prevăzut de 25 de zile, acest drept se transferă autorităților 

publice locale care îl pot exercita în maximum 15 zile. 

Comunicările privind neexercitarea dreptului de preemțiune au termen de valabilitate pentru 

întregul an calendaristic în care au fost emise inclusiv pentru situațiile când monumentul istoric este vândut 

de mai multe ori. 

Potrivit Codului de Procedură Civilă (Legea nr. 134/2010), titularul unui drept de preempțiune care 

nu a participat la licitație nu va mai putea să își exercite dreptul după adjudecarea imobilului. 

 

4.6. Reglementări specifice patrimoniului cultural imobil privind preemțiunea 

Făcând o retrospectivă cu privire la cererile și autorizațiile pentru preemțiune, date menționate în 

rapoartele de activitate ale Ministerului Culturii, am desprins următoarele. În 2014 au fost emise 36 de 

preemțiuni conform legislației în vigoare privind vânzarea imobilelor înscrise în Lista Monumentelor 

Istorice, aparținând persoanelor juridice de drept privat. În anul 2015, în același tip de document, se arată că 

au fost redactate aproximativ 100 de răspunsuri de neexercitare a dreptului de preemțiune a Ministerului 

Culturii la înștiințările privind intenția de vânzare a imobilelor clasate ca monumente istorice în grupa A. În 

anul 2016, din datele Ministerului Culturii rezultă că au fost analizate 175 de preemțiuni, au fost redactate 

100 de răspunsuri de neexercitare a dreptului de preemțiune a Ministerului Culturii la înștiințările privind 

intenția de vânzare a imobilelor clasate ca monumente istorice în grupa valorică A. În 2017, Ministerul 

Culturii a dat 250 de răspunsuri privind neexercitarea dreptului de preemțiune a statului român în legătură 

cu vânzarea de monumente istorice clasate în grupa valorică A. 

Direcțiile județene se confruntă și ele cu același tip de probleme, al lipsei de disponibilități sau 

resurse financiare pentru a putea răspunde afirmativ cererilor de preemțiune din partea statului pentru 

cumpărarea de monumente istorice din grupa valorică B. De exemplu, în anul 2018, Direcția Județeană 

pentru Cultură Argeș raportează un număr de 3 solicitări privind exercitarea dreptului de preemțiune. Dar 

din lipsă de disponibilități financiare nu s-a exercitat niciunul dintre aceste drepturi. În raportul său de 

activitate din 2018, DJC Brăila raportează un număr de 79 de solicitări de preemțiune transmise Consiliului 

Județean Brăila și tot atâtea răspunsuri de neexercitare a dreptului de preemțiune. Și în acest caz, principalul 

motiv este acela al lipsei de resurse financiare. Tot din datele furnizate de către DJC rezultă un număr tot 

mai mare de cereri privind preemțiunea unor monumente istorice din grupa valorică A sau B de către 

instituțiile statului. 
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În alte situații, proprietarii de monumente istorice nu sunt corect și suficient informați cu privire la 

metodologia practicării dreptului de preemțiune al statului și al serviciilor de deconcentrate în situațiile când 

aceștia intenționează să vândă imobilele cu statut de monument istoric, ori aflate în zona de protecție a 

acestora sau situate în zone construite protejate. 

Analizând raportările legate de cererile și răspunsurile Ministerului Culturii în legătură cu 

exercitarea dreptului de preemțiune, se constată numărul scăzut al soluționărilor afirmative al acestor cereri. 

Pe de altă parte, apare necesitatea instituirii unor forme sau modele de analiză și de bune practici care să 

permită continuitatea activităților eficiente de la un an la celălalt. În acest sens, unele sugestii merg în sensul 

ca Direcția economică a ministerului să raporteze fondul financiar necesar cumpărării unor monumente 

istorice cu un an înaintea acesteia. 

 

4.7. Exproprieri – cadru conceptual și reglementări legislative 

În limbaj uzual, exproprierea presupune deposedarea unei persoane fizice sau juridice de 

proprietate, de un bun, în virtutea unei legi, pentru cauză de utilitate publică. Exproprierea presupune 

trecerea în patrimoniul statului, pentru o justă și prealabilă despăgubire, fixată de comun acord între 

proprietar și expropriator, a unor bunuri, imobile private, preluarea unor bunuri justificate de interese 

generale. În caz de divergență asupra cuantumului despăgubirilor, acesta se stabilește pe cale judecătorească. 

Din punct de vedere juridic exproprierea poate fi definită ca actul puterii de stat competente prin 

care se realizează trecerea în proprietate publică a unor imobile proprietate privată, necesare executării 

lucrărilor de interes public, în schimbul unor despăgubiri. 

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică desemnează totalitatea actelor și operațiunilor 

administrative și jurisdicționale prin intermediul cărora statul sau autoritățile administrației publice impun 

cesiunea proprietății unor bunuri imobile, aparținând persoanelor fizice ori juridice, cu sau fără scop lucrativ 

precum și a celor aflate în proprietatea privată a comunelor, orașelor, municipiilor, județelor pentru utilitate 

publică și în schimbul unei indemnizații juste și prealabilă. Pot fi expropriate bunuri imobile, proprietate a 

persoanelor fizice sau juridice, cu sau fără scop lucrativ precum și cele aflate în proprietatea privată a 

unităților administrativ teritoriale. 

Exproprierea se deosebește de confiscare, activitate prin care individului i se impun anumite limite 

în exercitarea dreptului de proprietate, fără plata unor despăgubiri. 

Exproprierea poate fi parțială sau totală. Ca exemplu de exproprieri parțiale, se menționează 

reglementarea, limitarea folosirii unui teren, restricționarea la anumite tipuri de activități, insistența ca 

demolarea totală sau parțială a unui imobil să nu se facă decât cu aprobarea anumitor comisii. 

Potrivit art. 44 din Constituția României, nimeni nu poate fi expropriat decât pentru cauză de 

utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire. Preluând aceste dispoziții 

constituționale, art. 562 alin. 3 din nou Cod Civil dispune că exproprierea se poate face numai pentru o 
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cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, fixată de comun acord între proprietar și expropriator. În 

caz de divergență asupra cuantumului despăgubirilor, acesta se stabilește pe cale judecătorească. 

Art. 1 din Protocol nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului din anul 1950 prevede că 

nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru o cauză de utilitate publică, în condițiile prevăzute 

de lege și de principiile generale ale dreptului internațional, esențial pentru acestea fiind faptul că privarea 

unei persoane de proprietatea sa poate fi făcută numai cu o justă și prealabilă despăgubire. 

În sensul Legii nr. 255/2010, sunt declarate de utilitate publică următoarele lucrări: lucrări de interes 

public local de conservare și protejare a clădirilor de patrimoniu degradate; lucrări de construire, reabilitare, 

modernizare, reconversie funcțională pentru proiecte de regenerare urbană inițiate de autoritățile publice 

centrale. 

În aplicarea prevederilor legii amintite, expropriatorul este reprezentat de: unitățile administrativ-

teritoriale sunt reprezentate de autoritățile administrației publice locale sau de aeroporturile de interes local 

pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare proprii, precum și de autoritățile administrației 

publice locale pentru lucrările de interes public de construcție, reabilitare și de modernizare a infrastructurii 

de alimentare cu apă, a infrastructurii de apă uzată, pentru lucrările de construcție, reabilitare și modernizare 

a stațiilor de epurare, pentru lucrările de conservare a spațiilor verzi existente și de amenajare de noi spații 

verzi, pentru lucrările de regenerare urbană și pentru lucrările de conservare și protejare a clădirilor de 

patrimoniu. 

Reglementările specifice privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică sunt cuprinse în 

Legea nr. 33/1994. În preambulul legii respective, se arată că exproprierea pentru lucrări ce servesc utilității 

publice se face având în vedere caracterul de excepție conferit de Constituție, ținând seama și de Codul 

Civil; altfel, dreptul de proprietate privată este garantat și ocrotit de către lege în mod egal și indiferent de 

titular. Legea 33/1994 s-a dorit a fi o reglementare unitară menită să asigure atât cadrul legal, adecvat 

procedurilor de expropriere, de stabilire a despăgubirilor cât și de apărare a dreptului de proprietate privată. 

Se constată că niciunul dintre actele normative în vigoare nu definește explicit exproprierea. Codul 

Civil enumeră în cuprinsul art. 863, lit. b ca mod de dobândire a dreptului de proprietate publică, expropriere 

pentru cauză de utilitate publică, în condițiile legii. În aceste condiții apare un veritabil mod de încetare a 

dreptului de proprietate privată. 

Cu toate că exproprierea pentru cauză de utilitate publică ar trebui să constituie o excepție, totuși, 

în ultimul timp, în țara noastră, asistăm la o situație în care dezvoltarea proiectelor de utilitate publică se 

axează mai mult pe alternativa exproprierii. 

Ca procedură a exproprierii, legea organică în materie precizează că aceasta se derulează în 3 etape: 

 Declararea de utilitate publică a exproprierii 

 Măsuri pregătitoare exproprierii 

 Exproprierea propriu-zisă precum și stabilirea despăgubirilor 
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Categoria lucrărilor pentru a căror realizare este necesară exproprierea este prevăzută în art. 6 din 

Legea nr. 33/1994. Astfel, sunt de utilitate publică lucrările privind: prospecțiunile și explorările geologice; 

extracția și prelucrarea substanțelor minerale utile; instalații pentru producerea energiei electrice; căile de 

comunicații, deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor; sistemele de alimentare cu energie electrică, 

telecomunicații, gaze, termoficare, apă, canalizare; instalații pentru protecția mediului; îndiguiri și 

regularizări de râuri, lacuri de acumulare pentru surse de apă și atenuarea viiturilor; derivații de debite pentru 

alimentări cu apă și pentru devierea viiturilor; stații hidrometeorologice, seismice și sisteme de avertizare și 

prevenire a fenomenelor naturale periculoase și de alarmare a populației, sisteme de irigații și desecări; 

lucrări de combatere a eroziunii de adâncime; clădirile și terenurile necesare construcțiilor de locuințe 

sociale și altor obiective sociale de învățământ, sănătate, cultură, sport, protecție și asistență socială, precum 

și de administrație publică și pentru autoritățile judecătorești; salvarea, protejarea și punerea în valoare a 

monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice, precum și a parcurilor naționale, rezervațiilor naturale și 

a monumentelor naturii; prevenirea și înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale - cutremure, inundații, 

alunecări de terenuri; apărarea țării, ordinea publică și siguranța națională. 

Utilitatea publică a exproprierii se declară de către Guvern pentru lucrările de interes național și de 

către consiliile județene sau Consiliul General al municipiului București pentru lucrări de interes local. 

Pentru lucrările de interes local care se desfășoară pe teritoriul mai multor județe, utilitatea publică 

este declarată de o comisie compusă din președinții consiliilor județene respective. În caz de dezacord, 

utilitatea publică în cauză poate fi declarată de către Guvern. 

Tot prin lege se poate declara utilitatea publică în situații excepționale, în cazul în care - indiferent 

de natura lucrărilor - sunt supuse exproprierii lăcașuri de cult, monumente, ansambluri și situri istorice, 

cimitire, alte așezăminte de valoare națională deosebită ori localități urbane sau rurale în întregime. 

Celelalte aspecte privind cercetarea prealabilă a declarării ca fiind de utilitate publică, a unei 

proprietăți, alcătuirea comisiei cu această sarcină, adoptarea de către Guvern a actului de declarare de 

utilitate publică a imobilului supus exproprierii, aducerea la cunoștință publică sau nu, măsurile 

premergătoare exproprierii, exproprierea propriu-zisă, formele de despăgubire, efectele exproprierii, 

măsurile de protecție a proprietarului imobilului expropriat, toate acestea sunt cuprinse în Legea nr. 33/1994. 

În cazul în care lucrările pentru care s-a făcut o expropriere nu s-au realizat iar expropriatorul dorește 

să înstrăineze imobilul dobândit prin expropriere, atunci fostul proprietar are dreptul de preemțiune. Prețul 

redobândirii nu poate fi mai mare decât despăgubirea primită. Natura juridică a dreptului de retrocedare este 

reglementată de articolele 35 și 36 din Legea nr. 33/1994. În legătură cu dreptul de retrocedare apar mai 

multe discuții deduse și din articolele legii citate. 

Dacă în termen de un an bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate potrivit scopului pentru 

care au fost preluate de la expropriat sau, după caz, lucrările nu au fost începute, foștii proprietari pot să 

ceară retrocedarea lor, dacă nu s-a făcut o nouă declarare de utilitate publică. În acest scop, foștii proprietari 
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vor fi notificați la adresa inițială comunicată expropriatorului în vederea plății despăgubirii cuvenite pentru 

imobilul expropriat. 

Cererea de retrocedare se introduce la tribunal, în termenul general de prescripție, care curge de la 

data notificării. În acest caz, tribunalul, verificând temeiurile cererii, va dispune retrocedarea, iar prețul 

imobilului se va stabili ca și în situația exproprierii, fără a putea însă depăși despăgubirea actualizată. 

În cazul în care lucrările pentru care s-a făcut exproprierea nu s-au realizat, iar expropriatorul dorește 

înstrăinarea imobilului, expropriatul - fost proprietar - are un drept prioritar la dobândire, la un preț ce nu 

poate fi mai mare decât despăgubirea actualizată. În acest scop, expropriatorul îl va notifica pe fostul 

proprietar în condițiile art. 35, iar, dacă acesta nu optează pentru cumpărare în termen de două luni de la 

primirea notificării, imobilul poate fi înstrăinat în mod liber. 

Dacă dreptul prioritar de dobândire este încălcat, fostul proprietar se poate substitui în drepturile 

cumpărătorului, plătind acestuia prețul, în limita prevăzută la alin. (2), precum și cheltuielile ocazionate de 

vânzare. Dreptul de substituire se exercită în termen de două luni de la data comunicării încheierii prin care 

s-a dispus înscrierea în cartea funciară în folosul cumpărătorului. În acest caz, fostul proprietar preia locul 

cumpărătorului, substituindu-se acestuia din urmă în toate drepturile și obligațiile născute din contractul 

încheiat cu încălcarea dreptului prioritar de dobândire. 

Dispozițiile privind oferta de plată urmată de consemnațiune se aplică în mod corespunzător. 

Procesul-verbal încheiat de executorul judecătoresc pentru a constata primirea plății de către terțul 

cumpărător sau, după caz, încheierea executorului judecătoresc de constatare a consemnării plății prețului 

de către terțul cumpărător rămasă definitivă ține loc de titlu de proprietate. Dispozițiile în materie de carte 

funciară rămân aplicabile. 

Toate cheltuielile efectuate pentru realizarea procedurilor de expropriere și retrocedare, inclusiv 

înaintea instanțelor judecătorești, se suportă de expropriator. 

 

4.8. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică a monumentelor istorice 

Patrimoniul cultural imobil – monumente istorice și arheologie – ca segment important al 

patrimoniului cultural, este protejat în prezent prin Legea nr. 422/2001 cu modificările și completările 

ulterioare, prin Ordonanța de Guvern nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea 378/2001 cu modificări și completări ulterioare care tratează aspecte ale 

patrimoniului arheologic. 

În prezent, este de dorit introducerea în corpul legilor, pentru ambele paliere ale patrimoniului 

cultural – monumente istorice și arheologie – a criteriilor majore pe baza cărora, cu detalierile ce s-ar impune 

prin norme specifice, să se instituie un nivel legal de protecție. 
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Legea specială nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică cuprinde o serie 

de proceduri în acest sens. Numai că ele sunt concepute evident, strict, pentru necesitățile unor investiții 

publice în lucrări cu totul noi și nu în cele necesare pentru construcții existente. Din această cauză, 

respectivele prevederi se cer a fi completate și detaliate. 

Exproprierea unui monument istoric se constituie ca un instrument de salvare a lui în situația când 

nu există alte soluții și nicidecum ca o sancțiune. Exproprierea și în acest caz este un instrument operativ de 

salvare a patrimoniului, în situații în care nu permit alte soluții, este necesară descrierea explicită a pașilor 

și a situațiilor în care s-ar impune o asemenea măsură administrativă și a situației post-expropriere și post-

execuție a lucrărilor de salvare a monumentelor istorice. Fără precizarea posibilităților de utilizare a 

obiectivelor salvate de la distrugere (scopul fundamental de implementare a procedurilor de expropriere) 

după executarea lucrărilor facilitate de actul exproprierii, care nu este un scop în sine, se menține blocajul 

juridic. 

În acest sens acționează și Legea nr. 157/1997 privind ratificarea Convenției pentru protejarea 

patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada în 1985. Aici se menționează că în scopul 

protejării monumentelor istorice, în legislația națională a fiecărui stat trebuie să existe dispoziții care să 

prevadă posibilitatea de a expropria un bun protejat. 

Monumentele istorice sunt protejate prin lege iar intervențiile asupra lor pot constitui cauză de 

utilitate publică potrivit Legii nr. 422/2001. 

Monumentele istorice fac parte integrantă din patrimoniul cultural național și sunt protejate prin 

lege. 

Activitățile și măsurile de protejare a monumentelor istorice se realizează în interes public. În 

condițiile prezentei legi intervențiile asupra monumentelor istorice pot constitui cauză de utilitate publică. 

În sensul prezentei legi, prin protejare se înțelege ansamblul de măsuri cu caracter științific, juridic, 

administrativ, financiar, fiscal și tehnic menite să asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, 

evidența, conservarea, inclusiv paza și întreținerea, consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a 

monumentelor istorice și integrarea lor social-economică și culturală în viața colectivităților locale. 

Concepută ca o măsură de protejare, exproprierea pentru cauză de utilitate publică a monumentelor 

istorice și a zonelor de protecție a acestora sau instituirea unor servituți poate fi inițiată și aplicată numai cu 

avizul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național. 

Tot în vederea protejării monumentelor istorice, Ministerul Culturii și Identității Naționale, direct 

sau prin serviciile sale publice deconcentrate ori prin alte instituții publice subordonate, inițiază, atunci când 

este necesar, sau solicită consiliilor județene sau Consiliului General al Municipiului București, după caz, 

exproprierea pentru cauză de utilitate publică a monumentelor istorice, în vederea salvării acestora de la 

distrugere și degradare. 
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Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București inițiază, cu avizul Ministerului 

Culturii și Patrimoniului Național, procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea 

protejării monumentelor istorice, în situațiile și cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. 

În scopul îmbunătățirii calității deciziei referitoare la dezvoltarea spațială durabilă, în coordonarea 

președinților consiliilor județene și a primarilor de municipii și orașe, respectiv a primarului general al 

municipiului București se constituie Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, ca organ 

consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a 

avizului arhitectului-șef. Membrii comisiei sunt specialiști atestați din domeniul urbanismului, arhitecturii, 

monumentelor istorice, arheologiei, precum și din domeniul sociologiei, economiei, geografiei, ingineri 

constructori, ingineri de rețele edilitare, transport. 

Prin Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice se arată că în cadrul conținutului studiului de fezabilitate, în funcție de categoria și clasa de 

importanță a construcțiilor, după caz, se realizează un raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea 

exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză 

de utilitate publică. 

Un caz cu totul particular este menționat în Legea nr. 50/1991. Aici se arată că devin de utilitate 

publică lucrările ce privesc construcții care nu mai pot să fie finalizate conform prevederilor autorizației de 

construcție, inclusiv terenurile aferente ale acestora. Acestea pot fi expropriate pentru cauză de utilitate 

publică iar imobilele pot fi trecute din proprietate publică în proprietate privată și valorificate potrivit legii. 

Prin excepție de la prevederile art. 13 alin. 1 din Legea nr. 50/1991, terenurile destinate construirii 

se pot concesiona fără licitație publică, cu plata taxei de redevență stabilite potrivit legii, ori pot fi date în 

folosință pe termen limitat, după caz, pentru lucrări de protejare ori de punere în valoare a monumentelor 

istorice definite potrivit legii, cu avizul conform al Ministerului Culturii și Cultelor, pe baza documentațiilor 

de urbanism avizate potrivit legii. 

 

4.9. Concluzii 

Pentru multe dintre măsurile aflate în vigoare pare că s-a pierdut originea motivațiilor acestora sau 

că reinterpretarea lor în prezent, distorsionează scopurile pentru care acestea au fost introduse pentru prima 

dată în legislația românească. Așa este cazul dreptului de preemțiune al statului sau exproprierea pentru 

cauză de utilitate publică. 

Se tinde a se rezolva forma în care aceasta urmează a fi exprimată dar fondul pare că iese din 

discuție. 

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în vederea salvării monumentelor istorice nu s-a 

aplicat niciodată din cauza ambiguități formulării scopurilor, definite atât de legea monumentelor cât și de 
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cea specială a exproprierii. Astfel, nu este clar pentru majoritatea cetățenilor dar nici pentru cei din serviciul 

public dacă exproprierea este scop în sine sau instrument, dacă este sancțiune sau măsură extremă pentru 

cazuri extreme. 

Nici cazul de preemțiune, prezentat în lege, nu poate fi explicat cu precizie astfel că pare să nu se 

materializeze practic, niciodată – din aceeași cauză – a ambiguității definirii conceptului. Ori, nefiind 

subordonate unor principii și reguli clar definite și susținute de societate ca atare, astfel de concepte ajung 

să fie distorsionate în textul legii mai ales că traseul legii este unul foarte lung și poate conduce la multe 

modificări sau amendamente care, în final, pot schimba în total intenția inițiatorului. Drept urmare, 

preemțiunea îi nemulțumește pe mulți proprietari de monumente istorice, persoane fizice. 

Prin noul cod se impune cerința de lămurire a unor aspecte legate de proprietate, în special, de 

clarificarea sau simplificarea procedurilor de exercitare a dreptului de preemțiune al statului. 

Cu toate că Ordinul nr. 2.156/2017 cuprinde o serie de proceduri cu privire la exercitarea dreptului 

de preemțiune, proceduri care sunt binevenite, acesta din păcate nu a fost publicat în Monitorul Oficial. 

Exproprierea unor monumente istorice aflate în proprietate privată se poate face în mai multe 

scopuri și anume: efectuarea unor lucrări de conservare, protejare de interes public local sau național. 

Problemele specifice privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică pot viza și monumentele istorice. 

Salvarea unui bun protejat de la distrugere constituie o motivație puternică prezentă în lege privind 

protejarea monumentelor istorice dar și în legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică. Cu toate 

acestea, modul de intervenție al statului pentru a salva un monument istoric de la distrugere este încă 

defectuos exprimat. Astfel, această măsură de intervenție nu a fost aplicată niciodată din mai multe cauze: 

interpretări diferite, reticență a justiției de a aviza hotărârile de declarare a interesului public și de declanșare 

a procedurilor de expropriere. 

Unul dintre cele mai importante aspecte care necesită clarificare prin noul cod, se arată în Tezele 

prealabile, este cel legat de exproprierea pentru cauză de utilitate publică – prin completarea și detalierea 

acelor prevederi care există în legea specială a exproprierii pentru cauză de utilitate publică. 

În prezent, aceste prevederi sunt concepute strict pentru necesitățile unor investiții publice în lucrări 

cu totul noi și nu în cele necesare pentru construcții existente. Așadar, exproprierea nu este o sancțiune ci 

un instrument operativ de salvare a patrimoniului cultural în situații care nu permit alte soluții. Pornind de 

aici, este necesară descrierea explicită a pașilor și a situațiilor în care s-ar impune o asemenea măsură 

administrativă precum și a opțiunilor post-expropriere și post-execuție a lucrărilor de salvare a 

monumentelor istorice. 

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică a patrimoniului cultural nu poate fi un scop în sine. 

Salvarea este scopul primar de implementare a procedurilor de expropriere. Pentru aceasta trebuie precizate 

posibilitățile de utilizare a obiectivelor salvate de la distrugere după executarea lucrărilor facilitate de actul 

exproprierii. Blocajul juridic se va menține dacă nu se precizează posibilitatea de utilizare a obiectivelor 

salvate de la distrugere. 
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Conținutul unor texte de lege din țara noastră este prea detaliat comparativ cu legile ce servesc 

acelorași scopuri din alte țări. Pe de altă parte, sunt numeroase lacune locale în ce privește aplicarea acestor 

legi. În alte situații, nu este vorba de disfuncții provenite din fondul reglementării, ci mai ales de capacitățile 

din ce în ce mai scăzute ale aparatului administrativ ori ale politicilor publice defectuos concepute din 

punctul de vedere al programelor sau alocărilor bugetare. 

O altă problemă este dată de capacitatea scăzută de a putea aplica măsurile legale. Astfel, în actuala 

lege a monumentelor istorice se întâlnesc formulări defectuoase privind posibilitatea strămutării unui 

monument istoric. În legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică lipsește detalierea necesară pentru 

a explica modul în care este interpretat interesul public în executarea unor lucrări de salvare a monumentelor 

istorice. 

Modul de exprimare a posibilității statului de a interveni pentru a salva un monument istoric de la 

distrugere este defectuos exprimat. Astfel, legii exproprierii nr. 33/1994 i se reproșează faptul că derularea 

procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică este extrem de îndelungată, fapt care în practică 

poate conduce la afectarea siguranței monumentului istoric. Ca soluție legislativă s-a propus a se aduce 

derogări de la legea cadru privind exproprierea, prin care orice investitor privat care obține licență de 

exploatare are drept să exproprieze proprietățile de sub amprenta expropriatorului propus, în calitate de 

reprezentat al statului, și în absența accesului proprietarilor expropriați, la un recurs administrativ sau 

judiciar împotriva măsurii de expropriere. 

Ministerul Culturii trebuie să prevadă în bugetul său fonduri destinate preemțiunii conform art. 36, 

alin. (4) din Legea nr. 182/2000. 

Funcționalitatea mecanismului de exercitare a dreptului de preemțiune poate fi constatată și din 

analiza solicitărilor din ultimii 5 ani, solicitări înregistrate la Ministerul Culturii, comunicate direcției de 

specialitate și consemnate în rapoartele de activitate publicate pe pagina de internet a autorității. Astfel, până 

în anul 2019 inclusiv, din totalul cererilor înregistrate pentru exercitarea dreptului de preemțiune, Ministerul 

Culturii nu a arătat un interes real pentru nicio achiziție de bunuri de patrimoniu imobil, în general, datorită 

faptului că nu au putut fi alocate fonduri în acest scop. Dacă inexistența achiziționărilor la nivelul autorității 

centrale reflectă lipsa fondurilor și poate lipsa unei politici coerente de dezvoltare a patrimoniului, numărul 

scăzut de oferte de preemțiune reflectă o altă deficiență în acest mecanism. 

Licitațiile de bunuri culturale mediatizate de agenții economici autorizați vehiculează adesea bunuri 

culturale ce ar fi susceptibile de a fi clasate dar fără ca acest bun să fie notificat corespunzător serviciilor 

deconcentrate ale Ministerului Culturii. 

De fapt, în momentul de față asistăm la un blocaj datorat pe de o parte faptului că obligația 

Ministerului Culturii de a prevedea fonduri pentru preemțiune nu este corelată cu obligația mai fermă a 

statului de a asigura aceste fonduri, cu anticiparea obiectivelor patrimoniului imobil ce ar putea fi cuprins 

prin drept de preemțiune în anul următor. Aceasta cu condițiile modificării legislației astfel încât potențialii 

vânzători să înștiințeze cu un an înainte ministerul în legătură cu intenția de a vinde ceva care ar putea 
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interesa statul. Pe de altă parte, blocajul de preemțiune la nivelul ministerului este dat și de lipsa unui 

mecanism eficient de monitorizare și intervenție coercitivă față de activitatea neconformă a anumitor agenți 

economici privați. 

Mecanismul exercitării dreptului de preemțiune nu funcționează din lipsa alocării fondurilor. 

Aceasta se soldează cu creșterea inutilă a sarcinii administrative pentru autoritatea centrală și serviciile sale 

publice deconcentrate. Totodată aceasta îi afectează și pe proprietarii de imobile care se văd obligați a derula 

proceduri de durată fără finalitate, inutil, fără să poată beneficia de efectele vânzării bunurilor lor. 

Un aspect important ce necesită clarificare este legat de exproprierea pentru cauză de utilitate 

publică – prin completarea și detalierea altor prevederi care există în legea specială a exproprierii pentru 

cauză de utilitate publică dar în care sunt concepute în mod evident clarificări strict legate pentru necesitățile 

unor investiții publice în lucrări cu totul noi și nu în cele necesare pentru construcții existente. 

Așa cum se arată în Tezele prealabile, exproprierea nu trebuie concepută ca o sancțiune ci ca un 

instrument operativ de salvare a patrimoniului în situații care nu permit alte soluții. În acest caz este necesară 

descrierea explicită a pașilor, a situațiilor respective în care s-ar impune o asemenea măsură, a situațiilor 

post-expropriere, post-execuție ținându-se seama de necesitatea salvării monumentului istoric respectiv. 

Scopul fundamental de implementare a procedurilor de expropriere se constituie ca o posibilitate de 

utilizare a obiectivelor salvate de la distrugere. Fără această posibilitate precizată, identificată după 

executarea lucrărilor facilitate de actul exproprierii. 

În absența specificării acestui mod de utilizare a obiectivelor salvate de la distrugere prin 

expropriere s-ar menține blocajul juridic și inoperabilitatea acestei măsuri extreme care nu este un scop în 

sine. Așadar, putem spune că cel mai important aspect este legat de exproprierea pentru cauză de utilitate 

publică prin completarea și detalierea acestor prevederi ce există în legea specială a exproprierii pentru 

cauză de utilitate publică. 

În legătură cu problema exproprierii putem vorbi despre existența unor disfuncții generale legate de 

cadrul legal în vigoare și de capacitatea de a putea aplica anumite măsuri legale. Ca expresie a acestui fapt, 

precizăm că formulări defectuoase se găsesc în actuala lege privind monumentele istorice, în legătură cu 

posibilitatea strămutării unui monument istoric. Astfel, măsura de a împiedica separarea unui monument de 

contextul său ar putea fi în realitate ocolită oricând o autoritate publică ar căuta să forțeze în acest sens. 

Lipsește o detaliere a cazurilor prevăzute de legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică 

pentru a putea explica modul în care este explicat interesul public în executarea unor lucrări de salvare a 

monumentului istoric. Acest interes, cât și natura de salvare a unui bun protejat de la distrugere sunt 

exprimate în ambele legi, cea privind protejarea monumentelor istorice și cea specială a exproprierii pentru 

cauză de utilitate publică. 

Conceptul de preemțiune prevăzut în cadrul legal în vigoare face parte din categoria definițiilor 

ineficiente datorită faptului că nu este definit exact scopul unui asemenea instrument. Aceasta presupune 
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clarificarea și simplificarea procedurii privind exercitarea dreptului de preemțiune al statului dar și 

precizarea mai clară a obligativității de a consemna în toate actele de proprietate și de transfer a proprietății 

asupra bunurilor de patrimoniu național, a tuturor obligațiilor ce grevează asupra acelui bun. 

 

A. Obligații actuale neonorate de către sistemul specializat pe administrarea culturii și motivele 

acestora 

Reglementare 

În legislația actuală, definiția conceptului de preemțiune este una ineficientă prin faptul că nu 

definește exact scopul acestui instrument. Aceasta presupune clarificarea prin lege și simplificarea 

procedurii de preemțiune dar și precizarea mai clară a obligațiilor de consemnare a acestor sarcini în toate 

actele. Ambiguitatea definirii în lege a conceptului de preemțiune, imprecizia în explicarea sa face ca 

activitatea de preemțiune să nu se materializeze practic. Acest concept nu este subordonat unor principii și 

reguli clar definite, susținute de societate ca atare. Astfel, conceptul ajunge să fie distorsionat în textul legii, 

putând conduce la modificări sau amendări care în final să schimbe intenția inițiatorului legii. 

În legătură cu procedura de verificare a dreptului de preemțiune al statului la vânzarea unui 

monument istoric ar trebui să se revină cu precizări în noua reglementare întrucât nu este clar definit 

managementul trimiterii dosarelor cu înștiințarea de vânzare către instituțiile implicate, urmărindu-se atent 

termenele precum și procedurile sigure pe care le urmeze DJC. 

Necesitatea corectării reglementărilor în legătură cu procedurile privind verificarea dreptului de 

preemțiune al statului pentru monumente istorice care fac parte dintr-un ansamblu clasat. În practică există 

construcții parte a unui ansamblu, care nu au fost clasate individual și există un singur cod pentru întregul 

ansamblu (stradal, urban, rural, centru istoric etc.). 

Lipsa unor documente unitare, formulare tip pentru verificarea dreptului de preemțiune al statului. 

Nu există un formular tip de folosit. De asemenea, tipul procedurii în vigoare nu permite explicarea faptului 

că o vânzare a unui imobil monument istoric poate cuprinde și un teren adițional, neclasat, caz in care Statul 

are drept de preemțiune asupra monumentului, dar monumentul este disponibil la vânzare doar la pachet cu 

terenul respectiv. 

Ineficiența întregii proceduri din cauza următoarelor aspecte: 

- imposibilității de a trimite documentele in format digital, Direcțiile județene nu au website, nu au 

nici măcar adresa de e-mail; 

- imposibilitatea de a trimite documentația în format fizic deoarece sunt cazuri în care și adresa 

fizică a Direcției Județene este de negăsit. 

- este necesară centralizarea datelor privind exercitarea dreptului de preemțiune al statului, anume 

care este proporția dintre notificările primite și achizițiile efectuate; dacă există o strategie a ministerului 

culturii privind achizițiile de monumente, de situri, de patrimoniu imobil. 
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Este necesară reanalizarea procedurii de notificare în vederea exercitării dreptului de preemțiune. 

Legat de aceasta apare întrebarea dacă mai este necesară menținerea acestei prevederi legale (a dreptului de 

preemțiune) în considerarea existenței posibilității exproprierii pentru cauză de utilitate publică. 

Legat de modul în care decurge procedura administrativă, odată ce există o ofertă de vânzare, 

practica arată că: 

- în anumite măsuri, ea generează întârzieri inutile; 

- în condițiile în care termenele în care trebuie să reacționeze autoritățile sunt foarte strânse, 

înregistrarea ofertei de vânzare este trimisă în primă instanță la serviciul de deconcentrate, 

trimitere care este redundantă dacă ulterior trebuie comunicată Ministerului Culturii; 

- constituirea comisiei de achiziții presupune un circuit de avizare foarte lung în interiorul 

Ministerului Culturii; 

- este necesar să se prevadă termene mai realiste pentru situațiile în care fondurile necesare 

achiziției nu sunt disponibile și se intenționează să se apeleze la arte surse ca de exemplu fondul 

de rezervă la dispoziția guvernului și trebuie să existe posibilitatea de a scurta durata de răspuns 

în condițiile în care nu mai există fonduri disponibile pentru exercitarea dreptului de preemțiune 

pentru anul în curs. 

Legea monumentelor istorice nu prevede termene exacte și clare pentru exercitarea dreptului de 

preemțiune. Există 25 de zile pentru Ministerul Culturii și 15 zile pentru autoritățile locale. Cu toate acestea, 

în practică nu se respectă aceste termene și există o oarecare confuzie. Nu se precizează care sunt autoritățile 

locale care să exercite dreptul de preemțiune – dacă este vorba despre primărie sau consiliul județean. 

Nu se precizează dacă trebuie trimis câte un dosar cu înștiințarea de vânzare pentru fiecare instituție 

în parte, urmărind atent termenele sau dacă trebuie trimis doar un singur dosar pe care DJC să îl direcționeze. 

În practică, situația diferă de la un județ la altul, unele direcții ocupându-se de trimiterea dosarului ce 

cuprinde înștiințarea de vânzare și documentația către Ministerul Culturii și către autoritățile locale, apoi 

revin cu un singur răspuns pentru toate instituțiile care au drept de preemțiune, altele cer proprietarilor să 

trimită separat, pentru fiecare instituție și totodată nu comunică între ele, nici măcar înspre știință, răspunsul 

instituției din care fac parte. 

Nu este prevăzută procedura în cazul în care răspunsul referitor la dreptul de preemțiune nu este 

trimis în termenul legal, dacă lipsa unui răspuns poate însemna de fapt neexercitarea dreptului de 

preemțiune. 

În cazul in care Statul prin Ministerul Culturii sau organele publice deconcentrate ale acestuia decide 

exercitarea dreptului de preemțiune, nu este precizată procedura, nici termenul la care acesta va fi exercitat. 

In practică, se întâlnesc situații în care statul nu oferea un răspuns referitor la dreptul de preemțiune, sau 

răspunsul era afirmativ (se dorea exercitare acestui drept) fără sa fie precizat când. Astfel, anul calendaristic 

trecea si se demara din nou procedura de consultare a acestui drept în următorul an. Chiar în condițiile în 
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care este cunoscut faptul că nu dețin fondurile necesare nici pentru achiziționare, nici pentru reabilitare, 

autoritățile locale pot emite un răspuns afirmativ privind achiziționarea unui monument istoric. 

Lămurirea unor aspecte legate de proprietate, în special în clarificarea și simplificarea procedurilor 

a dreptului de preemțiune al statului. Legat de aceasta se impune precizarea clară a obligației de a consemna 

în toate actele de proprietate și de transfer al proprietăților a servituților care grevează acele bunuri. 

Exercitarea dreptului de preemțiune asupra terenurilor, în cazul siturilor arheologice, cu precădere 

în cazul celor de grupă valorică B care au în teren o delimitare extinsă (frecvent doar pe baza unor descoperiri 

întâmplătoare și a unor repere bibliografice este în general ignorată). Soluția propusă în acest caz este aceea 

de a se prevedea în mod expres condiția exercitării dreptului de preemțiune în cazul terenurilor aflate în 

situri arheologice, eventual limitarea acesteia la cazul siturilor arheologice din grupa valorică A și a zonelor 

de interes arheologic prioritar. 

Referitor la exproprierea monumentelor istorice, în niciunul dintre actele normative în vigoare nu 

este definit explicit conceptul de expropriere pentru patrimoniul cultural imobil, aceasta în ciuda faptului că 

exproprierea apare ca un instrument de salvare a unui monument istoric. De aceea în corpul codului ar trebui 

introduse criterii majore pe baza cărora să se instituie un nivel legal de protecție. 

Este necesară descrierea explicită a pașilor, a situațiilor și condițiilor când s-ar impune o asemenea 

măsură, a situațiilor post-expropriere, post-execuție, ca mijloc de salvare a unui monument istoric. Apoi ar 

trebui precizate posibilitățile de utilizare a obiectivelor salvate de la distrugere, aspect facilitat prin 

expropriere. 

 Continuă să se mențină blocajul juridic ca urmare a faptului că nu sunt precizate posibilitățile de 

utilizare a obiectivelor salvate de la distrugere după executarea lucrărilor facilitate de expropriere. Așadar, 

modul de intervenție al statului pentru a salva un monument de la distrugere este încă defectuos de precizat. 

Această măsură, prin expropriere nu a fost aplicată niciodată. Drept cauză, se menționează interpretarea 

diferită, reticența justeții de a aviza hotărârea de avizare în interes public și de declarare a procedurii de 

exproprierii. De aceea, în lege, în legătură cu mecanismul exproprierii ar trebui clarificate și completate, 

detaliate acele prevederi existente în legea specială a exproprierii pentru cauză de utilitate publică. 

Resurse financiare 

Ministerul Culturii ar trebui să prevadă în bugetul său fonduri destinate preemțiunii dar nu au fost 

alocate fonduri, motiv pentru care mecanismul exercitării dreptului de preemțiune nu funcționează. Aceasta 

a condus la creșterea inutilă a sarcinii administrative pentru autoritatea centrală specializată în protejarea 

patrimoniului cultural dar și pentru serviciile deconcentrate chemate să desfășoare activități fără finalitate. 

Există un număr extrem de redus al exercitării dreptului de preemțiune pentru monumente istorice. Chiar și 

atunci când s-a răspuns pozitiv la exercitarea dreptului de preemțiune, așa cum a procedat de exemplu DJC 

Argeș în 2018, acest aspect nu s-a finalizat tot din lipsa banilor. În consecință apare necesitatea instituirii 

unor forme, modele de analiză și de bune practici care să permită continuitatea activității eficiente de la un 
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an la altul. De exemplu se sugerează ca Direcția economică a MCIN să raporteze fondul necesar cumpărării 

unor monumente istorice un 1 an înainte. 

 

B.  Îndeplinirea sarcinilor autorităților administrației publice ce au atribuții și în domeniul 

patrimoniului cultural 

La acest nivel există o oarecare confuzie cu privire la procedurile exercitării dreptului de 

preemțiune, aspect care ar urma să fie reglementat. Astfel, nu sunt precizate care sunt autoritățile locale care 

să exercite dreptul de preemțiune pentru monumente istorice de grupă valorică B – consilii locale, consilii 

județene și primării. 

Autoritățile administrației publice nu au desfășurat nicio activitate legată de exproprierea pentru 

cauză de utilitate publică a monumentelor istorice, dat fiind faptul că acest mecanism se află într-un blocaj 

juridic, exproprierea fiind în acest caz parțial reglementată, neexistând prevederi și proceduri adecvate în 

legătură cu pașii ce trebuie urmați în timpul și ulterior exproprierii monumentului istoric expropriat. 

 

C. Raportarea cetățenilor la obligațiile pe care le au în raport cu patrimoniul cultural 

Cetățenii, proprietari sau titulari ai unor drepturi de proprietate se comportă diferit în legătură cu 

problema preemțiunii, a înstrăinării unui imobil protejat – proprietate privată: 

- unii dintre ei nu dețin niciun fel de informații în legătură cu obligațiile ce le revin în condițiile 

în care doresc să înstrăineze un monument istoric întrucât nu au primit obligația de folosință a 

monumentului istoric care cuprinde informații detaliate; 

- nu au cunoștință de existența unor ghiduri sau materiale de informare în ce privește exercitarea 

dreptului de preemțiune; 

- nu au cunoștință și nu sunt ajutați să obțină informații de specialitate din partea serviciilor 

deconcentrate ale MCIN. 

Deseori, cetățenii aplică un tratament impropriu monumentelor istorice ai căror proprietari sunt, 

aceasta întrucât eforturile lor de vânzare către stat sunt inutile, costisitoare și complicate, fără finalizare. 

Deseori chiar răspunsurile sunt tergiversate, întârziate, suspendate undeva, blocând posibilitatea 

proprietarilor de a-și valorifica imobilele. Drept urmare preemțiunea nu se finalizează. 

Blocajul juridic al mecanismului de expropriere a monumentelor istorice în vederea protejării lor se 

manifestă din perspectiva cetățenilor din privința interferențelor cu dreptul de proprietate și a compensațiilor 

sau despăgubirilor oferite de stat. Această limitare a soluțiilor de salvare prin expropriere conduce către o 

vulnerabilizare chiar până la distrugere a monumentului în cauză. 

 

  



86 
 

5. Modul de inventariere în conflict cu dreptul de acces și de popularizare a 

informațiilor legate de imobile aflate în proprietate privată; lacune în ceea 

privește identificarea limitelor sau a componentelor unui imobil protejat 

5.1. Conceptualizare și cadru legislativ 

Conservarea, protejarea, reabilitarea unui monument istoric, popularizarea lui, presupun cu 

necesitate ca mai întâi acesta să fie inventariat, clasat și cuprins în Lista Monumentelor Istorice, în ultimă 

instanță să poată fi identificat, delimitat. Numai că, din păcate, așa cum se menționează și în Tezele 

prealabile ale Codului patrimoniului cultural, lucrurile nu se prezintă astfel. 

Inventarierea este un ansamblu de proceduri cu ajutorul cărora sunt identificate - prin cercetare și 

analiză științifică - acele bunuri imobile care datorită caracteristicilor lor sunt susceptibile de a fi clasate ca 

monumente istorice. Inventarierea are un caracter sistematic, în analiza tuturor categoriilor de bunuri 

imobile inventariate fiind folosită o metodă unică. 

Inventarierea monumentelor istorice constă în procedura de alcătuire a fișei analitice și minimale a 

fiecărui monument, în care sunt consemnate informațiile tehnice și științifice, toate intervențiile umane, 

precum și modificările naturale survenite în decursul timpului, în condițiile Legii nr. 422/2001, republicată, 

și potrivit prezentelor norme metodologice. 

Etapele pe care specialistul sau, după caz, expertul trebuie să le urmeze în vederea realizării fișei 

analitice de inventariere a unui monument istoric sunt legate de cercetarea pe teren a monumentului istoric 

(Ordin nr. 2.260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a 

monumentelor istorice), urmărindu-se: 

 verificarea denumirii oficiale, a denumirilor anterioare și, după caz, a hramului bisericii sau 

a denumirii ansamblului; 

 verificarea adresei corecte; 

 descrierea sumară a imobilului; 

 stabilirea datei construirii, a istoricului și a stării de conservare; 

 schița planului de situație; 

 fotografii ale imobilului. 

În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale, Ministerul Culturii are următoarele atribuții specifice: 

coordonează activitățile de cercetare, conservare, evidență, proiectare și restaurare, regenerare și punere în 

valoare a patrimoniului cultural național, material și imaterial, și asigură finanțarea adecvată a acestora, 

potrivit legii (Hotărârea de Guvern nr. 90 din 10 februarie 2010 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Culturii și Identității Naționale). 

Serviciul Arheologie și Patrimoniu Construit (SAPC) este condus de un șef de serviciu care se 

subordonează directorului Direcției Patrimoniu Cultural și are următoarele atribuții în domeniul 
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patrimoniului construit: colaborează cu serviciile deconcentrate ale ministerului, în vederea controlului și 

inspectării șantierelor la obiectivele monument istoric, indiferent de sursa de finanțare a lucrărilor și pentru 

îndeplinirea atribuțiilor legale (Ordin nr. 2.060/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Ministerului Culturii). 

Monumentele istorice fac parte integrantă din patrimoniul cultural național și sunt protejate prin 

lege. Activitățile și măsurile de protejare a monumentelor istorice se realizează în interes public. În condițiile 

legii 422/2001 intervențiile asupra monumentelor istorice pot constitui cauză de utilitate publică. În sensul 

legii, prin protejare se înțelege ansamblul de măsuri cu caracter științific, juridic, administrativ, financiar, 

fiscal și tehnic menite să asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, evidența, conservarea, 

inclusiv paza și întreținerea, consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a monumentelor istorice și 

integrarea lor social-economică și culturală în viața colectivităților locale. Asupra monumentelor istorice se 

pot aplica servituți de utilitate publică instituite potrivit legii. (Lege nr. 422 din 18 iulie 2001 privind 

protejarea monumentelor istorice). 

Autoritățile administrației publice centrale de specialitate și instituțiile din subordinea acestora, 

precum și autoritățile administrației publice locale cooperează cu proprietarii monumentelor istorice, 

persoane fizice sau juridice, cu deținătorii și administratorii acestora, precum și cu instituțiile publice și 

organizațiile neguvernamentale din domeniul protejării monumentelor istorice și îi sprijină în condițiile 

legii. 

Inventarierea monumentelor istorice reprezintă acțiunea de strângere a totalității informațiilor, 

documentelor, studiilor, cercetărilor și a documentațiilor cu privire la identificarea imobilelor susceptibile 

de a dobândi calitatea de monument istoric, a imobilelor clasate ca monumente istorice, a monumentelor 

istorice declasate, precum și a celor distruse sau dispărute. 

Inventarierea și clasarea se realizează potrivit dispozițiilor prevăzute în lege și în conformitate cu 

normele metodologice de inventariere și clasare a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului 

culturii și patrimoniului național. 

Pentru realizarea inventarierii monumentelor istorice, autoritățile și instituțiile publice competente 

comunică serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, la solicitarea acestora, date privind 

situația juridică a imobilelor. 

Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, potrivit prevederilor legale, Ministerul Culturii organizează 

compartimente de specialitate în aparatul propriu, precum și instituții subordonate, având drept atribuții 

activitățile de cercetare, inventariere, avizare, inspecție și control, conservare, restaurare și punere în valoare 

a monumentelor istorice. 

În vederea protejării monumentelor istorice Ministerul Culturii și Identității Naționale îndeplinește, 

direct sau prin serviciile sale publice deconcentrate ori prin alte instituții publice subordonate, următoarele 

atribuții: organizează sistemul național de cercetare, inventariere, clasare a monumentelor istorice, de 

elaborare a reglementărilor din domeniu, de inspecție și control al monumentelor istorice. Inventarierea este 
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o activitate indispensabilă procesului de cunoaștere, cercetare, întreținere și conservare a patrimoniului 

cultural. 

Legea nr. 157 din 7 octombrie 1997 privind ratificarea Convenției pentru protecția patrimoniului 

arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie 1985, arată că în scopul identificării cu precizie 

a monumentelor, ansamblurilor arhitecturale și a siturilor susceptibile de a fi protejate, fiecare parte se 

angajează sa continue inventarierea acestora, iar în cazul în care bunurile respective ar fi amenințate, sa 

întocmească, în cel mai scurt termen, o documentație corespunzătoare. 

 Conform Ordinului nr. 2.080/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

a Direcțiilor Județene pentru Cultură și Patrimoniul Național, respectiv a municipiului București, în 

activitatea sa, Direcția urmărește îndeplinirea următoarelor obiective generale: asigurarea inventarierii și 

verificarea actualizării permanente a evidenței patrimoniului imobil; verificarea asigurării condițiilor 

prevăzute de legislația în vigoare privitoare la starea de conservare, a condițiilor de securitate și respectarea 

reglementărilor privind clasarea și circulația patrimoniului cultural mobil. 

Compartimentul Monumente istorice și arheologie din cadrul direcțiilor îndeplinește în condițiile 

legii, următoarele atribuții în domeniul protejării monumentelor istorice: realizează inventarierea 

monumentelor istorice și comunică lunar la Institutul Național al Patrimoniului informațiile și datele 

necesare realizării și actualizării Listei Monumentelor Istorice; întocmește și comunică proprietarilor sau 

titularilor dreptului de administrare, după caz, Obligația privind folosința monumentului istoric, act prin 

care sunt precizate condițiile și regulile de utilizare sau exploatare și întreținere a bunurilor mobile clasate 

monument istoric; înștiințează, în scris, proprietarii sau titularii drepturilor reale asupra monumentelor 

istorice din județul de competență despre obligațiile ce le revin prin lege ca urmare a regimului juridic 

special al bunurilor imobile în cauză; constată contravenții și aplică amenzi pentru nerespectarea 

prevederilor legale în domeniul protejării monumentelor istorice în conformitate cu dispozițiile legale în 

vigoare. 

Institutul Național al Patrimoniului are între atribuțiile sale principale colaborarea cu serviciile 

publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și cu instituții de specialitate în 

activitatea de inventariere și de cadastru a monumentelor istorice. 

În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național are 

următoarele atribuții specifice: coordonează activitățile de cercetare, conservare, evidență, proiectare și 

restaurare, regenerare și punere în valoare a patrimoniului cultural național, material și imaterial, și asigură 

finanțarea adecvată a acestora, potrivit legii. 

Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public constituie unul dintre 

principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția 

României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României, potrivit Legii nr. 544 din 12 

octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. 
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Conform art. 3 al Legii nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, se 

stabilesc următoarele categorii de monumente istorice, bunuri imobile situate suprateran, subteran și 

subacvatic: 

a) monument - construcție sau parte de construcție, împreună cu instalațiile, componentele artistice, 

elementele de mobilare interioară sau exterioară care fac parte integrantă din acestea, precum și lucrări 

artistice comemorative, funerare, de for public, împreună cu terenul aferent delimitat topografic, care 

constituie mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, 

artistic, etnografic, religios, social, științific sau tehnic; 

b) ansamblu - grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori muzeistic 

de construcții urbane sau rurale care împreună cu terenul aferent formează o unitate delimitată topografic ce 

constituie o mărturie cultural-istorică semnificativă din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, 

istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific sau tehnic; 

c) sit - teren delimitat topografic cuprinzând acele creații umane în cadru natural care sunt mărturii 

cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, 

etnografic, religios, social, științific, tehnic sau al peisajului cultural. 

În Ordinul nr. 2.260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și 

inventariere a monumentelor istorice se precizează că dosarul de clasare cuprinde: documentația privind 

situația juridică: copii legalizate de pe actele care atestă dreptul de proprietate sau alte drepturi reale asupra 

imobilului ori acte emise de autoritățile administrației publice locale competente teritorial certificând 

situația proprietății asupra imobilului, conform evidențelor compartimentelor de impozite și taxe locale 

proprii sau aflate în subordinea acestora; copii ale planului cadastral și ale cărții funciare. 

Pentru siturile arheologice din Platforma continentală a litoralului românesc al Mării Negre, 

Ministerul Culturii și Identității Naționale propune declanșarea procedurii de clasare / declasare / schimbare 

de grupă valorică, prin cererea adresată Direcției Județene pentru Cultură Constanța, respectiv Direcției 

Județene pentru Cultură Tulcea, abilitând-o să declanșeze procedura prevăzută la art. 13-21 din Legea nr. 

422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru zonele amintite care fac obiectul art. 25^1 din Norme, dosarul de clasare/declasare/schimbare 

de grupă valorică, prin excepție de la prevederile art. 14 alin. (1), art. 21 alin. (5), respectiv art. 22 alin. (3) 

va cuprinde: 5. coordonatele STEREO ‘70 ale conturului zonei pentru care se propune 

clasare/declasare/schimbare de grupă valorică și, în cazul clasării/schimbării de grupă valorică, coordonatele 

STEREO ‘70 ale conturului zonei de protecție; fișa analitică de inventariere, vizată de serviciul public 

deconcentrat al Ministerului Culturii și Identității Naționale, împreună cu instituția organizatoare a 

cercetării, care va cuprinde: date de identificare - cod LMI, categorie, denumire, tip proprietate, coordonate 

STEREO ‘70, descrierea stării actuale, datele obținute prin utilizarea sonarului sau a altor metode și tehnici 

de investigare și, dacă este posibil, documentar imagistic constituit din desene, prezentări fotografic-video 

și/sau modele computerizate. 
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5.2. Clasarea și inventarierea 

Clasarea, inventarierea patrimoniului se desfășoară corelat cu instituirea zonei de protecție. În 

Decretul nr. 187 din 30 martie 1990 pentru acceptarea Convenției privind protecția patrimoniului mondial, 

cultural și natural, adoptată de Conferința generală a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință 

și Cultura la 16 noiembrie 1972, la art. 3, se menționează că fiecărui stat care participa la prezenta convenție 

îi revine datoria de a identifica și a delimita diferitele bunuri situate pe teritoriul său, la care se referă art. 1 

și 2 din lege. 

Anexa nr. 2 a Legii nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 

definește termenii de specialitate utilizați în cuprinsul legii, precum: Zone protejate - Teritoriile delimitate 

geografic, în cuprinsul cărora se află elemente sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu 

valoare deosebită. În raport cu natura elementelor de patrimoniu, zonele protejate sunt: a) zone naturale 

protejate, instituite pentru protejarea și punerea în valoare a patrimoniului natural cu valoare deosebită; b) 

zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea și punerea în valoare a patrimoniului construit, 

cu valoare istorică, culturală sau memorialistică deosebită. 

Totodată, Legea nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, definește 

alți termeni de specialitate. Este vorba despre: 

Zonă de protecție - suprafața delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau natural, al 

unor resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă etc. și în care se instituie servituți de 

utilitate publică și de construire pentru păstrarea și valorificarea acestor resurse și bunuri de patrimoniu și a 

cadrului natural aferent. Zonele de protecție sunt stabilite prin acte normative specifice, precum și prin 

documentații de amenajare a teritoriului sau urbanism, în baza unor studii de specialitate. 

Zonă protejată - zonă naturală ori construită, delimitată geografic și/sau topografic, determinată de 

existența unor valori de patrimoniu natural și/sau cultural a căror protejare prezintă un interes public și 

declarată ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare și reabilitare a valorilor de 

patrimoniu. Statutul de zonă protejată creează asupra imobilelor din interiorul zonei servituți de intervenție 

legate de desființare, modificare, funcționalitate, distanțe, înălțime, volumetrie, expresie arhitecturală, 

materiale, finisaje, împrejmuiri, mobilier urban, amenajări și plantații și este stabilit prin documentații de 

urbanism specifice aprobate. 

Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protecție, delimitată pe baza reperelor 

topografice, geografice sau urbanistice, în funcție de trama stradală, relief și caracteristicile monumentului 

istoric, după caz, prin care se asigură conservarea integrată și punerea în valoare a monumentului istoric și 

a cadrului său construit sau natural. 
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Delimitarea și instituirea zonei de protecție se realizează, simultan cu clasarea bunului imobil ca 

monument istoric, în condițiile legii. Autoritățile publice locale competente vor include în planurile 

urbanistice și în regulamentele aferente zonele de protecție delimitate. 

 

5.3. Identificare și cadastru 

Cadastrul realizează identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor în documentele 

cadastrale și reprezentarea acestora pe hărți și planuri cadastrale. Cartea funciară cuprinde descrierea 

imobilelor și înscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la alte drepturi, la faptele sau la raporturile 

juridice care au legătură cu imobilele. 

Evidența imobilelor înscrise în planul cadastral și în cartea funciară se realizează și se actualizează 

din oficiu, la cererea persoanelor interesate sau la inițiativa autorităților publice. Autoritățile publice și 

titularii de drepturi asupra imobilelor au obligația de a sprijini crearea și actualizarea cadastrului prin 

punerea la dispoziție cu titlu gratuit a datelor și informațiilor deținute. Autoritățile administrației publice 

locale sunt obligate să acorde sprijin informațional, tehnic și de altă natură, în limitele competențelor, la 

crearea și actualizarea sistemului de cadastru și carte funciară. 

Prin imobil, în sensul Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996, se 

înțelege terenul, cu sau fără construcții, de pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, aparținând unuia 

sau mai multor proprietari, care se identifică printr-un număr cadastral unic. Pe de altă parte, în înțelesul dat 

de Codul civil la Titlul VII – Cartea funciară, în art. 876, alin. (3), prin imobil se înțelege una sau mai multe 

parcele de teren alăturate, indiferent de categoria de folosință, cu sau fără construcții, aparținând aceluiași 

proprietar, situate pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale și care sunt identificate printr-un număr 

cadastral unic. 

Imobilul definit anterior se înscrie într-o carte funciară iar entitățile de bază ale acestui sistem sunt 

imobilul și proprietarul. 

În art. 2 al legii cadastrului se menționează că Planul cadastral conține reprezentarea grafică a 

limitelor imobilelor dintr-o unitate administrativ-teritorială, care se înscriu în cartea funciară, precum și 

numerele cadastrale ale acestora. Planul cadastral este actualizat de către inspectorii de cadastru din cadrul 

oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară. 

Nomenclatura stradală se aprobă prin hotărâre a consiliului local, se organizează pe fiecare localitate 

și reprezintă evidența primară unitară care servește la atribuirea denumirii străzii și a numărului 

administrativ. 

Registrul electronic național al nomenclaturilor stradale reprezintă sistemul unic de referință la nivel 

național, în care sunt înscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, orașelor și al municipiilor. 

Registrul este obligatoriu de utilizat de instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale în 
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activitatea specifică. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară asigură instituțiilor și 

autorităților publice, precum și notarilor publici accesul liber și gratuit la registru. Autoritățile administrației 

publice locale au obligația de a furniza și actualiza datele cu privire la nomenclatura stradală proprie din 

registrul electronic al nomenclaturilor stradale. Modificarea adresei administrative a imobilului se notează 

în cartea funciară. Prin excepție de la prevederile art. 31 alin. (1), încheierea prin care se dispune notarea 

modificării adresei administrative se comunică numai la cererea persoanei interesate. 

Înregistrarea sistematică a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se 

realizează pe baza măsurătorilor necesare realizării planului cadastral, în care sunt determinate poziția 

limitelor dintre imobilele învecinate, din oficiu, gratuit și în mod sistematic, pe baza realității din teren, 

identificată conform art. 11 alin. (2) lit. e) și f) din legea antemenționată, indiferent de apartenența imobilului 

la domeniul public sau privat al statului ori al unității administrativ-teritoriale sau de calitatea de proprietar, 

posesor ori deținător legal sau detentor precar prevăzut la art. 918 din Codul civil. Lucrările de măsurători 

se execută prin orice metodă grafică, numerică, fotogrammetrică sau combinate, în îndeplinirea funcției 

tehnice a cadastrului. 

Documentațiile cadastrale determină suprafața terenurilor și construcțiilor, rezultată din măsurători. 

În cadrul funcției economice a cadastrului se evidențiază elementele tehnice necesare stabilirii valorilor 

impozabile ale imobilelor sau, după caz, a impozitelor sau taxelor pentru aceste imobile. Funcția juridică a 

cadastrului se realizează prin identificarea proprietarilor, respectiv a posesorilor imobilelor și prin înscrierea 

acestora în documentele tehnice cadastrale, în scopul înscrierii imobilelor în cartea funciară. 

Specificațiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor 

în cartea funciară se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Articolul 12 al legii stipulează că reprezentanții autorităților și instituțiilor publice, ai regiilor 

autonome și ai societăților comerciale cu capital parțial de stat, precum și ai altor entități care dețin terenuri 

în administrare, aflate în proprietatea statului român sau a unităților administrativ-teritoriale, au obligația de 

a participa la identificarea și măsurarea imobilelor în cauză. 

Primarul unității administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al acestuia, identifică proprietarii, posesorii sau alți deținători ai imobilelor și pune la dispoziție 

informațiile și evidențele necesare deținute de primărie, prin eliberarea de certificate sau orice alte 

documente necesare lucrării sistematice de cadastru. 

Dacă proprietarii, posesorii sau alți deținători nu se prezintă, identificarea limitelor imobilelor se va 

face în lipsa acestora. Primarul unității administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al acestuia, eliberează certificate și furnizează gratuit echipelor de realizare a 

lucrărilor sistematice de cadastru date și informații cuprinse în: a) registrul agricol; b) registrul de rol 

nominal unic; c) nomenclatura stradală; d) listele cuprinzând următoarele date: numele, prenumele, codul 

numeric personal sau, după caz, numărul de identificare fiscală, adresa domiciliului pentru persoanele fizice, 
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respectiv denumirea, adresa sediului și codul de înregistrare fiscală sau, după caz, codul unic de înregistrare, 

în cazul persoanelor juridice; e) orice alte informații și evidențe care ar putea fi necesare realizării lucrării 

sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară. 

Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii documentelor tehnice ale cadastrului și pentru 

corespondența acestora cu realitatea din teren, precum și pentru identificarea limitelor imobilelor în 

concordanță cu actele juridice puse la dispoziție de deținători revine persoanei autorizate să execute lucrări 

de specialitate (art. 14). 

În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare 

sistematică pe unitatea administrativ-teritorială respectivă, dovada dreptului de proprietate se face cu 

extrasul de carte funciară (art. 15). Dovada delimitării unui imobil față de alte imobile se face numai cu 

extrasul din planul cadastral. 

 

5.4. Cadastru de specialitate – monumente istorice și patrimoniu arheologic 

Instituirea zonei de protecție presupune cartografiere, cadastru de specialitate. Astfel, Legea nr. 350 

din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul arată că Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene este autoritatea administrației publice centrale pentru 

planificare teritorială, amenajarea teritoriului și urbanism, având în această calitate următoarele atribuții: 

inițierea și coordonarea elaborării sau actualizării documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism 

pentru zonele care cuprind monumente istorice înscrise în lista patrimoniului mondial. 

Zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protecție sau interdicție, care nu pot fi suficient 

reglementate prin Planul urbanistic general, se vor evidenția/delimita în cadrul acestuia în vederea detalierii 

prin planuri urbanistice zonale. 

Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii unități 

administrativ-teritoriale de baza, cu privire la stabilirea zonelor protejate și de protecție a monumentelor 

istorice și a siturilor arheologice reperate. Planul urbanistic zonal cuprinde reglementări asupra zonei 

referitoare la protejarea monumentelor istorice și servituți în zonele de protecție ale acestora. Elaborarea 

Planului urbanistic zonal este obligatorie în cazul zonelor construite protejate și de protecție a 

monumentelor. 

Toate documentațiile de urbanism se realizează în format digital și format analogic, la scară 

adecvată, în funcție de tipul documentației, pe suport topografic realizat în coordonate în sistemul național 

de referință Stereo 1970, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor măsurători la teren, cu 

respectarea și integrarea limitelor imobilelor înregistrate în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, 

puse la dispoziție de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară. 
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Lista monumentelor istorice stă la baza întocmirii cadastrului de specialitate al monumentelor 

istorice, a planurilor de amenajare a teritoriului și a planurilor urbanistice. În vederea protejării 

monumentelor istorice Ministerul Culturii îndeplinește, direct sau prin serviciile sale publice deconcentrate 

ori prin alte instituții publice subordonate, următoarele atribuții: avizează reglementările, normele și 

metodologiile elaborate de autoritățile și instituțiile publice abilitate, privind elaborarea cadastrului 

monumentelor istorice (Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice). 

Autoritățile administrației publice locale au obligația să realizeze studiile de fundamentare, 

delimitare și instituire a zonelor de protecție a monumentelor istorice, folosind numai personal de 

specialitate atestat. Până la instituirea zonei de protecție a fiecărui monument istoric potrivit art. 9 se 

consideră zonă de protecție suprafața delimitată cu o rază de 100 m în localități urbane, 200 m în localități 

rurale și 500 m în afara localităților, măsurată de la limita exterioară, de jur-împrejurul monumentului istoric. 

 

5.5. Conținut-cadru al documentațiilor de urbanism pentru zone construite protejate 

Relaționarea planului urbanistic pentru zone construite protejate cu alte documentații urbanistice 

este un aspect important. În raport cu logica succesiunii diferitelor documentații urbanistice, se iau în 

considerare următoarele: în planurile urbanistice generale ale localităților se procedează la delimitarea 

primară a zonelor construite protejate (evidențiate ca unități teritoriale de referință), obligația elaborării 

PUZCP fiind înscrisă în regulamentul local de urbanism aferent PUG; planurile urbanistice pentru zone 

construite protejate (PUZCP) au la bază planurile de delimitare definitivă a zonelor și de inventariere a 

monumentelor istorice (Ordinul nr. 562 din 20 octombrie 2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice 

"Metodologie de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor de urbanism pentru zone construite 

protejate (PUZ)"). 

Delimitarea zonelor construite protejate ține seama de tipul și natura valorilor care trebuie protejate. 

Elementele construite protejate de legislația română sunt, în ordinea importanței: 

 monumente istorice: monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial cultural (MLPM); 

- monumente propuse pentru înscriere în Lista patrimoniului mondial cultural (MpLPM); - 

valori de patrimoniu cultural de interes național (VPCIN); - situri arheologice declarate ca 

zone de interes național (SAIN); - monumente istorice clasate în grupele A și B 

(monumente, ansambluri, situri) (MI). 

 zone construite protejate - zona de protecție a MLPM și MpLPM (delimitată conform 

studiilor de specialitate) (ZPMLPM); - zone protejate construite de interes național 

(ZPCIN); - zone protejate construite (ZPC); - zone de interes arheologic prioritar (delimitate 

conform studiilor de specialitate pentru SAIN) (ZIAP); - zone de protecție ale 

monumentelor istorice (ZPMI). 
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Zonele construite protejate constituie un alt aspect important. Conform art. 1 alin (2) din Legea nr. 

5/2000, acestea se definesc după cum urmează: "Zone naturale sau construite, delimitate geografic și/sau 

topografic, care cuprind valori de patrimoniu natural și/sau cultural și sunt declarate ca atare pentru atingerea 

obiectivelor specifice de conservare a valorilor de patrimoniu. "Tipurile de zone protejate derivă din natura 

și gruparea valorilor conținute, din specificul și din încadrarea juridică a acestora: determinate de un 

monument istoric/monument al naturii și zona de protecție aferentă; determinate de un ansamblu istoric sau 

sit istoric/arie naturală sau sit natural și zona de protecție aferentă; determinate de o sumă de elemente care 

necesită protecție și se constituie într-o suprafață protejată (centre și zone istorice urbane sau rurale, căi de 

comunicație, alte amenajări valoroase/rezervații naturale). 

În cazul zonei construite protejate instituite în jurul unui monument istoric, delimitarea cuprinde 

monumentul, ansamblul sau situl clasate, împreună cu zona de protecție aferentă. Stabilirea suprafețelor 

acestor tipuri de zone are în vedere, în ordine: - Stabilirea bunurilor de patrimoniu; - Delimitarea zonelor de 

protecție ale bunurilor clasate; - Delimitarea zonei protejate generate de bunurile clasate ca învăluitoare a 

tuturor zonelor de protecție ale bunurilor de patrimoniu clasate. 

În cazul zonelor construite protejate instituite pentru protejarea patrimoniului construit, acestea 

reprezintă suma valorilor grupate care necesită protecție. Stabilirea suprafețelor acestor tipuri de zone se 

realizează în următoarele etape: - Studiul istoric general desfășurat pe o arie mai mare pe care se presupune 

situarea zonei construite protejate; - Definirea și delimitarea zonei construite protejate; - Studiul istoric zonal 

conținând o analiză complexă a elementelor componente și precizarea valorii lor, precum și propuneri 

privind atitudinea față de acestea; - Studiul urbanistic general, specific planurilor urbanistice zonale 

(conform conținutului-cadru și al metodologiei de elaborare a documentațiilor de urbanism), având ca 

principal scop determinarea relației zonei protejate cu întregul organism urban; - Concluzii asupra studiilor 

anterioare, concretizate în delimitarea definitivă a zonei construite protejate. 

Delimitarea zonelor construite protejate se face pe limite existente de parcele și se recunoaște în 

documentația scrisă și desenată, fie prin menționarea numerelor poștale sau cadastrale, fie prin menționarea 

numelor proprietarilor, fie după alte elemente reperabile pe teren (ex.: maluri de ape, linii electrice etc.). 

O politică de protejare urbanistică a valorilor de patrimoniu trebuie să se reflecte într-o atitudine 

responsabilă privind delimitarea, declararea, gestionarea și dezvoltarea zonelor construite protejate. Ea 

trebuie să-și găsească mijloacele de exprimare la nivelul documentațiilor de amenajare a teritoriului și de 

urbanism, ca și al programelor și proiectelor derivate. 

Mai mult, definirea/delimitarea zonei construite protejate se face pe baza utilizării criteriilor de 

definire – stabilirea suprafeței de manifestare a criteriilor istorice, urbanistice, funcționale, de vizibilitate 

etc., decelarea calității diferitelor componente ale zonei, delimitarea zonei istorice protejate. 

În legătură cu planul de reglementări urbanistice, planșele evidențiază: - limita zonei protejate și 

delimitările unităților teritoriale de referință; - limitele zonelor de protecție ale monumentelor istorice. 
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Delimitarea se realizează pe limite de proprietate sau limite arbitrare (caz în care se definesc cu 

precizie). Delimitarea zonelor construite protejate se suprapune peste delimitarea zonelor istorice de 

referință. 

Notarea în cartea funciară a calității de monument istoric a unui imobil este scutită de tarif și se 

solicită în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului de clasare sau de schimbare a grupei 

valorice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, ordin emis potrivit Legii nr. 422/2001 privind 

protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Calitatea de monument istoric se notează în cartea funciară în baza ordinului Ministerul Culturii și 

Identității Naționale sau, după caz, direcțiile de cultură ori a municipiul București având calitate de persoană 

interesată de a solicita aceste înscrieri (Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7 din 13 martie 

1996). 

Radierea din cartea funciară a calității de monument istoric se realizează în baza ordinului de 

declasare, emis potrivit Legii nr. 422/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Ordonanța nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor 

situri arheologice ca zone de interes național tratează de asemenea limitele imobilelor protejate. Zonele cu 

patrimoniu arheologic reperat, delimitate și instituite conform legii, beneficiază de protecția acordată 

zonelor protejate, precum și de măsurile specifice de protecție prevăzute de prezenta ordonanță. În cazul 

zonelor cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător și delimitat conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. 

k) se instituie, din momentul descoperirii de bunuri arheologice, pentru o perioadă ce nu poate depăși 12 

luni, regimul de protecție pentru bunurile arheologice și zonele cu potențial arheologic, în vederea cercetării 

și stabilirii regimului de protejare. 

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliara și oficiile din subordinea sa au obligația sa 

includă zonele de patrimoniu arheologic reperat, pe baza Repertoriului arheologic național, în planurile 

cadastrale și în hărțile topografice; lista cuprinzând aceste zone se preia de la serviciile publice deconcentrate 

ale Ministerului Culturii. Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, înregistrate în Repertoriul arheologic 

național, se includ în cadastrul de specialitate al zonelor protejate naturale și construite. 

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliara și oficiile din subordinea sa au obligația sa 

furnizeze la cerere, cu titlu gratuit, pe orice tip de suport, documentele necesare Ministerului Culturii și 

serviciilor sale deconcentrate, pentru realizarea Listei monumentelor istorice și a Repertoriului arheologic 

național. 

Comisia Națională de Arheologie are ca atribuții propunerea avizării studiilor de fundamentare 

pentru definirea, instituirea și delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniul arheologic. 

Repertoriul arheologic național cuprinde date științifice, cartografice, topografice, imagini, planuri, 

precum și orice alte informații privitoare la: zonele cu potențial arheologic cunoscut și cercetat, zonele cu 
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potențial arheologic cunoscut și necercetat, precum și zonele al căror potențial arheologic devine cunoscut 

întâmplător sau ca urmare a cercetărilor arheologice preventive; monumentele, ansamblurile și siturile 

istorice în care s au efectuat sau sunt în curs de desfășurare cercetări arheologice; informații științifice 

privind bunurile mobile descoperite în zonele sau la monumentele istorice, situri arheologice distruse sau 

dispărute. 

Articolul 16 din Ordinul nr. 2.080/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Direcțiilor Județene pentru Cultură și Patrimoniul Național, respectiv a municipiului 

București, specifică faptul că Compartimentul Monumente istorice și arheologie îndeplinește în condițiile 

legii, următoarele atribuții în domeniul protejării patrimoniului arheologic: identifică siturile arheologice 

prin repere și coordonate și asigură delimitarea și marcarea limitelor lor pe hartă în coordonate ST70; asigură 

marcarea limitelor siturilor arheologice prin coordonate ST70 în toate documentațiile de urbanism primite 

de Direcție. 

Institutul Național al Patrimoniului are următoarele atribuții principale: gestionează baza de date 

geospațiale a Ministerului Culturii cu privire la monumente istorice și la situri arheologice, necesare punerii 

în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații 

spațiale în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările și 

completările ulterioare; elaborează și finanțează proiecte pentru realizarea bazei de date geospațiale 

(Hotărâre nr. 593 din 8 iunie 2011). 

 

5.6. Dreptul de proprietate în relație cu procesul de inventariere 

Pentru clasare și inventariere, mai întâi trebuie să se lămurească problema proprietății (Ordinul 

2.260/2008, art. 14). Dosarul de clasare cuprinde: documentația privind situația juridică: copii legalizate de 

pe actele care atestă dreptul de proprietate sau alte drepturi reale asupra imobilului ori acte emise de 

autoritățile administrației publice locale competente teritorial certificând situația proprietății asupra 

imobilului, conform evidențelor compartimentelor de impozite și taxe locale proprii sau aflate în subordinea 

acestora; copii ale planului cadastral și ale cărții funciare. 

Dacă inventarierea este o cerință fundamentală pentru procesul de identificare, conservare, 

reabilitare a patrimoniului cultural, indiferent dacă patrimoniul se află în proprietatea statului, a unor 

organisme juridice, ale administrației locale (direcții județene sau comunități mai restrânse), persoane fizice, 

tot așa se petrec lucrurile și în ceea ce privește dreptul de proprietate privată a unui imobil protejat atunci 

când este cazul. 

Dreptul de proprietate, precum și creanțele asupra statului, sunt garantate prin Constituția României. 

Conținutul și limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege. Proprietatea privată este garantată și ocrotită în 

mod egal de lege, indiferent de titular. Cetățenii străini și apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată 

asupra terenurilor numai în condițiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană și din alte 
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tratate internaționale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condițiile prevăzute prin lege 

organică, precum și prin moștenire legală. 

În sensul Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, 

prin autoritate sau instituție publică se înțelege orice autoritate ori instituție publică ce utilizează sau 

administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, societate reglementată de Legea societăților 

nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflată sub autoritatea sau, după caz, în 

coordonarea ori în subordinea unei autorități publice centrale sau locale și la care statul român sau, după 

caz, o unitate administrativ-teritorială este acționar unic ori majoritar, precum și orice operator sau operator 

regional, astfel cum aceștia sunt definiți în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, se supun prevederilor legii partidele 

politice, federațiile sportive și organizațiile neguvernamentale de utilitate publică, care beneficiază de 

finanțare din bani publici. Prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește 

activitățile sau rezulta din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori 

de forma sau de modul de exprimare a informației. Totodată, prin informație cu privire la datele personale 

se înțelege orice informație privind o persoana fizică identificată sau identificabilă. 

Asigurarea de către autoritățile și instituțiile publice a accesului la informațiile de interes public se 

face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relații publice sau al persoanei 

desemnate în acest scop. 

Informațiile cu privire la datele personale ale cetățeanului pot deveni informații de interes public 

numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcții publice. 

 Funcția publică reprezintă ansamblul atribuțiilor și responsabilităților, stabilite în temeiul legii, în 

scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administrația publică centrală, administrația 

publică locală și autoritățile administrative autonome (Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul 

funcționarilor publici). 

Pe de altă parte, statul trebuie să asigure păstrarea identității spirituale, sprijinirea culturii naționale, 

stimularea artelor, protejarea și conservarea moștenirii culturale, dezvoltarea creativității contemporane, 

promovarea valorilor culturale și artistice ale României în lume, potrivit Constituției. 

Primarul unității administrativ-teritoriale în care se desfășoară lucrările de cadastru are obligația să 

înștiințeze deținătorii imobilelor, prin afișare și prin alte mijloace de publicitate, cu privire la obligația 

acestora, respectiv de a permite accesul specialiștilor să execute măsurătorile (Legea cadastrului și a 

publicității imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996). 

Constituie contravenții refuzul proprietarilor de imobile de a permite accesul personalului de 

execuție pentru realizarea lucrărilor de cadastru, a celor geodezice, topografice și fotogrammetrice, cu 

excepția Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 

Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și 

persoanelor juridice din sectorul de apărare; refuzul de a pune la dispoziția Agenției Naționale sau 
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instituțiilor subordonate documentațiile de specialitate utilizabile la lucrările de cadastru de către cei care le 

dețin, cu excepția Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază 

și persoanelor juridice din sectorul de apărare; publicarea, difuzarea sau utilizarea cu bună știință a datelor, 

documentelor și informațiilor de specialitate elaborate sau aflate în administrarea Agenției Naționale ori 

unităților subordonate fără acordul acestora, după caz. 

Accesul la imobilele afectate de expropriere este reglementat în Legea nr. 255 din 14 decembrie 

2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local. Aici se precizează că deținătorii cu orice titlu ai imobilelor situate pe coridorul 

de expropriere, afectate de elaborarea documentației de urbanism, studiului de fezabilitate - varianta finală 

sau a documentațiilor topo-cadastrale, după caz, după o prealabilă și obligatorie înștiințare efectuată de către 

expropriator, sunt obligați să permită accesul pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor 

geotehnice și a oricăror operațiuni necesare studiului de fezabilitate, precum și a studiilor de teren 

arheologice. Aceste dispoziții se aplică și pentru efectuarea măsurătorilor topografice necesare întocmirii 

planurilor, precum și pentru întocmirea rapoartelor de evaluare sau pentru orice alte activități necesare, 

prevăzute de prezenta lege. Autoritățile administrației publice locale și forțele de ordine publică sunt 

obligate să își dea concursul pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor. Mai mult, expropriatorul poate 

folosi orice documentație tehnică sau de evaluare realizată ori aflată în curs de realizare anterior intrării în 

vigoare a prezentei legi. 

Conform Legii nr. 18 din 19 februarie 1991 fondului funciar, art. 12, alin. (4), actele care au stat la 

baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate reprezintă informații de interes public și sunt 

deschise liberului acces al cetățenilor. Asigurarea accesului la aceste informații de interes public se face în 

condițiile și potrivit procedurii prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 

interes public. 

 

5.7. Monumentul istoric – proprietate privată aflată la interfața cu dreptul și necesitatea de acces 

și popularizare a lui – o stare conflictuală 

Ipostaza de proprietate privată a unui imobil protejat presupune un anumit grad de securizare, de 

inaccesibilitate la cunoașterea lui, din anumite puncte de vedere pe care le socotește de cuviință proprietarul 

ei. Pe de altă parte, o necesitate imperioasă este și aceea că factori ai unor organisme cu răspunderi în direcția 

conservării monumentelor istorice să aibă acces în acest imobil, cu scopul inventarierii, dacă este cazul, al 

popularizării sau pentru a sesiza eventuale aspecte care îl șubrezesc. 

Mai întâi, proprietarul trebuie să aibă cunoștință de faptul că imobilul său prezintă un anumit grad 

de interes public și că, prin urmare, accesul unor categorii de persoane autorizate nu poate fi obstrucționat. 

Așadar, informarea proprietarului este foarte importantă. 



100 
 

Ordinul nr. 2.080/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcțiilor 

Județene pentru Cultură și Patrimoniul Național, respectiv a municipiului București, arată că în activitatea 

sa, Direcția urmărește îndeplinirea următoarelor obiective generale: asigurarea inventarierii și verificarea 

actualizării permanente a evidenței patrimoniului imobil; verificarea asigurării condițiilor prevăzute de 

legislația în vigoare privitoare la starea de conservare, a condițiilor de securitate și respectarea 

reglementărilor privind clasarea și circulația patrimoniului cultural mobil; informarea cetățenilor în legătură 

cu legislația aplicabilă domeniului său de competență. 

 Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul precedent, Direcția întreprinde demersuri pe 

lângă autoritățile administrației publice locale, persoane fizice și persoane juridice de drept public sau privat. 

Compartimentul Monumente istorice și arheologie din cadrul direcției îndeplinește în condițiile 

legii, următoarele atribuții în domeniul protejării monumentelor istorice: întocmește și comunică 

proprietarilor sau titularilor dreptului de administrare, după caz, Obligația privind folosința monumentului 

istoric, act prin care sunt precizate condițiile și regulile de utilizare sau exploatare și întreținere a bunurilor 

mobile clasate monument istoric; înștiințează, în scris, proprietarii sau titularii drepturilor reale asupra 

monumentelor istorice din județul de competență despre obligațiile ce le revin prin lege ca urmare a 

regimului juridic special al bunurilor imobile în cauză; constată contravenții și aplică amenzi pentru 

nerespectarea prevederilor legale în domeniul protejării monumentelor istorice în conformitate cu 

dispozițiile legale în vigoare. 

Pentru exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Culturii este abilitat să solicite și să primească 

informații și date de la autoritățile administrației publice, de la instituții publice și de la persoane juridice de 

drept privat cu activitate în domeniul său de competență (Hotărâre nr. 90 din 10 februarie 2010 privind 

organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale). 

Cât privește protejarea patrimoniului arheologic, proprietarii și titularii dreptului de administrare 

sau ai altor drepturi reale asupra terenurilor în care se afla situri arheologice și celor pe care au fost instituite 

zone cu patrimoniu arheologic reperat au obligația de a permite accesul personalului autorizat în vederea 

cercetării și protejării patrimoniului arheologic, precum și asigurării masurilor de protecție și paza a 

bunurilor de patrimoniu (Ordonanța nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecția patrimoniului arheologic 

și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național). 

De asemenea, proprietarii și titularii dreptului de administrare și ai altor drepturi reale asupra 

imobilelor din siturile arheologice din zonele de interes arheologic prioritar au obligația de a permite accesul 

personalului autorizat de Ministerul Culturii în vederea cercetării arheologice și protejării patrimoniului 

arheologic și de a asigura masurile de protecție și paza a bunurilor de patrimoniu arheologic, conform legii. 

Informațiile cu privire la datele personale ale cetățeanului pot deveni informații de interes public 

numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcții publice, conform prevederilor în 

vigoare ale Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. În 

schimb, aceleași prevederi trebuie racordate la contextul Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în 
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aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 

libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 

datelor). 

Informațiile publice de interes personal nu pot fi transferate intre autoritățile publice decât în temeiul 

unei obligații legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele informații. 

În Ordinul nr. 2.684 din 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligației 

privind folosință monumentului istoric și a conținutului acesteia, Anexa 1, se arată că emitentul Obligației 

privind folosință monumentului istoric este direcția județeană pentru cultură, respectiv a municipiului 

București, în a cărei raza teritorială este situat monumentul istoric. 

Obligația privind folosință monumentului istoric se întocmește de către specialiștii serviciilor 

monumente istorice din cadrul direcțiilor județene pentru cultură, respectiv a municipiului București în 

conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. Obligația privind folosință monumentului istoric 

se întocmește numai după cercetarea, la fața locului, a imobilului. 

În anexa 2 a aceluiași ordin, printre obligațiile proprietarilor, titularilor dreptului de administrare, 

concesionarilor și locatarilor monumentelor istorice, se enumeră: 

 Să comunice direcției pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, 

respectiv a municipiului București, orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de 

administrare sau al altor drepturi reale, după caz, asupra monumentelor istorice. 

 Să asigure, în condițiile legii, accesul specialiștilor desemnați de Ministerul Culturii sau de 

direcțiile județene pentru cultură, respectiv a municipiului București, în vederea constatării 

stării de conservare sau pentru efectuarea de cercetări, inclusiv arheologice, de expertizare 

a monumentelor istorice și pentru operațiunile de evidență. 

 Să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, precum și a oricăror 

alte lucrări, conform prevederilor legale, numai de către persoanele fizice sau juridice 

atestate în acest sens și sa prevadă în contracte condițiile și termenele de execuție cuprinse 

în avizul de specialitate. 

 Să obțină avizul direcției județene pentru cultură, respectiv a municipiului București, și să 

asigure pe propria răspundere condiții corespunzătoare de vizitare, fotografiere, filmare, 

reproducere și de publicitate, în cazul în care, la solicitarea lor, proprietarii introduc 

monumentele istorice în circuit public. 

Autoritățile administrației publice centrale de specialitate și instituțiile din subordinea acestora, 

precum și autoritățile administrației publice locale cooperează cu proprietarii monumentelor istorice, 

persoane fizice sau juridice, cu deținătorii și administratorii acestora, precum și cu instituțiile publice și 
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organizațiile neguvernamentale din domeniul protejării monumentelor istorice și îi sprijină în condițiile 

Legii nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice. 

În scopul protejării monumentelor istorice proprietarii și titularii dreptului de administrare sau ai 

altor drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligați: să asigure, în condițiile legii, accesul 

specialiștilor desemnați de Ministerul Culturii sau de direcțiile județene pentru cultură, în vederea constatării 

stării de conservare sau pentru efectuarea de cercetări, inclusiv arheologice, de expertizare a monumentelor 

istorice și pentru operațiunile de evidență. 

În vederea protejării monumentelor istorice și a respectării prevederilor legale în acest domeniu 

autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții: cooperează cu organismele de specialitate 

și cu instituțiile publice cu responsabilități în domeniul protejării monumentelor istorice și asigură punerea 

în aplicare și respectarea deciziilor acestora; cooperează cu ceilalți proprietari sau administratori de 

monumente istorice. 

Legea nr. 422/2001 arată că se constituie contravenții la regimul de protejare a monumentelor 

istorice, a zonelor lor de protecție și a zonelor protejate următoarele fapte, dacă, potrivit legii, nu constituie 

infracțiuni: încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 36 de către proprietar sau de către titularul dreptului de 

administrare a unui monument istoric. Contravențiile prevăzute în lege la alin. (1) lit. a), e) și f) se 

sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, iar cele menționate la alin. (1) lit. b)-d) se sancționează 

cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei. Contravențiile la regimul de protejare a monumentelor istorice se 

prescriu în termen de 3 ani de la data săvârșirii lor. 

Contravențiile se constată și amenzile se aplică de specialiștii direcțiilor județene pentru cultură, 

respectiv a municipiului București, de împuterniciții Ministerului Culturii, de inspectorii teritoriali ai 

Inspectoratului de Stat în Construcții sau de inspectorii Ministerului Finanțelor Publice, după caz (art. 17). 

Pentru contravențiile prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a) și b) constatarea și aplicarea amenzilor se 

pot face și de către primar, președintele consiliului județean și împuterniciții acestora sau de către organele 

de poliție, după caz. 

Și legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996 face trimiteri la probleme 

specifice accesului pentru activități de popularizare și cunoaștere. 

Un aspect aparte îl constituie accesul on-line pentru entitățile care au atribuții specifice. Acesta este 

permis în vederea consultării cărții funciare, planului cadastral, obținerii pe cale electronică a datelor 

cadastrale necesare întocmirii și transmiterii, inclusiv pe cale electronică, a actelor și documentațiilor 

cadastrale instrumentate, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară, precum și în alte situații 

reglementate. 

Primarul unității administrativ-teritoriale în care se desfășoară lucrările de cadastru are obligația să 

înștiințeze deținătorii imobilelor, prin afișare și prin alte mijloace de publicitate, cu privire la obligația 

acestora, respectiv de a permite accesul specialiștilor să execute măsurătorile. 
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În aceeași ordine de idei al accesului la cunoaștere și cercetare, Legea nr. 255 din 14 decembrie 

2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, prezintă astfel de prevederi. 

Astfel, deținătorii cu orice titlu ai imobilelor situate pe coridorul de expropriere, afectate de 

elaborarea documentației de urbanism, studiului de fezabilitate - varianta finală sau a documentațiilor topo-

cadastrale, după caz, după o prealabilă și obligatorie înștiințare efectuată de către expropriator, sunt obligați 

să permită accesul pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice și a oricăror operațiuni 

necesare studiului de fezabilitate, precum și a studiilor de teren arheologice. 

Aceste dispoziții se aplică și pentru efectuarea măsurătorilor topografice necesare întocmirii 

planurilor, precum și pentru întocmirea rapoartelor de evaluare sau pentru orice alte activități necesare, 

prevăzute de lege. 

 

5.8. Lacune în identificarea limitelor sau a componentelor unui imobil protejat 

Identificarea limitelor sau a componentelor unui imobil protejat se constituie ca o importantă barieră 

în calea distrugerii acestuia. Din păcate însă, se înregistrează numeroase lacune în acest sens. 

O importantă carență a listei monumentelor istorice, așa cum se menționează și în tezele 

patrimoniului o constituie absența oricărui suport cartografic, cadastral. În aceste condiții nu se poate 

identifica rapid și cu precizie amplasarea pe teren a unui monument istoric, condiție fundamentală în 

acțiunea de avertizare că situl se află sub incidența legii protecției monumentelor istorice. Prin urmare, 

primăriile nu respectă legea care stipulează implicarea lor în protejarea patrimoniului cultural, atât în 

cazurile stabilirii regimurilor de folosință a terenurilor din teritoriul administrativ, cât și a obligației de a 

asigura semnalizarea corespunzătoare a monumentului istoric (sit, ansamblu, monument). Absența 

marcajului corespunzător al monumentului, atât într-o anexă cartografică a listei monumentelor istorice, dar 

și în peisajul actual creează condiții pentru distrugerea lor din culpă, indiferent de tipul de lucrări care se 

execută, chiar dacă monumentul este inclus în lista monumentelor istorice, listă menită să-i asigure protecția. 

Astfel apare un context favorabil posibilității de a distruge valori de patrimoniu fără a se putea aplica 

sancțiuni. 

O lacună a cercetărilor arheologice este absența cronică a înregistrărilor de teren ale monumentelor 

de arhitectură realizate profesionist. Prejudiciul este nu numai de natură științifică ci are consecințe grave 

asupra conservării și protejării acestui tip de patrimoniu. De cele mai multe ori, relevee (planurile edificiilor 

și ansamblurilor urbane, secțiuni de arhitectură, detalii constructive etc.) sunt executate de arheologi 

neinstruiți în acest domeniu sau uneori de arhitecți nepregătiți pentru a înțelege particularitățile și 

metodologia necesară înregistrărilor de arhitectură arheologică. Cauza esențială a stării de fapt, se arată în 

Tezele prealabile este dată de pregătirea defectuoasă a arheologilor în materie de arhitectură antică pe de o 

parte dar și de lipsa de interes și slaba pregătire a arhitecților pentru același domeniu, pe de altă parte. Una 
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dintre consecințe este că pentru majoritatea arheologilor, vestigiile arhitecturale prezintă un interes scăzut 

sau inexistent, materialul arheologic considerat a fi relevant fiind restrâns deseori la inventarul mobil. De 

multe ori, patrimoniul mobil arheologic este apreciat fără contextul în care a fost pus în evidență iar pentru 

unii arhitecți ruinele nu prezintă decât cel mult un interes turistic. 

Se întâlnește lipsa unor documentații cu rol de instrumente care să faciliteze protejarea 

patrimoniului cultural dar și lipsa de interes în acest sens. Mai mult, se poate spune că asistăm la un fenomen 

de disjungere între patrimoniul mobil și imobil. 

Ordinul nr. 2.684 din 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligației 

privind folosință monumentului istoric și a conținutului acesteia, în Anexa 1, face o serie de precizări cu 

privire la "Localizare administrativă/Amplasament" din cap. I al formularului Obligației privind folosință 

monumentului istoric, subpct. 2.6 ce va fi completat cu datele privind delimitarea zonei de protecție, 

prevăzute în ordinul ministrului culturii de clasare a monumentului istoric. 

În documentul respectiv se precizează că în situația în care pentru un imobil exista documentație 

tehnica cadastrala întocmită și avizată în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, va fi completat cu 

numărul cadastral, respectiv numărul de Carte funciară. 

 

5.9. Concluzii 

5.9.1. Inventariere 

Inventarierea este o cerință fundamentală pentru procesul de identificare, conservare, reabilitare a 

patrimoniului cultural, indiferent de forma de proprietate a acestuia. 

Dreptul de proprietate precum și creanțele asupra statului sunt garantate prin constituția României 

indiferent de forma de proprietate. 

Conținutul și limitele acestor drepturi sunt stabilite prin lege iar liberul acces la informații de interes 

public (Legea nr. 544/2001) este valabil în toate cazurile. Astfel, desemnează o informație de interes public 

orice informație care privește activitățile sau rezultatele din activitățile unei autorități sau instituții publice. 

Cât privește informația cu privire la date personale, la aceasta există acces numai în condiții specifice. 

Asigurarea de către autoritățile și instituțiile publice a accesului la informațiile de interes public se 

face din oficiu sau la cerere prin intermediul compartimentului pentru relații publice. 

Inventarierea monumentelor istorice presupune cercetare pe teren și implicit acces. 

Monumentele istorice se află în proprietatea statului sau în proprietate privată, persoane fizice sau 

juridice. Dată fiind necesitatea cercetării și accesului pe teren a inventarierii și corelat cu faptul că unele 

dintre monumentele istorice se află în proprietate privată, ne aflăm într-o situație conflictuală: pe de o parte 
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necesitatea de acces la monumentul istoric, proprietate personală iar pe de altă parte dreptul de proprietate 

asupra monumentului istoric. 

Ordinul nr. 2.684/2003 privește aprobarea Metodologiei de întocmire a obligațiilor de monument 

istoric și a conținutului acesteia. Emitentul acestei obligații este DJC, iar elaborarea sa se face după un model 

prevăzut în anexa ordinului. Desigur, cercetarea se face la fața locului. 

Printre obligațiile proprietarului, ale titularului de drept sau a administratorului monumentului 

istoric, în aceeași anexă se menționează ca sarcini: 

 să comunice direct DJC orice schimbare intervenită în legătură cu monumentul istoric, 

titular, mod de folosință etc.; 

 să asigure în condițiile legii accesul specialiștilor desemnați de MCIN sau DJC în vederea 

constatării stării de conservare, pentru efectuarea de cercetări, inclusiv arheologice, pentru 

expertizarea monumentului istoric și pentru operații de evidență; 

 să obțină avizul DJC și să asigure pe proprie răspundere condiții corespunzătoare de vizitare, 

fotografiere, filmare, reproducere și publicitate în cazul în care la solicitarea lor proprietarii 

introduc monumentele istorice în circuitul public; 

 să ofere în scopul inventarierii date și documente privind situația juridică a monumentului 

– copii legalizate de pe actele care atestă dreptul de proprietate sau alte drepturi reale asupra 

imobilului ori acte emise de autoritățile administrației publice locale competente teritorial, 

certificând situația proprietății imobilului conform evidențelor compartimentelor de taxe și 

impozite locale, copii ale planurilor cadastrale și ale cărții funciare. În cazul imobilelor 

înscrise în cartea funciară, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte 

funciară. Dovada delimitării unui imobil față de alte imobile se face numai cu extrasul din 

planul cadastral. 

Necesitatea informării proprietarilor de monumente istorice, a celor cu drept de proprietate sau 

administrare, cu privire la obligația ce le revine în legătură cu accesul unor categorii de persoane autorizate 

și în legătură cu gradul de interes public ce-l prezintă imobilul. 

Asigurarea inventarierii și verificarea permanentă a evidenței patrimoniului cultural imobil (starea 

de conservare, condiții de siguranță, respectarea reglementărilor privind clasarea și circulația patrimoniului 

cultural imobil, informarea cetățenilor cu privire la legislația aplicabilă domeniului de competență, toate 

acestea sunt menționate în Ordinul nr. 2.080/2012). 

Informațiile cu privire la datele personale ale cetățenilor pot fi accesibile în condițiile în care ele 

prezintă interes public. Informațiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autoritățile publice 

decât în temeiul unei obligații legale ori cu acordul în scris al persoanei ce are acces la aceste informații. 

Și Legea cadastrului nr. 7/1996 face trimitere la probleme specifice accesului pentru activitate de 

cunoaștere. 
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Proprietarii sau titularii dreptului de proprietate au o serie de obligații privind folosința 

monumentului istoric, ei trebuind să respecte o serie de condiții și reguli privind utilizarea, exploatarea și 

întreținerea bunurilor clasate ca monumente istorice. În caz contrar, ei pot fi sancționați prin aplicarea de 

contravenții și implicit amenzi. 

Accesul liber și neîngrădit al persoanei proprietar sau deținător al dreptului de proprietate pentru un 

monument istoric, la orice informație de interes public este neîngrădit, în baza unui principiu fundamental 

al relațiilor dintre persoane și autorități publice prevăzut în constituție și în documentele internaționale 

ratificate de țara noastră. 

În baza regimului juridic special al unui imobil protejat, se comunică proprietarilor, celor cu drept 

de proprietate în legătură cu obligațiile ce le revin. 

Reprezentanți ai autorităților publice centrale sau locale constată contravenții, aplică amenzi pentru 

nerespectarea prevederilor legale în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil, în conformitate cu 

dispozițiile legale în vigoare. 

Autoritățile publice și titularul dreptului asupra imobilului au obligație de a sprijini crearea și 

actualizarea cadastrului prin punerea la dispoziție cu titlu gratuit a datelor și informațiilor deținute. Pe baza 

cadrului legal instituit cu privire la relațiile dintre reprezentanții autorităților publice centrale și locale cu 

responsabilități privind protejarea patrimoniului cultural imobil, implicit inventarierea și cea a cetățenilor 

proprietari sau titulari ai dreptului de proprietate privind anumite monumente istorice se pot constata 

următoarele: 

 o slabă eficiență și colaborare între cele două entități cu responsabilități în protejarea 

patrimoniului cultural; 

 o slabă capacitate de comunicare a unora dintre autorități, în sensul că mesajele recepționate 

de către cetățeni sunt confuze sau recepționate distorsionat, uneori chiar cu efecte inverse; 

 tendința de aroganță în activitatea de relaționare a unor reprezentanți ai autorităților publice 

cu cetățeni proprietari ai monumentelor istorice, instituindu-se astfel exclusiv un raport de 

control și constrângere, nicidecum un raport de colaborare și parteneriat în procesul de 

găsire a unor bune soluții privind protejarea patrimoniului cultural; 

 lipsa comunicării scopului pentru care se cere accesul la respectivul monument istoric, 

pentru care se cere documentația aferentă acestuia, inclusiv documentele de proprietate ale 

imobilului. Aceasta îi face deseori pe proprietari suspicioși, temători, în legătură cu 

respectivele vizite; 

 lipsă totală de interacțiune între reprezentanții autorităților publice locale cu sarcini privind 

protejarea patrimoniului cultural imobil și cetățenii – proprietari sau titulari ai drepturilor 

de proprietate ai unor monumente istorice. Drept urmare, aceștia nu dispun de nicio 

informație cu privire la comportamentul lor special în raport cu imobilul pe care îl dețin, în 

legătură cu obligațiile dar și cu drepturile ce le revin. Aceasta în ciuda faptului că, prin lege, 
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există această obligație de transmitere, de înștiințare, de comunicare către cetățean a 

obligațiilor ce-i revin în legătură cu monumentul istoric pe care îl dețin într-o anumită 

formă; 

 sistemul sancțiunilor, în condițiile afectării de către proprietar, într-o formă sau alta, a 

monumentului istoric, deși este precizat în lege, de cele mai mule ori acesta nu-și dovedește 

eficiența fie prin aplicare, fie prin faptul că se prescriu; 

 lipsa de interes, de implicare și atașament pentru patrimoniul cultural imobil în ceea ce 

privesc autoritățile locale fapt exprimat și prin neintervențiile în situațiile în care un 

monument istoric se află într-o stare critică; 

 existența unor suprapuneri de sarcini în legătură cu același aspect vizând monumentul 

istoric aflat în proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, din partea unor 

reprezentanți ai autorităților publice, fapt ce conduce de cele mai multe ori la disiparea 

responsabilității: răspund foarte mulți și de fapt niciunul; 

 în puține cazuri, ce-i drept, sub pretextul solicitării datelor despre imobil s-au produs și 

activități mai puțin dezirabile, cu efecte păguboase pentru proprietari, situație evidențiată și 

printr-un număr de procese de natură juridică. 

5.9.2. Lacune identificarea limitelor 

Cât privesc aspectele legate de identificarea limitelor sau a componentelor unui imobil protejat, aici 

întâlnim probleme de o mare gravitate pentru protejarea patrimoniului cultural imobil. Dintre acestea 

menționăm: 

 absența din lista monumentelor istorice a oricărui suport cartografic, cadastral. În lipsa 

acestuia nu se poate identifica rapid și cu precizie amplasarea pe teren a monumentului 

istoric, a limitelor și componentelor acestuia; 

 înscrierea în lista monumentelor istorice a unui imobil este menită între altele să-i asigure 

protejarea. Dar în absența oricărui marcaj (poziție) corespunzător al monumentului, marcaj 

cuprins într-o anexă cartografică a LMI, cuprinderea acestuia în listă are efecte limitate 

legate de pază, acces nepermis, cercetare ilegală și altele, fără posibilitatea aplicării de 

sancțiuni; 

 absența semnalizării corespunzătoare a monumentului istoric, obligație stipulată prin lege 

pentru primăriile de pe raza căreia se află monumentul istoric. Nu se respectă regimul de 

folosință al terenurilor protejate. Primarii de pe raza teritorială unde se află aceste terenuri 

nu se implică în stabilirea și supravegherea regimului lor de folosință; 

 identificarea și marcarea limitelor și componentelor unui imobil protejat întâmpină 

probleme în teren, aceasta generând vulnerabilități pentru producerea de distrugeri; 

 absența cronică în ce privește cercetările arheologice a înregistrărilor de teren privind 

monumentele de arhitectură. În acest caz se pot crea prejudicii pe mai multe coordonate. 
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Unul dintre prejudicii poate fi de natură științifică iar al doilea se referă la consecințele grave 

ce se pot produce asupra conservării și protejării monumentelor de arhitectură identificate 

în terenul ce face obiectul cercetării arheologice. În legătură cu acest aspect se ridică 

problema specialiștilor implicați în reperarea monumentelor de arhitectură identificate în 

acest context dar și a competențelor acestora legate de protejare. Astfel, de multe ori se 

întâlnesc situații când releveele (planurile edificiilor și ansamblurilor urbane, secțiunile de 

arhitectură, detaliile de construcție etc.) sunt exercitate de către arheologi care nu dispun de 

instruire adecvată acestui domeniu sau de arhitecți fără experiență și pregătire necesară care 

să le permită a înțelege particularitățile și metodologia aferentă înregistrărilor de arhitectură. 

Sunt necesare cursuri de perfecționare, schimburi de perfecționare, discipline opționale care 

să e familiarizeze cu elemente de arhitectură; 

 

5.9.3. Sinteză 

În rezumat, urmărind să evidențiem aspectele de interes general care fac obiectul problematicii 

inventarierii în legătură cu patrimoniul cultural imobil – monumente istorice și arheologie, se pot deduce o 

serie de aspecte privind modul de desfășurare a activității în acest domeniu. Ele sunt structurate pe 

următoarele paliere: 

A. Obligații actuale neonorate de către sistemul specializat pe administrarea culturii și motivele 

acestora 

Sistemul specializat la care facem referire este format în principal din Ministerul Culturii și 

Identității Naționale, Direcțiile Județene pentru Cultură și Institutul Național al Patrimoniului. 

Reglementarea legislativă cu privire la efectuarea inventarierii (Legea nr. 422/2001, Ordin MCC nr. 

2.260/2008) este adecvată scopului pentru care ea a fost elaborată. Inventarierea este definită ca o activitate 

de mare importanță în domeniul protejării patrimoniului cultural, ea având caracter permanent și dinamic, 

vizând deopotrivă imobile susceptibile de a fi clasate, imobile clasate deja ca monumente istorice, precum 

și monumente distruse sau dispărute. 

La nivelul aparatului propriu al Ministerului Culturii și Identității naționale, în cadrul Direcției de 

specialitate, este înființat Serviciul de Arheologie și Patrimoniu Construit care primește documentația 

rezultată în urma activităților de inventariere efectuate către specialiști, prin intermediul DJC. La rândul său, 

acest serviciu transmite documentația de inventariere către INP, în calitate de gestionar și organ de 

specialitate cu privire la inventarul bunurilor din patrimoniul cultural imobil. INP asigură administrarea 

bazelor de date naționale referitoare la situri arheologice (RAN), respectiv inventarul monumentelor istorice 

(sub forma Listei Monumentelor Istorice), analizează și verifică fișele de inventariere, coordonează 

activitatea de cadastru, cercetare și investigare în inventariere, oferind consultanță și asistență DJC. INP 

centralizează și procesează datele de inventariere, de evidență a monumentelor istorice, date geospațiale și 
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le arhivează. De asemenea gestionează fonduri destinate inventarierii, elaborează și actualizează periodic 

LMI. 

La rândul său, DJC, în calitate de serviciu deconcentrat al MCIN este conceput a fi o interfață în 

teritoriu, între minister, autoritățile administrației publice locale și cetățeni. Modul în care este structurată 

direcția susține acest aspect. 

Cu toate acestea activitatea de inventariere ridică o serie de probleme, acestea resimțindu-se atât în 

activitatea INP dar și la nivelul DJC. Astfel, Direcțiile Județene pentru Cultură nu pot duce la îndeplinire, 

în bune condiții, activitatea de inventariere a monumentelor istorice din lipsa fondurilor financiare. Nu este 

posibilă desfășurarea unei activități permanente, dinamice de monitorizare a monumentelor istorice 

inventariate în scopul analizării, cunoașterii stării acestora. Totul se reduce la inventarierea de imobile 

susceptibile a fi clasate. 

Nici personalul de la nivelul DJC nu este suficient pentru realizarea activităților de inventariere, 

practic el fiind aproape absent. Inventarierea presupune cercetare și analiză la fața locului pe monument 

istoric, lucru făcut în mod practic de specialiști atestați de către Ministerul Culturii. Lipsa specialiștilor din 

DJC dar și a fondurilor suficiente nu face posibilă nici externalizarea acestor servicii. Astfel, apare 

necesitatea ca Compartimentul de servicii deconcentrate din cadrul MCIN să se implice într-o măsură 

susținută în a sprijini creșterea capacității gestionării patrimoniului cultural imobil de către DJC și 

optimizarea dotărilor, personalului și cadrului normativ în care activează. Pe de altă parte, menționăm 

absența monitorizării monumentelor în urma clasării acestora. Mai mult Obligația de folosință a 

monumentului istoric nu a fost transmisă către proprietari, titulari ai drepturilor de proprietate, în termenul 

legal de 90 zile de la data clasării. Principala cauză ce a determinat această stare de lucruri a constat în 

primul rând în lipsa fișei de inventariere pe baza căreia se întocmește obligația privind folosința 

monumentului istoric, având drept cauză lipsa resurselor financiare și a specialiștilor atestați MCIN care să 

întocmească această documentație.  

INP nu dispune de suficiente fonduri pentru îndeplinirea optimă a tuturor sarcinilor ce-i revin și 

implicit nu dispune de suficient personal specializat ce ar urma să se implice în actualizarea și structurarea 

bazei de date, dezvoltarea acestora și oferirea de sprijin activ de specialitate pentru DJC. 

Activitatea de inventariere pe teren se dovedește uneori a fi extrem de greoaie și complexă. Aceasta 

este generată de faptul că nu se poate identifica rapid, cu precizie, amplasarea pe teren a unui monument 

istoric și, în consecință, nu se poate deduce extinderea regimului de protecție specială; absența unei anexe 

cartografice care să acompanieze Lista Monumentelor Istorice; denumiri de case greșite, adrese greșite ale 

unor imobile, dispariția unor imobile, situații de limite suprapuse ale unor zone de protejate, diferența între 

LMI și PUG cu privire la limite zone, comasări dezmembrăminte de parcele și denumiri de străzi care s-au 

schimbat, încadrare greșită ca tip de monument. Lipsa unor limite materializate pe teren. Lipsa informării 

cetățenilor cu privire la proprietățile protejate. Regim juridic incert. 
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Unul dintre obiectivele protejării patrimoniului cultural îl constituie punerea în valoare a sa. Acest 

deziderat devine posibil cu condiția de a face cunoscute publicului informații cu privire la monumentele 

inventariate. Este o situație care poate pune în risc, deopotrivă proprietarul monumentului istoric cât și 

imobilul în sine. De aceea este nevoie de un cadru metodologic, normativ adecvat care să așeze pe paliere 

clar delimitate, informațiile de natură personală și publică, accesibile specialiștilor și autorităților interesate, 

respectiv publicului larg. Popularizarea patrimoniului în format digital, cu anumite nivelul de acces asupra 

datelor poate constitui o formă acceptabilă de progres. 

 

B. Îndeplinirea sarcinilor autorităților administrației publice ce au atribuții și în domeniul 

patrimoniului cultural 

Autoritățile administrației publice locale, cu atribuții în domeniul protejării patrimoniului cultural 

imobil sunt consiliile județene și primăriile, prin împuterniciții lor: președintele CJ, consiliul județean, 

primarul și consiliul local. 

Aceste organisme au sarcina să ofere la cererea serviciilor deconcentrate ale MCIN și a altor 

instituții cu atribuții în domeniul cultural, date privind situația juridică a imobilelor protejate, să coopereze 

cu organe de specialitate, să asigure punerea în aplicare și respectarea deciziilor reprezentanților 

Ministerului Culturii, să se implice în actualizarea datelor. Legătura între administrația publică locală și 

organele de specialitate din cultură se realizează prin înființarea unor compartimente, posturi sau sarcini de 

post cu privire la protejarea patrimoniului cultural, în ansamblul ei. Într-o mai mică măsură, reprezentanții 

administrației publice locale s-au implicat în activități precum semnalizarea monumentelor istorice, în 

activitatea de cadastru privind zonele de protecție a monumentelor. 

Din experiența practică de inventariere a rezultat faptul că autoritățile locale nu sunt implicate pe 

deplin, în unele cazuri, în înștiințarea cetățenilor cu privire la desfășurarea activităților de inventariere, ce 

presupun printre altele fotografierea imobilelor protejate, accesul în imobil, chestionare, studierea de 

documente personale etc. Și autoritățile publice au afirmat că nimeni nu le-a mai solicitat un asemenea 

ajutor, că nu au mai fost puși în asemenea situație. Pe de altă parte, răspunsurile la petițiile și adresele 

înaintate către autoritățile locale de către organele de specialitate din domeniul patrimoniului cultural 

depășesc adesea termenul legal sau nu sunt formulate deloc. 

O altă problemă gravă o constituie situațiile în care instituții de cultură au fost trecute în subordinea 

directă a autorităților administrației publice locale, sub forma unor direcții, servicii sau compartimente. În 

această situație se constată deficiențe privind transparența instituțională și la nivelul verificării respectării 

avizelor de specialitate, prin subordonarea directă a specialiștilor de către primar și compartimentul său de 

specialitate aferent. 

 

C. Raportarea cetățenilor la obligațiile pe care le au în raport cu patrimoniul cultural 



111 
 

Ipostazele în care cetățenii se raportează la monumente istorice sunt variate: proprietari, titulari ai 

dreptului de proprietate, titulari ai altor drepturi reale, locatari etc. În fiecare dintre aceste ipostaze, lor le 

revin o serie de obligații legate de folosința monumentului, printre care se regăsesc obligația de a permite 

accesul reprezentanților responsabili cu activitatea de inventariere, a specialiștilor și reprezentanților 

autorităților locale și centrale. Totodată, aceștia sunt obligați să furnizeze informațiile și întreaga 

documentație solicitată în legătură cu imobilul, să permită cercetarea la fața locului a stării imobilului și a 

celorlalte paliere menționate în procedurile și metodologiile specifice. 

Deseori, cetățenii sunt reticenți în a furniza datele solicitate de către reprezentanții autorităților 

locale sau centrale aflați în teren din mai multe motive. Astfel, unii dintre ei nu au cunoștință de faptul că 

imobilul în care locuiesc face parte din categoria monumentelor istorice și că, în consecință, lui îi revin o 

serie de obligații din această ipostază: este vorba despre modul de întreținere, de efectuare a intervențiilor, 

de utilizare etc. În acest caz, inventarierea poate avea caracter de monitorizare și control a abaterilor de la 

prevederile legale privind protejarea monumentului, și de aici reticența în a furniza informații care ar putea 

să îl expună pe proprietar. O altă situație este aceea în care cetățenii se tem ca nu cumva sub masca 

popularizării să se ascundă intenții de altă natură (speculă imobiliară, intrare prin efracție, furt etc., fapte 

ilustrate deseori în presă). Alți cetățeni care au cunoștință despre obligațiile ce le revin consideră că imobilul 

pe care îl dețin le produce doar greutăți, obligații și nici pe departe nu le generează așteptări pozitive cum 

ar fi sprijin financiar pentru intervenții de reparare, conservare, consolidare. Sunt și situații observate în 

urma activităților de teren pe care le-a efectuat în care au avut loc multiple controale într-un timp relativ 

scurt, fără a li se oferi explicații convingătoare pentru care se culeg aceste date și se preiau documente 

originale. În plus, în cadrul controalelor succesive, au fost solicitate de multiple ori aceleași documente de 

către reprezentanți ai unor autorități diferite, fără a exista o coordonare între acestea, având drept cauză și 

partajarea sarcinilor. Rezultatul a fost că cetățeanul a fost suprasolicitat și, în mod firesc, el s-a alarmat, și-

a pus îndoieli de activitatea cu care s-a confruntat. De exemplu, unii proprietari de drept privat au semnalat 

faptul că le-au fost luate documente vechi din arhiva personală, în vederea inventarierii, care din nefericire 

nu au mai fost înapoiate, de unde și reticența justificată a acestora în a mai oferi documente și informații. 

Totodată, activitatea de inventariere fără sprijinul autorităților publice locale este privită cu 

suspiciune de către comunitățile mai puțin vizitate. 

Unii dintre proprietarii imobilelor protejate de drept privat nu se conformează nici sub amenințarea 

de sancțiune, dat fiind faptul că aceasta de cele mai multe ori nu se aplică sau, chiar dacă se aplică, ea nu 

este fie suficient de consistentă, fie se prescrie într-un termen scurt. 
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6. Raportarea la normele și standardele de siguranță sau de protecția mediului 

pentru determinarea variantelor de asigurare a derogărilor de la acestea în 

ce privește bunurile protejate 

6.1. Relația dintre reglementările tehnice și bunurile protejate 

Patrimoniul cultural, în general, cel imobil în particular se află într-o ipostază aparte în ce privește 

respectarea și modul în care se pune problema referitoare la asigurarea standardelor de siguranță sau de 

protecție a mediului. Aceasta întrucât respectivele aspecte se discută în strânsă legătură cu principiul 

autenticității, cu dorința imperioasă ca obiectivul patrimonial să se transmită în forma lui originară 

generațiilor viitoare, nu denaturată. De altfel, principiul autenticității din Tezele prealabile ale codului 

patrimoniului cultural menționează faptul că protejarea patrimoniului cultural are ca scop păstrarea și 

transmiterea resursei culturale către generațiile viitoare în forma sa autentică și nealterată. 

Chestiunea denaturării mărturiilor istorice autentice, desigur, nu este una specifică României. 

Reuniunea președinților de Comitete Naționale ICOMOS din Europa, desfășurată la Atena în 2016 a 

evidențiat îngrijorări pentru acest aspect, în special în țările est-europene, acolo unde nevoile de investiții 

pentru acest sector sunt cele mai mari. 

În aceste condiții, normele și standardele de siguranță privind bunurile protejate se cer a fi respectate 

dar în condițiile când li se aduc unele derogări, altele de la caz la caz. Tot așa se produc lucrurile și în 

legătură cu protecția mediului. 

Derogarea este o abatere, o excepție de la prevederile, de la dispozițiile unui act normativ, care poate 

fi prevăzută în cuprinsul acestuia, într-un alt act normativ de același nivel sau de nivel superior. Datorită 

caracterului său, derogarea este de regulă expresă și este de strictă aplicare, neputând fi extinsă prin aplicare. 

Dar derogare mai înseamnă și o modificare adusă printr-un act normativ sau printr-un act de același grad ori 

de grad superior unei dispoziții prevăzută într-un act normativ anterior, noile dispoziții dobândind opoziție 

de excepție în raport cu reglementarea rămasă în vigoare. 

La rândul său, un standard se definește ca fiind o normă sau un ansamblu de norme ce reglementează 

calitatea, caracteristicile, forma etc. a unui produs; document în care sunt consemnate aceste norme. 

Termenul de siguranță se referă la lipsa de primejdie, la generarea sau chiar asocierea cu un 

sentiment de liniște și de încredere, care este generat atunci când te știi la adăpost de orice pericol – incendii, 

trăsnet etc. 

 

 

6.2. Cerințe de calitate ale unei construcții și condiția de autenticitate 
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O construcție de calitate presupune îndeplinirea unor cerințe fundamentale, realizate și respectate 

pe întreaga durată de existență. Ele vizează următoarele paliere, conform Legii nr. 10/1995: A. Rezistență 

mecanică și stabilitate; B. Securitate la incendiu; C. Igienă, sănătate și mediu înconjurător; D. Siguranță și 

accesibilitate în exploatare; E. Protecție împotriva zgomotului; F. Economie de energie și izolare termică; 

G. Utilizare sustenabilă a resurselor naturale. Aplicarea cerințelor fundamentale se stabilește pe 

domenii/subdomenii și categorii de construcții și pe specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, 

prin regulamente și reglementări tehnice în construcții. 

În aceeași lege se menționează și factorii responsabili, implicați în diferite etape, care să ducă la 

îndeplinire cerințele de mai sus. Astfel se arată în alin. (1), art. 6 faptul că aceștia sunt: investitorii, 

proprietarii, administratorii, utilizatorii, executanții, cercetătorii, proiectanții, verificatorii de proiecte 

atestați, experții tehnici atestați, auditorii energetici pentru clădiri atestați, responsabilii tehnici cu execuția 

autorizați, diriginții de șantier autorizați, producătorii/fabricanții de produse pentru construcții, 

reprezentanții autorizați ai acestora, importatorii, distribuitorii de produse pentru construcții, organismele 

de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții, organismele de evaluare 

tehnică europeană în construcții, organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcții, laboratoarele 

de analize și încercări în construcții, universitățile tehnice și institutele de cercetare în domeniul 

construcțiilor și asociațiile profesionale de profil. 

Păstrarea autenticității componentelor de patrimoniu cultural se leagă mai ales de responsabilitățile 

Ministerului Culturii și Identității Naționale. În primul rând, acesta este forul superior, implicat în găsirea 

celor mai adecvate modalități practice care să răspundă acestui deziderat. Astfel, între principalele atribuții 

ale ministerului se menționează a fi următoarele, în art. 5 al H.G. nr. 90/2010: „gestionează, în condițiile 

legii, relațiile cu Parlamentul, cu celelalte autorități, pentru armonizarea inițiativelor legislative și a 

măsurilor administrative din domeniile sale de interes; elaborează, potrivit legii, norme, regulamente și 

metodologii pentru domeniile sale de activitate, acestea având caracter obligatoriu pentru derularea 

activităților din toate instituțiile și așezămintele culturale, indiferent de subordonarea acestora”. În același 

document, la art. 6, alin (1) se menționează că în îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale, ministerul are 

între alte atribuții specifice și faptul că elaborează și implementează norme, regulamente și metodologii 

pentru domeniul patrimoniului cultural național. 

În aceeași ordine de idei, a implicării Ministerului Culturii și Identității Naționale pe linia celor 

discutate, drept atribuții ale sale mai sunt precizate a fi și cele proprii Direcției Patrimoniului Cultural, în 

Ordinul nr. 2.060/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Culturii 

și Identității Naționale. Aici se menționează că Direcția Patrimoniu Cultural îndeplinește, printre altele, 

următoarele atribuții generale: „propune, elaborează, fundamentează ori, după caz, avizează proiecte de acte 

normative, potrivit legii, pentru domeniul de competență; formulează propuneri și observații asupra 

proiectelor de acte normative inițiate de alte autorități, al căror obiect de reglementare este aplicabil și 

domeniilor patrimoniului cultural; analizează și elaborează răspunsuri la interpelări, cereri, petiții sau 

sesizări, după caz; avizează normele și metodologiile elaborate de Institutul Național al Patrimoniului (INP), 
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precum și de alte instituții subordonate, și elaborează proiectele de ordine ale ministrului culturii pentru 

aprobarea acestora. Totodată, Serviciul Arheologie și Patrimoniu Construit, ce se subordonează Direcției 

Patrimoniu Cultural, are drept sarcină în domeniul arheologiei, asigurarea participării la grupurile de lucru 

instituite pentru acordarea avizului integrat de mediu în cadrul procedurii de impact strategic de mediu. 

 

6.3. Protecția mediului – bunuri protejate 

Discuțiile privind protecția mediului presupun abordări cu o dublă direcție: pe de o parte se pune 

problema de a identifica variante de asigurare a unor derogări de la normele și standardele de protecție a 

mediului în vederea conservării bunurilor protejate; pe de altă parte apare problema identificării unor 

adaptări posibile în cadrul obiectivelor de patrimoniu cultural astfel încât mediul să sufere cât mai puțin. 

Prin O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului se precizează înțelesul unei serii de termeni 

legați de aspecte ale mediului. Informația privind mediul se referă la principalele componente ale acestuia: 

„a) starea elementelor de mediu, cum sunt aerul și atmosfera, apa, solul, suprafața terestră, peisajul 

și ariile naturale, inclusiv zonele umede, marine și costiere, diversitatea biologică și componentele 

sale, inclusiv organismele modificate genetic, precum și interacțiunea dintre aceste elemente; 

b) factorii, cum sunt substanțele, energia, zgomotul, radiațiile sau deșeurile, inclusiv deșeurile 

radioactive, emisiile, deversările și alte evacuări în mediu, ce afectează sau pot afecta elementele de 

mediu prevăzute la lit. a); 

c) măsurile, inclusiv măsurile administrative, cum sunt politicile, legislația, planurile, programele, 

convențiile încheiate între autoritățile publice și persoanele fizice și/sau juridice privind obiectivele 

de mediu, activitățile care afectează sau pot afecta elementele și factorii prevăzuți la lit. a) și, 

respectiv, b), precum și măsurile sau activitățile destinate să protejeze elementele prevăzute la lit. 

a); 

f) starea sănătății și siguranței umane, inclusiv contaminarea, ori de câte ori este relevantă, a lanțului 

trofic, condițiile de viață umană, siturile arheologice, monumentele istorice și orice construcții, în 

măsura în care acestea sunt sau pot fi afectate de starea elementelor de mediu prevăzute la lit. a), 

sau, prin intermediul acestor elemente, de factorii, măsurile și activitățile prevăzute la lit. b) și, 

respectiv, c).” 

Mai mult, Codul Civil în vigoare (Legea nr. 287/2009) specifică la art. 603 că dreptul de proprietate 

obligă la respectarea sarcinilor privind protecția mediului și asigurarea bunei vecinătăți, precum și la 

respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului. 

Măsurile specifice pentru protecția mediului stabilite prin actul administrativ al autorității 

competente pentru protecția mediului, potrivit Legii nr. 50/1991, vor fi avute în vedere la elaborarea 

documentației tehnice - D.T. și nu pot fi modificate prin procedura de autorizare ori prin autorizația de 
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construire. Documentația tehnică - D.T. se elaborează în conformitate cu conținutul-cadru prevăzut în anexa 

nr. 1 a Legii nr. 50/1991, în concordanță cu cerințele certificatului de urbanism, cu conținutul actului 

administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, al avizelor și acordurilor cerute prin 

certificatul de urbanism și se întocmește, se semnează și se verifică, potrivit legii. 

Potrivit Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, procedura de evaluare a impactului asupra 

mediului și procedura de evaluare adecvată – în baza cărora se emite actul administrativ al autorității 

competente pentru protecția mediului – identifică, descrie și evaluează, în conformitate cu prevederile 

legislației specifice privind protecția mediului, efectele directe și indirecte ale unei investiții asupra: ființelor 

umane, faunei și florei, a solului, apei, climei și peisajului, a bunurilor materiale și patrimoniului cultural, 

ori a interacțiunii dintre acești factori și sunt conduse de către autoritățile publice centrale sau teritoriale 

pentru protecția mediului. În mod direct, titularul autorizației de construcție este obligat, printre altele, să 

respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum și de protecție a mediului, 

potrivit normelor generale și locale. 

În art. 70 din O.U.G. nr. 195/2005, la pct. e) se menționează și necesitatea instituirii unui regim de 

protecție specială. Astfel, pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos, autoritățile administrației publice 

locale, precum și, după caz, persoanele fizice și juridice au obligația de a respecta regimul de protecție 

specială a localităților balneoclimaterice, a zonelor de interes turistic și de agrement, a monumentelor 

istorice, a ariilor protejate și a monumentelor naturii. Totodată sunt interzise amplasarea de obiective și 

desfășurarea unor activități cu efecte dăunătoare în perimetrul și în zonele de protecție a acestora. 

În aceeași direcție, a acordării unei atenții crescute în ce privește conservarea unor elemente de 

mediu protejat, și totodată, corelat cu valorificarea prezentă a respectivei zone, exemplificăm și cu cele 

menționate în O.U.G. nr. 202 din 18 decembrie 2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aici, 

unul dintre scopurile normative fiind reglementarea utilizării durabile a zonei costiere pe baza principiilor 

care asigura protecția mediului, peisajului, moștenirii culturale, istorice și arheologice. În acest sens, 

săpăturile și prospecțiunile submarine în scopuri miniere sau arheologice, care au ca efect extragerea de 

nisip sau pietriș din zona costieră, se pot face numai pe baza unui act tehnico-juridic acordat în prealabil în 

baza studiului de impact asupra mediului. Prin urmare, pentru protecția zonei costiere, a habitatelor 

specifice, a zonelor umede, mlaștinilor sărate și siturilor arheologice, prin planurile de gospodărire a zonei 

costiere se pot impune măsuri și restricții în folosirea terenurilor, indiferent de forma de proprietate, în 

condițiile legii. Astfel, în zona costieră, autoritățile administrației publice locale și concesionarul falezei și 

plajei mării sunt obligați să ia măsurile ce se impun pentru conservarea construcțiilor, siturilor și obiectivelor 

de interes arheologic, arhitectural și istoric. În strânsă legătură cu cele impuse, se interzice amplasarea 

oricăror construcții pe terenuri acoperite de dune, terenuri mlăștinoase, grote, faleze, terenuri cu păduri cu 

funcții speciale de protecție, a altor habitate naturale în apropierea monumentelor culturale sau acolo unde 

afectează securitatea mediului. 
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6.4. Variante de asigurare a unor derogări de la normele și standardele de siguranță sau de 

protecție a mediului 

Derogările de la normele de siguranță sau de protecție a mediului cunosc o varietate de manifestări 

în funcție de obiectul activității la care se face referire. Făcând o incursiune în literatura de specialitate, se 

constată mai multe stări de lucruri: situația în care, în cadrul unor normative sunt specificate derogări de la 

acestea în cazul monumentelor istorice; situații în care nu se face trimitere la nici un fel de derogare; situații 

în care, deși sunt menționate derogări, ele nu pot fi aplicabile în plan practic. 

În cele ce urmează, am considerat că prin analiza concretă a unor asemenea stări de lucruri vor 

deveni mai evidente afirmațiile de față și vor fi sugestive pentru concluziile practic aplicative. 

 

Normativ cadru privind detalierea conținutului cerințelor stabilite prin Legea 10/1995 

Indicativ NC 001-1999 

Normativul stabilește principiile generale pentru redactarea reglementărilor tehnice realizate în baza 

conceptului de performanță pentru asigurarea cerințelor de calitate impuse prin Legea 10/1995, pe toată 

durata de viață a clădirilor. În funcție de condițiile specifice de exploatare-utilizare a construcțiilor, se pot 

selecta, din prezentul normativ, la redactarea reglementărilor tehnice, numai specificațiile de performanță 

corespunzătoare. Aceste specificații vor fi completate, după caz, cu specificații caracteristice suplimentare. 

Normativul se adresează elaboratorilor de reglementări tehnice în construcții, redactate conform 

Legii 10/1995 și regulamentului aprobat prin H.G. nr. 399/1995, actualmente înlocuit prin H.G. nr. 

369/2018. Normativul se adresează și altor factori ce participă la realizarea clădirilor în calitate de 

proiectanți, executanți, producători de materiale, sau la exploatarea acestora și care elaborează documente 

sau caiete de sarcini legate de asigurarea cerințelor din Legea 10/1995. 

Reglementările tehnice, pentru clădiri sau nivele de structurare ale acestora, care vor fi redactate pe 

baza normativului cadru se referă la următoarele cerințe fundamentale (conform Legii 10/1995): 

A. Rezistență mecanică și stabilitate; 

B. Securitate la incendiu; 

C. Igienă, sănătate și mediu înconjurător; 

D. Siguranță și accesibilitate în exploatare; 

E. Protecție împotriva zgomotului; 

F. Economie de energie și izolare termică; 

G. Utilizare sustenabilă a resurselor naturale 

Diversele tipuri de reglementări se referă la elementele de conținut ale conceptului de performanță 

(numite și „specificații de performanță”) și anume: 
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1. Stabilirea agenților care acționează asupra clădirii; 

2. Cerințe de calitate; 

3. Condiții tehnice de performanță; 

4. Criterii de performanță selectate în funcție de destinația construcțiilor și de condițiile de 

exploatare; 

5. Niveluri de performanță admisibile care variază în funcție de cerințele utilizatorilor. 

Determinarea nivelurilor de performanță impune indicarea metodelor de calcul, de verificare și 

control. Acest mod de abordare sistemică permite ca proiectantul, în funcție de condițiile de mediu și de 

cele de exploatare, să stabilească de comun acord cu beneficiarul sau tehnologul, după caz, prevederile din 

temă, inclusiv cele impuse de tehnologia sau caietele de sarcini pentru executant și caietul privind condițiile 

de exploatare pe baza conceptului de performanță. 

Celor 7 cerințe esențiale de calitate li se pot adăuga cerințe suplimentare specifice unor anumite 

funcțiuni și/sau utilizatori, de exemplu: cerințe specifice unor unități sau ansambluri funcționale; realizarea 

unor condiții speciale de păstrare în timp a materialelor, produselor etc.; condiții specifice unor procese de 

producție sau tehnologice. Nivelurile de performanță sunt detaliate în cadrul reglementărilor specifice 

privind cerințele de calitate și cele referitoare la clădiri și subsisteme ale acestora. 

 

Normativ de siguranță la foc a construcțiilor 

Indicativ P 118-99 

În acest normativ, în partea I-a – Prevederi comune tuturor construcțiilor, în cadrul domeniului de 

aplicare, se face mențiunea la pct. 1.1.4. pentru construcțiile monumente istorice sau de arhitectură, 

prevederile prezentului normativ au caracter de recomandare, urmând a fi luate, de la caz la caz, numai 

măsuri de îmbunătățire a siguranței la foc posibil de realizat, fără afectarea caracterului monumentului. 

 

Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a – Instalații de stingere 

Indicativ P 118/2-2013 

În cadrul obiectului și domeniului de aplicare al normativului, la pct. 1.4 se precizează că pentru 

construcțiile monumente istorice sau de arhitectură, prevederile prezentului normativ au caracter de 

recomandare, urmând a fi aplicate de la caz la caz, sau înlocuite cu măsuri de îmbunătățire a cerinței 

fundamentale securitate la incendiu posibil de realizat și care să nu afecteze caracterul monumentului. 

 

Norme tehnice privind ignifugarea materialelor și produselor combustibile din lemn și textile utilizate în 

construcții 
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Indicativ C 58-96 

La pct. 1.1. se precizează că prevederile normelor tehnice sunt obligatorii la tratarea cu produse 

ignifuge a materialelor și produselor combustibile din lemn sau pe bază de lemn, precum și a celor textile 

utilizate în construcții. Totodată, la pct. 1.10. se indică faptul că ignifugarea materialelor combustibile ale 

monumentelor istorice sau de arhitectură se stabilește, de la caz la caz, de proiectant și comisia 

monumentelor istorice. 

 

Normativ privind criteriile de performanță specifice rampelor și scărilor pentru circulația pietonală în 

construcții 

Indicativ NP 063-02 

Conform pct. 1.2.1. prevederile prezentului normativ se aplică la proiectarea scărilor și rampelor 

exterioare sau interioare construcțiilor civile și/sau industriale noi, având caracter de recomandare la 

modernizarea, reamenajarea. consolidarea sau repararea celor existente. 

Cod de proiectare seismică — Partea a III-a — Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente 

Indicativ P 100-3/2008 

Prevederile P 100-3/2008 pot fi aplicate și pentru evaluarea seismică a monumentelor și clădirilor 

istorice în cazul în care acestea nu contravin conceptelor, abordărilor și procedurilor specifice cuprinse în 

documentele normative în vigoare în acest domeniu. Din nefericire, nu există astfel de documente în vigoare 

cu rol de reglementare, cu privire la aceste aspecte.  

Soluțiile de principiu și rezolvările constructive de reducere a riscului seismic pentru clădirile din 

zidărie date în capitolul privind „Procedee de intervenție pentru clădiri cu structura din zidărie” nu pot fi 

aplicate pentru clădirile monument istoric fără acordul autorităților competente, potrivit art. F.5.1. 

Conform art. F.5.2.2.1., lucrările de reparații se recomandă și în cazul monumentelor istorice, pentru 

situațiile în care intervenția de consolidare nu este posibilă fără alterarea/pierderea semnificativă a valorii 

culturale. 

Soluțiile de reabilitare seismică a componentelor nestructurale din clădiri, date în capitolul F.7, nu 

pot fi utilizate pentru reabilitarea seismică acestor componente din clădirile monument istoric fără acordul 

autorităților competente. 

În vederea acoperirii acestor aspecte, Institutul Național al Patrimoniului a demarat recent 

elaborarea unui proiect de normativ intitulat „Cod de evaluare și propuneri de intervenții privind 

construcțiile cu valoare culturală”. 

 

Metodologie privind investigarea de urgență a siguranței post-seism a clădirilor și stabilirea soluțiilor 

cadru de intervenție 
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Indicativ ME 003-2007 

Potrivit prevederilor cuprinse, pentru monumentele istorice și de arhitectură, expertiza tehnică va fi 

executată de către specialiști nominalizați de ministerul de resort și instituțiile publice abilitate pe baza unor 

documente tehnice specifice, care pot avea la bază și prevederi din prezenta metodologie. Metodologia 

include criterii și metode pentru inspecția post-seism și evaluarea tehnică rapidă. 

Anexa A.1. din metodologie precizează că inspecția rapidă și evaluarea tehnică rapidă, în cazul 

construcțiilor protejate sau cu caracter de monument istoric, se vor efectua cu respectarea reglementarilor 

din domeniu. Cu toate acestea, în prezent nu există astfel de reglementări speciale. 

 

Metodologie pentru evaluarea riscului și propunerile de intervenție necesare la structurile construcțiilor 

monumente istorice în cadrul lucrărilor de restaurare ale acestora 

Indicativ MP 025-04 

Metodologia amintită, deși conținea prevederi specifice intervenției asupra monumentelor istorice 

pentru evaluarea și asigurarea cerinței fundamentale de „rezistență mecanică și stabilitate” și cu toate că a 

primit avizele necesare și aprobarea prin O.M.T.C.T. nr. 743/19.04.2004, ordinul respectiv nu a fost publicat 

în Monitorul Oficial al României, metodologia neavând funcție de reglementare tehnică specifică, 

obligatorie specialiștilor. 

 

Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor 

Indicativ I 9-2015 

Potrivit pct. 1.4., prevederile normativului se aplică atât la obiectivele noi, cât și la reabilitarea sau 

modernizarea instalațiilor existente. În cazul în care instalațiile pentru stingerea incendiilor sunt comune cu 

instalațiile interioare de alimentare cu apă, proiectarea și executarea lor se realizează  potrivit 

reglementărilor tehnice pentru stingerea incendiilor. 

Cu toate acestea, nu se face nicio referire la derogări specifice pentru clădirile monument istoric. 

 

Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor 

Indicativ I 7-2011 

La 4.2.2.8. se arată că pentru diminuarea riscului de incendiu trebuie utilizat un dispozitiv de 

protecție cu curent diferențial rezidual (DDR) cu curentul nominal de funcționare mai mic sau cel mult egal 

cu 300 mA amplasat la branșament sau punct de alimentare. Prevederea este obligatorie pentru clădiri de 

învățământ, sănătate, comerț, construcții de turism, construcții din lemn, unități de mică producție sau 

service cu încăperi cu umiditate ridicată, depozite de mărfuri combustibile, discoteci, săli de dans, încăperi 
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cu aglomerări de persoane și săli aglomerate, clădiri înalte și foarte înalte, clădiri de cult și cultură cu caracter 

de monument istoric la care se efectuează modernizări sau schimbări de destinație. 

Tot în cadrul acestui normativ se prevede la pct. 6.2.2.6. că este obligatorie protecția la trăsnet, la 

nivelul stabilit de reglementare, pentru construcțiile care constituie sau adăpostesc valori de importanță 

națională, cum sunt muzeele, expozițiile permanente, monumentele istorice sau de arhitectură, arhivele 

pentru documente de valoare etc. În cazul monumentelor istorice, soluția se stabilește de comun acord cu 

forurile de specialitate. 

 

Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente 

acestora 

Indicativ C 300/1994 

În acest normativ nu există prevederi cu referire la monumentele istorice, deși o mare parte din 

incendiile suferite de acestea s-au produs pe timpul șantierelor de restaurare. 

 

Ghid privind adoptarea măsurilor specifice pentru accesul persoanelor cu handicap la monumentele 

istorice 

Indicativ GP 088-03 

Potrivit prevederilor generale, ghidul cuprinde măsurile necesare pentru facilitarea accesului 

persoanelor cu handicap la monumente istorice. Cerințele specifice persoanelor cu handicap avute in vedere 

sunt cele referitoare la confort și siguranță în exploatare pe întreaga durată de exploatare a clădirii împreună 

cu spațiul urban aferent (conform Legii nr. 10/1995). Criteriile de performanță corespunzătoare 

monumentelor istorice sunt aceleași cu cele ale clădirilor civile, conform normativului NP 051-2001 

(normativ în prezent actualizat NP 051-2012). 

 

Instrucțiuni tehnice pentru folosirea și montarea vitrajelor și a altor produse din sticlă în construcții 

Indicativ C 47-2018 

Pentru construcțiile monumente istorice sau de arhitectură clasificate ca făcând parte din 

Patrimoniul Național potrivit Legii, instrucțiunile au caracter de recomandare, urmând ca la acestea să se 

aplice măsurile de îmbunătățire astfel încât să nu se afecteze caracterul monumentelor respective. 

Din nou, nu este clar definit caracterul de specificitate al noțiunii de monument istoric iar măsurile 

de îmbunătățire nu sunt indicate. 
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Ghid privind execuția protecțiilor prin hidrofobizare a materialelor de construcție aparente – lemn, beton, 

cărămidă, piatră naturală și artificială 

Indicativ GE 030-2014 

Conform art. 1.3., în situația în care construcțiile de locuințe și social-culturale reprezintă 

monumente istorice, sunt amplasate în zone de protecție a monumentelor istorice și/sau în zone construite 

protejate, stabilite potrivit legii, ori sunt stabilite, prin documentații de urbanism aprobate, ca având valoare 

arhitecturală sau istorică deosebită, soluțiile prevăzute în prezentul normativ pot fi aplicate de către 

proiectanți și pentru restaurarea/reabilitarea acestor categorii de construcții, numai cu respectarea 

prevederilor legislației și reglementărilor tehnice specifice din domeniul protejării monumentelor istorice, 

precum și cu avizul conform și prealabil al Ministerului Culturii sau al serviciilor publice deconcentrate ale 

acestuia. În acest caz, proiectanții au obligația de a prelua, prin proiectele tehnice și detaliile de execuție 

elaborate, cerințele stabilite prin avizele emise de Ministerul Culturii sau serviciile publice deconcentrate 

ale acestuia, iar soluțiile adoptate se supun obligatoriu verificării tehnice de către specialiști, experți sau 

verificatori, atestați de către Ministerul Culturii, în condițiile legii. 

 

Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanța energetică a clădirilor specifică la art. 7 

că cerințele stabilite în metodologia de calcul nu se aplică clădirilor și monumentelor protejate care fie fac 

parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora, 

dacă li s-ar aplica cerințele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior. 

Variantele de asigurare a derogărilor de la normele și standardele de protecție a mediului rămân în 

continuare la latitudinea autorităților locale cu răspundere specifică, și pot fi reglementate la nivelul 

regulamentelor de urbanism. Astfel, Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 arată 

că se vor identifica și delimita, în funcție de particularitățile specifice, acele zone naturale de interes local 

ce necesita protecție pentru valoarea lor peisagistică, de către consiliile județene, care vor stabili de 

asemenea condițiile de autorizare a executării construcțiilor, având în vedere păstrarea calității mediului 

natural și a echilibrului ecologic. 

Potrivit Ordinului nr. 562 din 20 octombrie 2003, conținutul-cadru al documentațiilor de urbanism 

pentru zone construite protejate (PUZCP) cuprinde studii de fundamentare conținând propuneri de 

confirmare sau de modificare a prevederilor PUG în limitele zonei protejate. Studiile constituie, totodată, 

baza de stabilire a funcțiunilor care pot fi înlăturate, înlocuite sau adăugate, a condițiilor de construire 

(geotehnice, de mediu natural sau de mediu construit), a modului de construire și a aspectelor derivate. 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice definește sintagma de regulament al 

ariei naturale protejate ca fiind documentul în care se includ toate prevederile legate de activitățile umane 

permise și modul lor de aprobare, precum și activitățile restricționate sau interzise pe teritoriul ariei naturale 

protejate. Astfel, și în cadrul acestui tip de regulament pot fi făcute derogări de la normele și standardele de 
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protecție a mediului cu privire la protejarea imobilelor de patrimoniu. Respectarea planurilor de 

management și a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, pentru 

autoritățile care reglementează activități pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum și pentru persoanele 

fizice și juridice care dețin sau care administrează terenuri și alte bunuri și/sau care desfășoară activități în 

perimetrul și în vecinătatea ariei naturale protejate. Pe lângă structurile de administrare special constituite 

sunt înființate consilii consultative de administrare, alcătuite din reprezentanți ai instituțiilor, organizațiilor 

economice, organizațiilor neguvernamentale, autorităților și comunităților locale, care dețin cu orice titlu 

suprafețe, bunuri sau au interese în perimetrul ori în vecinătatea ariei naturale protejate și care sunt implicate 

și interesate în aplicarea măsurilor de protecție, în conservarea și dezvoltarea durabilă a zonei. 

Planurile de management și regulamentele ariilor naturale protejate se aprobă prin ordin al 

conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor, emis în baza 

avizelor autorităților publice centrale din domeniul culturii, dezvoltării regionale și administrației publice și 

al agriculturii și dezvoltării rurale. 

Potrivit H.G. nr. 230 din 4 martie 2003 privind delimitarea rezervațiilor biosferei, parcurilor 

naționale și parcurilor naturale și constituirea administrațiilor acestora, structurile care asigură administrarea 

ariei naturale protejate pe bază de contract sunt obligate să întocmească și să revizuiască periodic 

regulamentul și planul de management al acesteia. Structurile de administrare ale rezervațiilor biosferei, 

parcurilor naționale și parcurilor naturale urmăresc aplicarea regulamentului și a planului de management 

de către toți deținătorii și administratorii de bunuri și terenuri aflate în cuprinsul rezervațiilor biosferei, 

parcurilor naționale și parcurilor naturale, care vor administra în continuare bunurile aflate în proprietate 

sau încredințate, cu respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor specifice ariei protejate. 

 

6.5. Concluzii 

Siguranța monumentelor istorice și a patrimoniului arheologic se constituie ca o cerință obligatorie 

pentru dăinuirea în timp a acestor mărturii. Ferirea de primejdii, de situații nedorite pentru acestea, necesită 

acțiuni și măsuri preventive ce au drept scop înlăturarea unor eventuali factori de risc. Printre acești factori 

se menționează incendiile, avarii la instalații electrice sau sanitare, deteriorări produse de către factorul 

uman, cutremurele, stabilitatea terenului etc. 

În fața unor astfel de cerințe, prevenirea și securitatea în fața unor factori distructivi, în ce privește 

monumentele istorice și mediul protejat, trebuie să se țină seama de necesitatea ca toate intervențiile făcute 

să respecte principiul autenticității patrimoniului, exprimat în cerința ca acest fond patrimonial să nu fie 

alterat în ceea ce privește originalitatea lui. Așa se justifică nevoia de elaborare a unor derogări de la 

recomandările și normele statuate pentru construcții și pentru mediu în general. Dacă în anumite situații 

întâlnim decizii și măsuri pozitive în acest sens, în altele nici măcar nu se conștientizează această necesitate. 
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Astfel, derogările de la standardele și normele de siguranță și de protecția mediului, în cazul 

patrimoniului cultural imobil, trebuie să se facă după norme și metodologii elaborate de către Institutul 

Național al Patrimoniului, avizate de către Ministerul Culturii și Identității Naționale. 

Analizând situația derogărilor de la standardele de siguranță în legătură cu patrimoniul cultural 

imobil se poate spune că ne apropiem de existența unui vid legislativ. Practic, se resimte o mare lipsă a 

normativelor în unele situații speciale care presupun derogarea de la normele curente aplicabile bunurilor 

comune. Această nevoie este descrisă ca decurgând din principiul fundamental legat de asigurarea 

transmiterii patrimoniului cultural în forma lui autentică pentru generațiile viitoare. Astfel, dacă pentru unele 

cazuri problema poate fi rezolvată prin simpla precizare într-un articol de lege a nesupunerii bunurilor din 

patrimoniul cultural național la unele rigori tehnice, pentru alte cazuri este imperios necesar să se emită 

norme care să determine soluțiile de asigurare alternative. De exemplu, dacă în cazuri extrem de puține se 

poate face rabat de la anumite norme cum ar fi cele de poluare sau cele privind dotarea cu anumite 

echipamente, în schimb acest lucru nu se poate aplica în cazul construcțiilor, fără definirea soluțiilor 

alternative. În acest caz, vidul legislativ la nivel de norme se explică prin faptul că nu au fost întocmite 

niciodată norme aplicate în ce privește monumentele istorice. 

Chiar și derogările formulate la modul general se constată că nu pot fi aplicate unui caz particular 

datorită specificității sale pe mai multe coordonate, astfel neputându-se respecta autenticitatea și 

producându-se din această perspectivă chiar distrugeri.  

În legătură cu derogările specifice întâlnim o serie de situații cum ar fi: 

 Situații în care derogările sunt menționate în diferite normative, în legătură cu un anumit 

aspect apreciat ca factor de risc dar, corespunzător acestuia, nu există reglementări ori alte 

forme de îndrumare concretă, efectivă. Intervențiile rămân astfel la latitudinea specialiștilor, 

abilitați în activități din domeniul patrimoniului cultural, pentru a găsi cele mai adecvate 

forme de intervenție. 

 Alteori nu există menționat, în documentele cu caracter general, niciun fel de trimitere la 

monumente istorice, la patrimoniu arhitectural privind atenționarea în legătură cu 

necesitatea de a evita orice denaturare a autenticității patrimoniului cultural, ca să nu mai 

vorbim de inexistența unor metodologii, ghiduri specifice. 

 În alte situații, cu toate că sunt făcute în normative precizări privind derogările referitoare 

la intervențiile specifice asupra unui imobil protejat, cu toate că există și celelalte 

componente anexe ale metodologiei de intervenție, ghiduri, îndrumătoare, asupra 

obiectivului supus unor lucrări, personalul ce desfășoară activitate nu respectă cerința de 

autenticitate a monumentului respectiv. Așa se petrec lucrurile mai ales în cazul reabilitării 

unor monumente istorice și pe parcursul utilizării acestora. 

În ultimii ani, așa cum se menționează și în Tezele prealabile ale codului patrimoniului cultural, au 

fost dezvoltate o serie de proiecte având ca principală țintă oportunitatea de a atrage fonduri, lăsând în plan 
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secund aspecte legate direct de calitatea intervențiilor. În acest caz efectele respectivelor politic de finanțare, 

se arată în aceleași documente au fost devastatoare pentru unele obiective – monument istoric – prin 

denaturarea autenticității acestor imobile sau chiar prin distrugeri ale substanței lor originare. Deși acest 

aspect nu este propriu doar României, se apreciază că multe efecte negative sunt generate de un aport 

financiar important constituit de finanțarea europeană. Astfel, răspunsul și respectarea standardelor de 

siguranță și protecție, derogările specifice privind patrimoniul cultural ar trebui să nu se afle în conflict cu 

procedurile financiare și cu rezultatele urmărite preponderent sub aspectul rentabilității sau al corectitudinii 

desfășurării programelor de finanțare. În felul acesta, patrimoniul cultural ar putea să fie un factor 

determinant în dezvoltarea durabilă, în păstrarea și afirmarea diversității culturale. 

Sintetic vorbind, putem spune că se resimte lipsa normativelor, în unele situații speciale, care 

presupun derogarea de la norme curente aplicabile bunurilor comune. Această nevoie este descrisă ca 

decurgând din principiul esențial legat de asigurarea transmiterii patrimoniului cultural în forma lui autentică 

generațiilor viitoare. 

Dacă pentru unele cazuri problema poate fi rezolvată prin simpla precizare într-un articol de lege a 

exceptării bunurilor patrimoniului cultural național, clasate de la unele rigori tehnice, pentru alte cazuri este 

imperios necesar să se emită norme care să determine soluțiile de asigurare alternative. Cu alte cuvinte, dacă 

poate fi acceptabil că pentru cazuri extrem de puține, chiar punctuale, se pot face derogări de la normele de 

poluare sau de la normele privind dotarea cu anumite elemente de siguranță, acest lucru nu se poate aplica 

în cazul construcțiilor decât cu definirea soluțiilor alternative. În acest caz, vidul legislativ la nivel de 

reglementări tehnice se explică prin faptul că unele documente, deși elaborate, nu au fost niciodată publicate 

în Monitorul Oficial, în completarea actelor normative cu caracter general, cum ar fi metodologia de 

evaluare seismică și intervenții structurale. Din această cauză, inginerii civili sunt constrânși să prevadă 

soluții tehnice care prin integrarea monumentelor istorice în structuri suplimentare de beton armat distrug 

elementele purtătoare de valoare culturală ale clădirilor prin chiar metodele de consolidare ale acestora. 

O altă concluzie legată de derogări, în legătură cu imobilele protejate, se referă la capacitatea scăzută 

de a putea aplica măsurile legale. Aceasta se datorează, printre altele, unor formulări defectuoase ce se 

regăsesc în actualul cadru normativ. 

 

A. Obligații actuale neonorate de către sistemul specializat pe administrarea culturii și motivele 

acestora 

 Reglementare 

Derogările de la standardele și normele de siguranță și mediu se constituie ca responsabilitate a 

legiuitorului, în calitate de reprezentant al autorității publice centrale, Minister și serviciilor sale 

deconcentrate dar și INP în calitate de institut de specialitate, autorităților administrației publice locale ce 

au interferențe cu patrimoniul cultural imobil, celorlalte ministere și instituții cu răspundere în domeniul 

patrimoniului cultural, cetățeanului aflat în diferite ipostaze, în relația cu patrimoniul cultural. 
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Derogările de la normele de siguranță sau de protecție a mediului cunosc o varietate de manifestări 

în funcție de obiectul activității la care se face referire. Făcând o incursiune în literatura de specialitate, se 

constată mai multe stări de lucruri: situația în care, în cadrul unor normative sunt specificate derogări de la 

acestea în cazul monumentelor istorice; situații în care nu se face trimitere la nici un fel de derogare; situații 

în care, deși sunt menționate derogări, ele nu pot fi aplicabile în plan practic, situații pe plan local când se 

stabilesc diferit derogările de către specialiști; situații în care derogările rămân la latitudinea autorităților 

publice locale cu răspundere specifică și pot fi reglementate la nivelul regulamentelor de urbanism; situații 

în care se precizează că se vor urmării derogările sau regulile specifice, dar acestea nu există. 

Existența unui vid legislativ la nivel de norme, o mare lipsă a normativelor care să aducă soluții 

normative. INP, căruia îi revin sarcini în elaborarea de norme și metodologii în domeniul monumentelor 

istorice și arheologiei a demarat elaborarea unui proiect de act normativ privind propuneri de intervenții 

privind construcțiile cu valoare culturală. Dar acesta a fost blocat la MDRAP, din lipsa cvorumului 

Comisiilor Tehnice de Specialitate. Altele deși au fost elaborate și aprobate, nu au fost publicate în 

Monitorul oficial, în cazul completării normativelor cu caracter general, precum cele de evaluare seismică 

și intervenții structurale – conduce la tipuri de soluții tehnice care pot afecta elemente de valoare culturală 

ale monumentului istoric chiar prin metodele de consolidare ale acestora. 

Vidul legislativ este justificat între altele și prin faptul că nu au fost întocmite niciodată norme 

aplicate strict monumentelor istorice. 

Pe cerința de calitate și sustenabilitate nu există instrumente operaționale sub forma normativelor 

deloc. Și cele cu caracter general care prin extensie se pot aplica monumentelor istorice, nu sunt actualizate 

la zi principiilor curente din doctrinele de restaurare și conservare. Iar în alte situații derogările și 

interpretarea limitelor de aplicare ale normativelor curente sunt stabilite pe plan local, de către autorități și 

factori responsabili cu aplicarea lor, de multe ori cu diferențe majore între un județ și altul, rezultând o 

aplicare și interpretare neuniformă (mai severă sau mai flexibilă). Sau se aplică în funcție de proiectanți și 

elaboratorii documentațiilor de proiectare. 

Totodată, variantele de derogare de la normative implementate în proiectele pe monumente istorice 

trebuie avizate de comisiile de specialitate, de la caz la caz, ținându-se seama de particularitățile 

respectivului imobil protejat. 

Utilizarea de măsuri și metode compensatorii pentru realizarea derogărilor este recomandată dar nu 

sunt precizate în mod expres în reglementări, variante optime de urmat. 

Încă din 2016, Comisia Naționala a Monumentelor Istorice a semnalat MCIN necesitatea 

diferențierii în cadrul actelor normative a intervențiilor pe bunuri culturale imobile față de cele pe restul 

clădirilor existente, în scopul prezervării valorilor culturale. Pentru aceasta a dezvoltat un studiu adaptat 

CNMI a semnalat printr-un studiu realizat la începutul anului 2016, necesitatea diferențierii în 

cadrul legii, ca principiu enunțat și a actelor normative subsecvente a intervențiilor pe bunuri culturale 

imobile față de cele pe restul clădirilor existente în scopul prezervării valorilor culturale. Astfel, scopul 
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prevederilor normative este de a realiza un echilibru între nevoile de siguranță acceptabile de către societate 

și menținerea autenticității unui monument istoric. 

Avizarea și controlul proiectelor pe monumente istorice, în relație cu respectarea prevederilor din 

normele și standardele de siguranță are adesea caracter formal sau superficial, punându-se accentul pe 

îndeplinirea unor condiții punctuale și mai puțin pe modalitatea de îndeplinire a acestora. 

În cazul intervențiilor dependente de derogări, specialiștii (proiectanți și cei din execuție) dețin un 

rol fundamental. Rolul specialiștilor în elaborare. O mai mare responsabilizare și măsuri coercitive de tipul 

sancțiunilor pentru cei care intervin pe monument. Există o carență foarte mare de specialiști cu experiență 

recunoscută și vocație pe monumente istorice. Cei care activează în acest sector au o medie de vârstă în 

creștere. Cei care sunt iar transferul de cunoștințe între generații se realizează cu dificultate. Pregătirea 

acestora este uneori îngustă, fără competențe interdisciplinare, situație ce ar trebui îmbunătățită. 

Dificultăți de elaborare norme și standarde (problemele ce urmează a fi rezolvate se multiplică și 

devin tot mai complexe și mai agresive – presiune economică, socială, infrastructură, exploatărilor miniere, 

petrol Marea Neagră). Presupun o dinamică crescută și reclamă o actualizare activă. În plus este nevoie de 

colective extinse de specialiști, cercetători aparținând unor domenii și instituții diferite, ce au nevoie de 

formare profesională continuă și care să fie familiarizați cu problemele proprii patrimoniului cultural. 

Totodată derogarea este strict expresă și ea nu poate fi extinsă prin aplicare. Așadar, ea cere timp, 

cheltuială, muncă, expertiză, responsabilitate din partea specialiștilor și a autorităților și instituțiilor 

responsabile. Chiar și derogările formulate la mod general nu pot fi aplicate ad-litteram unor cazuri 

particulare datorită specificității acestora pe mai multe coordonate. 

Nu sunt suficiente legile în care se fac precizări exprese. Îndeosebi în cazul construcțiilor, este 

nevoie să se emită norme care să indice soluțiile alternative de siguranță. Această aparentă contradicție 

subliniază rolul fundamental ce revine specialistului proiectant și chiar executanților. De aici rezultă rolul 

fundamental ce-i revine specialistului în a adapta aceste cerințe dar și comisiilor de avizare. Elaborarea 

reglementărilor speciale asociate unor derogări de la normele și standardele de siguranță cu caracter general. 

Aceasta se datorează și faptului că ele nu se reduc la enunțarea unui articol de lege ci că ele presupun o 

muncă laborioasă de echipă care cere timp și resurse financiare, respectarea unor rigori tehnice. 

Reprezentanții CNAIR au arătat că nu sunt armonizate prevederile legale din domeniul protejării 

patrimoniului cultural cu cele din protejării mediului, acordurile de mediu neincluzând avizul MCIN. S-a 

propus ca proiectul de cod să conțină prevederi legate de obligația CL și CJ de a obține avizul Ministerului 

Culturii pentru autorizațiile de construire pe care le emit. 

 

B. Îndeplinirea sarcinilor autorităților administrației publice ce au atribuții și în domeniul 

patrimoniului cultural 
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Derogări stabilite prin regulamente și planuri urbanistice și de amenajare a teritoriului privind 

normele și standardele de siguranță a mediului – aspecte ce țin de administrația publică locală și centrală. 

Totodată este necesar un control specializat pe componenta de patrimoniu cultural imobil în respectarea 

acestor reglementări și prevederi normative, în acest sens un rol important revine și autorităților 

administrației publice locale prin reprezentanții lor, primari și consiliu local. 

Primăria se află într-un dublu raport în ce privește monumentele istorice. Pe de o parte autorizează 

intervențiile la nivelul monumentelor istorice iar pe de altă parte este proprietar sau administrator pentru 

unele dintre monumente. Din păcate s-a constatat că în anumite situații, nu numai că nu se intervine în 

sancționarea unor intervenții improprii ale cetățenilor dar nici nu exercită un rol proactiv. În plus, la nivelul 

multor primării nu există un compartiment sau personal specializat pe protejarea patrimoniului cultural, ei 

putând apela la DJC pentru cererea de sprijin specializat. 

 

C. Raportarea cetățenilor la obligațiile pe care le au în raport cu patrimoniul cultural 

În scopul protejării monumentelor istorice proprietarii și titularii dreptului de administrare sau ai 

altor drepturi reale asupra monumentelor istorice au o serie de obligații. 

Aceste lucruri trebuie aduse la cunoștința proprietarilor prin emiterea Obligației de folosință de către 

DJC dar din motivele expuse anterior acest lucru s-a efectuat pentru un număr foarte limitat dintre 

monumente. În același timp, cetățenii trebuie să fie periodic consiliați, controlați și în ultimă instanță 

constrânși pentru a respecta prevederile legale din domeniu, astfel încât intervențiile efectuate sau lipsa 

acestora să nu conducă la denaturarea caracterului de monument istoric al imobilului. 

Din păcate, constatările din teren au dovedit în numeroase cazuri că cetățenii nu au cunoștință de 

obligațiile ce le revin în acest sens, că nu au fost abordați de reprezentanți ai autorității administrației publice 

locale ori centrale, în acest sens, și nici de reprezentanții ISC, ISU, IPJ, așa cum ar fi trebuit să se petreacă 

lucrurile în conformitate cu regulamentele în vigoare. 

Analizând rapoartele de activitate ale DJC s-a constatat nevoia elaborării unor ghiduri care să 

detalieze cerințele de calitate privind posibilele derogări de la standardele și normele de siguranță, care să 

faciliteze și să încurajeze o atitudine corectă cu privire la soluțiile adoptate de către cetățeni (beneficiari) în 

privința lucrărilor asupra monumentelor istorice. 

Mulți cetățeni sunt interesați să valorifice maximal un anumit imobil, dându-i o utilitate 

incompatibilă cu statutul și particularitățile constructive ale acestuia, riscând astfel să-i afecteze substanța și 

forma originară, chiar să îl distrugă într-o anumită măsură. De asemenea, sunt multe cazuri în care cetățenii 

nu au cunoștință că ei ar trebui să apeleze la personal specializat atunci când fac anumite intervenții la un 

imobil monument istoric destinat locuirii sau conferirii unei anumite destinații de întâlnire publică, 

restaurant, activități culturale și altele. În deplasările pe teren nu am întâlnit situații ăn care cetățeni care au 

intervenit impropriu asupra imobilului, în ce privește consolidarea, intervenții asupra fațadelor, schimbarea 
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materialelor originale de construcție, acoperiș etc. să fi fost sancționați sau să se simtă amenințați în legătură 

cu acest lucru. 

Nefiind detaliate prevederile specifice monumentelor istorice, de multe ori, beneficiarii împreună 

cu proiectanții stabilesc de comun acord forma și dimensiunea intervențiilor. Pe de altă parte, natural 

excepțională a lucrărilor pe monumente istorice, care intervenții specializate, de multe ori costisitoare, fără 

a fi sprijiniți într-un fel, îi determină pe proprietari să găsească modalități de a renunța sau eluda aceste 

intervenții care pot salva în final patrimoniul. 

 

 

 

 

 

  



129 
 

7. Posibilitatea determinării unor standarde de cost care să permită aplicarea 

unor politici publice coerente referitoare la compensații sau despăgubiri în 

cazul lucrărilor de construcții sau de altă natură ce afectează fizic imobilele 

protejate 

Posibilitatea determinării unor standarde de cost în legătură cu compensații sau despăgubiri pentru 

lucrări de construcții și de altă natură care afectează imobile protejate are drept scop aplicarea unor politici 

publice coerente. Necesitatea determinării unor astfel de standarde de cost este dată tocmai de faptul că în 

prezent nu putem vorbi despre existența unor asemenea stări de lucruri. 

 

7.1. Problema politicilor publice și a standardelor de cost 

Politicile publice constituie un element esențial al democrațiilor moderne. Aceasta întrucât ele oferă 

călăuzire, ghidaj funcționarilor guvernamentali și, totodată, dau cetățenilor posibilitatea de a-și exercita 

controlul asupra acestor funcționari. În măsura în care aceste politici pot fi vizibile și pot fi cuantificate 

pentru public, ele devin esențiale în anumite momente. 

Politici publice este o sintagmă ce poate fi utilizată în mai multe sensuri: 

 Politici ca expresie a scopului general sau a stării de fapt dorite, a finalității unor acțiuni 

guvernamentale; 

 Politici publice ca decizii ale guvernului; 

 Politici publice ca autorizare specială presupunând susținerea legislativă a modalităților de 

abordare a unei probleme; 

 Politici publice cu „programe”, cu planuri de acțiune ce au ca scop ameliorarea unor stări 

de lucruri; 

 Politici publice referitoare la ceea ce oferă guvernul ca bunuri sau servicii; 

 Politici publice ca rezultat, ca efecte ale unor acțiuni înfăptuite; 

 Politici publice ca teorii sau modele care sintetizează intențiile unei guvernări și ale 

evaluării consecințelor implementării acestora; 

 Politici publice ca procese, ca desfășurări ale unor proiecte guvernamentale. 

Conform H.G. nr. 870/2016, politica publică reprezintă un set de reguli și proceduri aplicate de către 

nivelul executiv al administrației publice pentru a asigura realizarea obiectivelor și priorităților convenite la 

nivel politic și pentru a permite dezvoltarea necesară a tuturor sectoarelor importante din viața societății. 
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Sintetizând, putem spune că politicile publice se constituie ca o rețea de decizii legate între ele 

privind alegerea obiectivelor, a mijloacelor și resurselor alocate pentru atingerea lor în situații specifice. 

Fiecare politică publică reprezintă o ajustare a intereselor divergente din punct de vedere social, 

arbitrată de stat. Așadar, am putea spune că politicile publice vizează anumite genuri de acțiuni ale 

autorităților publice centrale și locale care au în vedere corectarea unor realități sociale, finanțarea unor 

activități necesare la nivel macrosocial, administrarea unor bunuri ce pot constitui obiectul consumului 

oricărei persoane. Corecția, finanțarea și administrarea sunt operate în temeiul unor valori precum: dreptate 

socială, egalitate, drepturi individuale și colective etc. implicarea statului în astfel de acțiuni – corecție, 

finanțare, administrare – uzează de anumite instrumente, activitate prin politicile sociale și are o măsură ce 

rezultă din intensitatea situației problematice care impune implicarea statului, din raportul dintre forțele 

politice active și din ideologia grupului politic aflat la putere. 

Politica socială, la rândul său, definește setul de politici publice care urmăresc realizarea protecției 

sociale și a bunăstării. 

O politică publică coerentă este aceea care face trimitere la mai multe aspecte ce sunt legate între 

ele, la aspecte care se determină reciproc. 

Pentru o abordare coerentă și previzibilă a problemelor patrimoniului cultural, este absolută nevoie 

de a se atinge un oarecare consens național în ce privește principiile ce ar trebui să guverneze politicile 

publice vizând protecția și punerea în valoare patrimoniului cultural, fapt subliniat și in Tezele prealabile 

ale Codului patrimoniului cultural. Tot așa, trasarea limitelor între care acțiunea politicilor publice s-ar putea 

desfășura conform noului cadrul legislativ, ar trebui să aibă o acceptare cât mai largă în cadrul societății – 

fie ea reprezentată politic în Parlament, fie prin diverse organizații nonguvernamentale identificate drept 

„societate civilă” astfel încât gradul de aplicare al legii, în mod voluntar și cu suport administrativ cât mai 

eficient să poată avea loc. „Aceste limite rezonabile pentru un spectru cât mai larg al societății se referă în 

special la: nivelurile la care poate fi reglementat exercițiul dreptului de proprietate asupra bunurilor culturale 

protejate, gradul în care proprietarii privați pot fi sprijiniți prin bugetele publice pentru a proteja și pune în 

valoare bunurile care fac parte din patrimoniul cultural național, asprimea sau toleranța sistemului de 

sancțiuni atât în formele infracționale, cât și în cele contravenționale, opțiunea sau obligația Statului de a 

interveni în situații speciale ce ar putea fi identificate într-o paletă restrânsă sau, dimpotrivă, extinsă” (Tezele 

prealabile ale Codului patrimoniului cultural). Pe de altă parte, preeminența interesului public asupra 

interesului privat precum și faptul că protecția patrimoniului cultural sau natural reprezintă o activitate de 

interes public, este prezentată explicit și acceptată în reglementările UE. 

Dependentă total de consensul politic este și determinarea sistemului de finanțare – cel mai potrivit 

– pentru protejarea și punerea în valoarea a patrimoniului cultural imobil, în condițiile în care este evident 

că sistemul de alocări bugetare, directe, nu este unul satisfăcător. 

7.2. Standardele de cost în relație cu autenticitatea patrimoniului cultural imobil 
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În Ordinul nr. 2.183/2007 cu privire metodologia pentru evaluarea financiară a prejudiciului adus 

patrimoniului cultural național imobil – monument istoric sau sit arheologic, se menționează faptul că 

sancțiunile administrate în cazul prejudiciului adus patrimoniului construit nu pot deveni un instrument 

eficient întrucât criteriile formulate nu pot reflecta valoarea inestimabilă a unui monument istoric sau sit 

arheologic. Aceste criterii arată o poziție cu totul inadecvată față de problemele patrimoniului construit 

întrucât valoarea unui monument istoric este echivalată în „costuri”, ignorându-se inclusiv faptul că 

reconstituirea nu este acceptată ca principiu de restaurare subînțeles de către niciun profesionist al 

restaurării. Un exemplu care atrage atenția este menționat în art. 3, alin. (1). Aici se precizează că evaluarea 

costurilor de reconstituire a unui monument istoric sau sit arheologic, prin aducerea acestuia la forma 

anterioară intervenției ilegale se realizează prin calcularea materialelor, metodelor de construcție și 

activităților specifice, identice celor folosite la construcția inițială a monumentului istoric sau a sitului 

arheologic. Tot aici se menționează că, în cazul în care evaluarea acestor materiale, metode de construcție 

și activități, nu poate fi realizată, atunci vor fi folosite echivalente moderne, utilizate de instituțiile 

specializate în restaurarea, refacerea sau conservarea unor astfel de monumente istorice. Metodologiile de 

aplicare a legii de evaluare a standardelor de cost nu sunt duse până la capăt și nici corelate cu alte legi în 

vigoare ca de exemplu legea finanțelor publice, legea finanțelor publice locale, legea achizițiilor publice, 

codul penal, codul fiscal, codul muncii, legea sponsorizării etc. 

Regimul sancționator este lax și lacunar, cu consecințe ce nu descurajează cazuri precum: 

deteriorarea cu intenție a monumentelor istorice în scopul desființării lor și a utilizării terenurilor, 

desființarea în același scop a clădirile de interes arhitectural din zone protejate, construcții în zone de 

protecție a monumentelor istorice sau situri, furturi din situri arheologice, avizări și aprobări pentru faptele 

de mai sus sau chiar ignorarea lor de către factori responsabili etc. 

Identificarea unor standarde de cost în strânsă legătură cu patrimoniul cultural imobil apare ca o 

problemă importantă ce necesită rezolvare, în contextul actual. Standardul de cost sau costul standard este 

o metodă ce-și propune să stabilească cu anticipație cheltuielile directe de producție (costul de achiziție al 

materiilor prime și materialelor directe consumate, energia consumata în scopuri tehnice, manopera directă, 

salarii, asigurări și protecția socială, alte cheltuieli directe) și cheltuielile indirecte (contabilitate, întreținerea 

utilajelor, închiriere, personal TESA etc. cheltuielile indirecte cu consumul de materiale și forța de muncă), 

toate acestea intrând în analiza și determinarea standardului de cost. 

Costurile standard formează etaloanele de măsură și comparație a nivelului costurilor efective de 

producție. Orice diferență între costurile efective și cele standard este considerată a fi o abatere de la situația 

normală (estimată, anticipată, programată) care are influență asupra rezultatelor financiare ale unei instituții. 

Aceste standarde de cost constituie documente de referință, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de 

investiții finanțate din fonduri publice. 

Standardele de cost se adresează beneficiarilor, investitorilor, proprietarilor, administratorilor de 

clădiri, proiectanților, executanților de lucrări de construcții/instalații, precum și autorităților administrației 

publice centrale și locale pentru: 
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 fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții finanțate din 

fonduri publice, din perspectiva dezvoltării durabile; 

 fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanțarea programelor de investiții în 

condiții de eficiență economică; 

 elaborarea ofertelor de către operatorii economici în vederea contractării lucrărilor de 

construcții. 

Determinarea apriorică a resurselor necesare, a realizării produselor, permite managementului 

identificarea abaterilor și a măsurilor de corecție, a diferențelor între costurile efective și cele standard, a 

evaluărilor rapide multidimensionale. 

 

7.3. Strategii de evaluare a prejudiciului 

Elaborarea strategiilor și politicilor publice, a unor acte normative pentru domenii specifice în cazul 

patrimoniului cultural, pentru cele care au incidență cu acesta, elaborarea de norme, regulamente și 

metodologii se face de către Ministerul Culturii și Identității Naționale potrivit H.G. nr. 90 din 10 februarie 

2010 privind organizarea și funcționarea sa. Aceste acte devin obligatorii pentru derularea activităților din 

toate instituțiile și așezămintele culturale, indiferent de subordonarea acestora. 

Tot potrivit aceleiași Hotărâri de Guvern, rezultă că Ministerul Culturii și Identității Naționale 

colaborează atât cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Turismului, 

Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor, cât și cu instituțiile și organismele abilitate din subordinea 

acestora pentru elaborarea unei strategii naționale de atenuare a impactului asupra patrimoniului cultural 

național generat de implementarea proiectelor de amenajare a teritoriului și de dezvoltare a infrastructurii, 

respectiv pentru formularea unui set de politici comune și metodologii de lucru în acest domeniu și 

implementarea acestora. 

Evaluarea financiară a prejudiciului daunelor și compensației referitoare la patrimoniul cultural 

vizează mai multe situații: 

 Situația când prejudiciul este adus patrimoniului cultural imobil – monumente istorice sau 

situri arheologice iar despăgubirea trebuie făcută de cel care responsabil cu dauna; 

 Situația în care prejudiciul este adus de către cercetători în domeniul arheologiei unor 

proprietari sau arendași de teren, persoane fizice sau juridice de drept privat (în acest caz 

pot fi afectate terenuri agricole etc.), în acest caz despăgubirea urmând a fi făcută de către 

finanțatorul săpăturii arheologice; 
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 Situația în care prejudiciul este adus unor imobile ca urmare a efectuării unor lucrări de 

construcții, intervenții de interes național (rețele de transport, distribuție, infrastructură 

etc.);  

 Situația impusă de necesitatea exproprierii a unui prejudiciu pentru cauză de utilitate 

publică – stingerea dreptului de proprietate. 

 

7.4. Evaluarea financiară a prejudiciului produs patrimoniului cultural 

În condițiile prejudicierii patrimoniului cultural ca urmare a unor distrugeri, în baza unor intervenții 

ilegale, evaluarea financiară a daunelor se face în conformitate cu metodologia elaborată în acest sens, 

aprobată prin Ordinul nr. 2.183/2007. Astfel, evaluarea financiară a prejudiciului se va face în funcție de 

următoarele criterii: 

 Evaluarea costurilor de reconstituire a monumentului istoric sau sitului arheologic, prin aducerea 

acestuia la forma anterioară intervenției ilegale; 

 Evaluarea costurilor reintegrării în circuitul cultural, educațional și istoric; 

 Evaluarea prejudiciului adus prin nevalorificarea monumentului istoric sau sitului arheologic, 

conform destinației sale, pe perioada distrugerii; 

 Evaluarea prejudiciului adus datorită pagubelor ireparabile și scăderii valorii economice a 

monumentului istoric sau sitului arheologic căruia i-au fost aduse distrugeri. 

Evaluarea costurilor de reconstituire a monumentului istoric sau sitului arheologic, prin aducerea 

acestuia la forma anterioară intervenției ilegale se realizează prin calcularea materialelor, metodelor de 

construcție si activităților specifice, identice celor folosite la construcția inițială a monumentului istoric sau 

sitului arheologic. În cazul în care evaluarea acestor materiale, metode de construcție și activități, nu poate 

fi realizată, se folosesc echivalente moderne, utilizate de instituțiile specializate în restaurarea, refacerea sau 

conservarea unor astfel de monument istoric sau sit arheologic. În vederea evaluării costurilor de 

reconstituire a monumentului istoric sau sitului arheologic se au în vedere și tarifele pentru consultanță și 

asistență de specialitate în probleme de clasare, conservare, restaurare și reconstituire, tarifele pentru 

elaborarea de studii și cercetări documentare în arhive și din lucrări de specialitate, precum și tarifele pentru 

realizarea proiectelor de reconstituire și toate costurile adiacente acestora până la avizarea și realizarea 

execuției și recepției lucrărilor. În cazul în care intervențiile de reconstituire necesită lucrări de cercetare 

arheologică sau supraveghere în teren, vor fi calculate și costurile acestora. 

Evaluarea costurilor reintegrării în circuitul cultural, educațional și istoric se realizează prin 

estimarea costurilor de împrejmuire, semnalizare și reabilitare, acolo unde acest lucru este posibil. 
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Evaluarea prejudiciului adus prin nevalorificarea monumentului istoric sau sitului arheologic, 

conform destinației sale, pe perioada distrugerii se realizează prin estimarea pierderilor înregistrate prin 

nevalorificarea, totală sau parțială a obiectivului distrus, pentru perioada cuprinsă între momentul distrugerii 

și cel al recepției lucrărilor de reconstituire. În cazul în care monumentul istoric sau situl arheologic distrus 

are o valoare comercială, economică sau turistică se va realiza evaluarea în vederea acoperirii pagubelor 

provocate proprietarului, administratorului sau titularului drepturilor reale de folosință a imobilului. 

Evaluarea prejudiciului adus datorită pagubelor ireparabile și scăderii valorii economice a 

monumentului istoric sau sitului arheologic căruia i-au fost aduse distrugeri, acolo unde acest lucru este 

posibil se realizează prin estimarea costurilor provocate de pagubele ireparabile și scăderea valorii 

economice a monumentului istoric sau sitului arheologic distrus. Prejudiciul poate fi evaluat doar în cazul 

în care monumentul istoric sau situl arheologic are o valoare economică, exploatată sau nu, datorită calității 

de monument istoric sau sit arheologic. În astfel de situații, în vederea unei juste compensații, prejudiciul 

va fi evaluat printr-o sumă, care va fi folosită pentru îmbunătățirea exploatării comerciale a monumentului 

istoric sau sitului arheologic, sau pentru protecția acestuia. 

 

7.5. Evaluarea financiară și despăgubiri pentru prejudiciul adus unor proprietari sau arendași de 

trenuri, persoane juridice de drept privat, îndreptățite la plata unor despăgubiri pentru veniturile 

nerealizate pe terenurile lor ce fac obiectul unor săpături arheologice 

În aceste condiții, finanțatorul săpăturii arheologice este cel ce plătește paguba persoanei 

îndreptățite, în termen de 60 zile de la data începerii cercetării. Despăgubirile se fac pentru veniturile 

agricole nerealizate pe terenul care face obiectul săpăturilor arheologice, pentru perioada în care aceste 

săpături se desfășoară. Cuantumul plății și condițiile în care acestea au loc sunt cele precizate în metodologia 

aprobată prin Hotărâre de Guvern. 

 

 

7.6. Evaluarea financiară și despăgubirea proprietarilor în condițiile când pe terenurile lor au 

loc lucrări de construcții ce privesc realizarea, dezvoltarea sau relocarea unor sisteme/rețele 

naționale de transport și distribuție a energiei electrice, gaze naturale, țiței, gazolină, etan, 

condensat 

În acest caz, prin titularul de licență se fac demersuri pentru obținerea autorizației de construire, 

între documentele necesare obținerii autorizației de construire se află și acordul de concesiune prin care se 

menționează notificarea și acordarea indemnizației, a rentei sau a despăgubirilor, după caz, a proprietarilor. 

Acestea se depun împreună cu dovada îndeplinirii următoarelor obligații: 
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 în cazul în care proprietarii sunt identificați, prin încheierea, în prealabil, a unei convenții între părți, 

termenul de plată fiind de 30 de zile de la încheierea convenției; 

 în cazul în care proprietarii nu sunt identificați, prin dovada consemnării prealabile în conturi 

deschise pe numele titularilor de licențe, autorizații și acorduri petroliere a sumelor de bani aferente 

despăgubirilor, indemnizațiilor și rentelor, după caz, pentru respectivele imobile; 

 în cazul în care, deși proprietarii sunt identificați, refuză să încheie convenția, dovada consemnării 

prealabile la dispoziția acestora, în termen de 60 de zile de la data la care aceștia au fost notificați 

să se prezinte în vederea semnării convențiilor, dar nu s-au prezentat sau au refuzat încheierea 

convenției, a sumelor aferente despăgubirilor, indemnizațiilor și rentelor, după caz. 

În vederea eliberării certificatului de urbanism și a autorizației de construcție, prin excepție de la 

cerințele legate de dovadă, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții și, după 

caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în 

cazul în care legea nu dispune altfel, la solicitarea titularilor de licențe/permise/autorizații, autorizația de 

construire se eliberează cu notificarea și acordarea de despăgubiri, de indemnizații proprietarilor, în 

condițiile legii, pe baza oricăruia dintre următoarele documente: contractul de închiriere, licența, acordul de 

concesiune sau acordul petrolier. 

Pentru executarea unor astfel de lucrări unde licențele, autorizațiile și acordurile petroliere țin loc 

de titlu al imobilului, este necesară depunerea de către beneficiar a următoarelor dovezi privind îndeplinirea 

obligațiilor de notificare și acordare de indemnizații/despăgubiri, după cum urmează: contractul de 

închiriere/convenție între părți, termenul de plată al indemnizațiilor/despăgubirilor fiind de 30 de zile de la 

încheierea contractului de închiriere/convenției, în cazul în care proprietarii sunt identificați; dovada 

consemnării prealabile, în conturi deschise pe numele titularilor de licențe, autorizații și acorduri petroliere, 

a sumelor de bani aferente despăgubirilor, indemnizațiilor, după caz, pentru respectivele imobile, în cazul 

în care proprietarii nu sunt identificați; dovada consemnării prealabile, la dispoziția acestora, în termen de 

60 de zile de la data la care au fost notificați să se prezinte în vederea semnării convențiilor, dar nu s-au 

prezentat sau au refuzat încheierea convenției, a sumelor aferente despăgubirilor/indemnizațiilor, în cazul 

în care proprietarii sunt identificați, dar nu se prezintă sau refuză să încheie convenția. 

 

7.7. Concluzii 

Posibilitatea determinării unor standarde de cost care să permită aplicarea unor politici publice 

coerente referitoare la compensații sau despăgubiri în cazul efectuării unor lucrări de construcții sau de altă 

natură ce afectează fizic imobilele protejate este o problemă deosebit de complexă și greu rezolvabilă. 

Standardul de cost este o metodă ce-și propune să stabilească cu anticipație cheltuielile directe de 

producție (costul de achiziție al materiilor prime și al materialelor consumate, energia consumată în scopuri 
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tehnice, manopera, salarii, asigurări și protecție socială, alte cheltuieli directe) și cheltuieli indirecte 

(contabilitate, întreținere utilaj, închiriere, personal TESA etc.) toate acestea intrând în analiza și 

determinarea standardelor de cost. 

Standardele de cost sunt documente de referință cu rol de ghidare, orientare în realizarea unor 

obiective de investiții, în cazul de față, de despăgubire sau compensații pentru daune aduse unor monumente 

istorice sau situri arheologice. 

Stabilirea standardelor de cost presupune să se ia în calcul toți factorii implicați în ce privește 

costurile lucrării de bază. În anul 2010, pentru prima dată s-au elaborat standarde de cost pentru construcții 

civile, după 1989. Institutul Național de Statistică arată că prețul la produsele de construcție de atunci și 

până în prezent au crescut cu peste 20% iar această creștere se află într-o dinamică greu previzibilă. Pentru 

lucrări civile, în anul 2017 s-au elaborat standarde de cost pentru tipuri de clădiri precum clădiri 

administrative, de învățământ, rezidențiale și de cult. 

Cu privire la standardele de cost, la utilitatea lor, există păreri pro și contra. Astfel, unii consideră 

că standardele de cost nu sunt obiective, ele neputând acoperi toate categoriile de lucrări adaptate specific. 

Din această cauză se apreciază că standardizarea costurilor aferente este dificilă pentru toate categoriile de 

lucrări care concură la activitățile specifice de construcții. 

Standardele de cost adoptate prin H.G. nr. 363/2010 au fost abrogate prin O.G. nr. 85/2018 pe motiv 

că nu puteau să acopere toate tipurile de obiective și toate activitățile, fiind necesare actualizări periodice 

corespunzătoare modificărilor de pe piață. 

Standardele de cost pot fi calculate pornind de la situații teoretice și nu pe baza unor studii 

aprofundate conform cu norma și normativele tehnice în vigoare pe care să se determine diverși factori cu 

caracter particular, multidimensional. 

Standardele de cost ar trebui actualizate periodic sau ori de câte ori este necesar, prin H.G., la 

propunerea ministerelor de resort, în funcție de evoluția progresului tehnic, a prețurilor resurselor specifice 

domeniului respectiv sau pe baza solicitărilor fundamentate ale ministerelor, ale celorlalte organe de 

specialitate ale administrației publice centrale. 

Ideea de standarde de cost este susținută de alți specialiști. Aceștia argumentează că în absența 

acestora se dă frâu liber la cheltuirea nejustificată a banilor și că rămân la latitudinea unor funcționari publici, 

subiectivi, evaluările financiare, dar împotriva cărora nu pot fi exercitate controale. Ordonatorii principali 

de credite, în această situație, sunt cei cărora le revine răspunderea să actualizeze și să aprobe pe proprie 

răspundere valoarea actualizată a fiecărui proiect de investiții precum și a lucrărilor de intervenții aflate în 

curs de execuție, în funcție de evoluția indicilor de prețuri. 

Standardele de cost nu pot fi respectate pe deplin nici în cazul construcțiilor noi, cu atât mai mult în 

cazul intervențiilor pe construcții existente. În prezent, investițiile publice sunt stabilite pe proprie 

răspundere de către beneficiarii fondurilor, de la buget. În bună parte, aceștia sunt de acord cu respectiva 
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stare de lucruri, argumentând faptul că standardele de cost nu sunt obiective, nu pot acoperii toate categoriile 

de cost și nu sunt fundamentate pe studii de specialitate pentru cazuri particulare de lucrări (modul de 

construire, tipurile de materiale, modul de utilizare și punere în operă, contextul natural). 

În țara noastră și nu numai, nu s-au elaborat standarde de cost pentru compensații și despăgubiri 

constituite drept consecințe ale afectării unor imobile protejate ca urmare a executării unor lucrări de 

construcții sau de altă natură. De fapt, este și dificil să se elaboreze astfel de standarde. Printre dificultăți se 

numără și cele menționate în Ordinul nr. 2.183 din 02.04.2007 privind aprobarea Metodologiei pentru 

evaluarea financiară a prejudiciului adus patrimoniului cultural național imobil - monumente istorice sau sit 

arheologice. Astfel: 

 criteriile de evaluare a despăgubirii sau compensației nu pot deveni un instrument eficient 

întrucât criteriile formulate nu pot reflecta valoarea inestimabilă a unui monument istoric 

sau sit arheologic; 

 criteriile formulate în cadrul prejudiciului, în contextul discutat, arată o poziție cu totul 

inadecvată față de problemele patrimoniului construit întrucât valoarea unui monument 

istoric este echivalată în costuri financiare, ignorându-se faptul că reconstruirea nu este 

acceptat ca principiu de restaurare subînțeles de către niciun profesionist al restaurării. 

Un asemenea standard de cost ar presupune calcularea materialelor, metodelor de construcție, 

activitățile specifice identice celor folosite la construcția inițială a monumentului istoric sau sitului. Ori, 

evaluarea materialelor, a metodelor de construcție și a activităților nu poate fi realizată folosindu-se 

echivalente moderne, utilizate în activitățile curente de restaurare, conservare, consolidare. 

Fiecare obiectiv de patrimoniu imobil este unic în felul său, din punctul de vedere al configurației, 

vechimii materialelor folosite etc. fapt ce nu permite generalizări ale unor moduri de acțiune și materiale 

folosite iar, mai departe, nu permite raportarea sa eficientă, obiectivă la unele standarde de cost. 

În concluzie, suntem de părere că nu este posibil și nici nu ar fi de dorit elaborarea forțată a unor 

standarde de cost pentru monumente istorice. În schimb ar fi de dorit să fie întărite acțiunile de protejare și 

monitorizare a patrimoniului imobil printr-o legislație și acțiuni eficiente astfel încât să nu fim puși în situația 

de realizare a unor compromisuri nefericite în legătură cu autenticitatea patrimoniului cultural imobil. La 

nivel național, nu dispunem de exemple concrete în care au existat situații de afectări ale patrimoniului 

cultural imobil care au fost prejudiciate în urma unor lucrări și care să fi fost readuse la forma lor inițială 

prin lucrări și cheltuieli financiare care să fi fost standardizate. 

 

A. Obligații actuale neonorate de către sistemul specializat pe administrarea culturii și motivele 

acestora 

În ce privește standardele de cost nu se pune problema existenței unor sarcini neonorate ci se pune 

problema precizării unor aspecte de principiu legate de acestea. 
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Standardele de cost sunt instrumente cu caracter general, repere având rol de ghidare în legătură cu 

derularea anumitor activități cum sunt cele din domeniul construcțiilor civile. Pentru construcții civile, 

primele standarde de cost au fost făcute în 2010 și abrogate în 2018. Ele nu s-au dovedit a fi instrumente 

utile întrucât nu acopereau toate tipurile de activitate și obiective iar piața muncii, a materialelor de 

construcții dobândea evoluții dinamice greu de anticipat. 

Standardizarea este o activitate dificilă pentru toate categoriile de construcții, în legătură cu aceasta 

existând păreri pro și contra. Pe de altă parte, standardele de cost elaborate până în prezent au fost doar 

pentru construcții noi nu și pentru construcții existente. 

În ceea ce privește elaborarea unor standarde de cost pentru patrimoniul cultural construit astfel 

încât ele să poată constitui un instrument eficient pentru despăgubiri și compensații în cazul afectării unui 

imobil protejat, ca urmare a unor lucrări de construcții sau de altă natură, acestea nu s-au realizat. 

În legătură cu evaluarea financiară pentru prejudiciul adus patrimoniului cultural, Ordinul nr. 

2.183/2007, legat de Metodologia de evaluare financiară a prejudiciului adus patrimoniului cultural imobil 

– monumente istorice și situri arheologice, se arată următoarele: sancțiunile administrate în cazul 

prejudiciului adus patrimoniului construit nu pot deveni un instrument eficient întrucât criteriile formulate 

nu pot reflecta valoarea inestimabilă a unui monument istoric, sit arheologic. Ca argument se aduce faptul 

că valoarea unui monument istoric, echivalată în costuri face să ignore faptul că reconstituirea nu este 

acceptată ca principiu de restaurare de către niciun profesionist al resaturării. 

Metodologia de aplicare a legii de evaluare a standardelor de cost nu este dusă până la capăt și nici 

corelată cu alte legi în vigoare ca de exemplu Legea Finanțelor Publice, Legea Finanțelor Publice Locale, 

Codul Penal, Codul Fiscal, Codul Muncii, Legea sponsorizării. 

Monumentele istorice cer studii speciale pentru fiecare caz particular. Fiecare obiectiv de 

patrimoniu este unic ca și configurație, vechime a materialelor, metode de construcție, lucrări de intervenție, 

ceea ce face dificilă raportarea la anumite standarde de cost. În mod ferm ar trebui întărite acțiunile de 

protejare a patrimoniului printr-o legislație adecvată, fermă astfel încât excepția să nu devină regulă, în 

contextul presiunilor date de către dezvoltatorii imobiliari, cei privind dezvoltarea infrastructurii etc. 

Noțiunea de distrugere trebuie să capete un loc important în categoria noțiunilor ce urmează să fie 

reglementată și corelată cu Codul Penal actual astfel încât să fie sancționate toate intențiile mai puțin 

ortodoxe. Mai mult, standardizarea în domeniul patrimoniului cultural chiar poate fi pusă sub în discuție din 

două perspective: din cea a celor care supraestimează costurile de intervenție pe un monument istoric dar și 

din perspectiva celor care încearcă să le distrugă în condițiile când beneficiul este mult mai mare decât 

despăgubirea pe care ar putea-o aloca. 

Important este ca prin standardele de cost, anumite persoane, investitori să nu fie încurajate către 

distrugerea patrimoniului cultural imobil. 
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B.  Îndeplinirea sarcinilor autorităților administrației publice ce au atribuții și în domeniul 

patrimoniului cultural 

Organele administrației publice locale se situează la interfața dintre MCIN și instituțiile specializate 

în protejarea patrimoniului cultural, pe de o parte, și investitori ori alți cetățeni care potențial ar putea să 

producă pagube unor monumente istorice, pe de alta. În anumite situații, reprezentanți ai DJC evidențiază 

faptul că există tendința de a fi favorizați, protejați mai ales cei care produc daune patrimoniului cultural. 

Sunt întâlnite situații de afectare fizică a unui imobil protejat care poate aparține chiar statului, fără ca 

reprezentanții autorității publice responsabile să sancționeze adecvat respectiva distrugere. Alteori, din 

ignoranță sau din alte motive sunt întâlnite chiar situații de aprobare a unor desființări ale unor monumente 

istorice în scopul utilizării terenurilor în alte scopuri ale acestora. 

 

C. Raportarea cetățenilor la obligațiile pe care le au în raport cu patrimoniul cultural 

Cetățenii sunt implicați prin responsabilitatea proprie într-o măsură nesemnificativă în elaborarea 

standardelor de cost. Acestea sunt de resortul specialiștilor, experților în domeniul construcțiilor și al 

patrimoniului cultural imobil. Cu toate acestea, cetățenii sunt interesați cu precădere de a fi sprijiniți prin 

bugete publice, prin despăgubiri și compensații din partea celor care le realizează prejudiciul. 
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8. Practicile administrative comparate pentru state cu caracter administrativ 

centralizat (precum Franța ori Italia) sau în care caracterul local și regimul 

de proprietate privată joacă un rol mai pronunțat (precum UK sau SUA), în 

vederea extragerii unor concluzii privind modelele optime de urmat 

Scopul studiului comparativ este dat de extragerea unor concluzii privind modelele optime de urmat 

la nivelul țării noastre în legătură cu patrimoniul cultural imobil. 

Modelul francez și cel italian prezintă o îndelungată expertiză privind patrimoniul cultural, în 

special pe monumente istorice și arheologie. Totodată, acestea prezintă cu România multe similitudini pe 

linia sistemelor de drept, a congruenței sistemelor normative și administrative de protejare a patrimoniului 

cultural existent în aceste state; asemănării cu țara noastră în ceea ce privește protejarea patrimoniului 

cultural, eficiența măsurilor de protecție precum și în considerarea faptului că în fiecare dintre aceste state 

este în vigoare un act normativ integrator al diferitelor arii de protecție a patrimoniului, aceasta chiar dacă 

obiectul de reglementare al celor două acte nu este perfect simetric, respectiv un cod al patrimoniului cultural 

mai apropiat de conceptul de codex, decât cel de cod din legislația românească. 

 

8.1. Franța – caracteristici administrative 

Franța cuprinde un teritoriu foarte întins și variat cu o suprafață de aprox. 552.000 km2, cel puțin 

dublă față de cea a țării noastre, fiind a 42-a țară din lume ca mărime a suprafeței terestre și a treia cea mai 

mare țară din Europa, după Rusia și Ucraina. Dacă se iau în calcul teritoriile de peste mări, este mai întinsă 

ca Ucraina, fiind, totodată, și cea mai întinsă țară a Uniunii Europene. 

Dacă raportăm fie și numai la suprafața ei rezultă că similitudinile pe care încercăm să le găsim în 

legătură cu diferite activități, între Franța și România, rezultă că valabilitatea lor este destul de aproximativă. 

Franța metropolitană este împărțită în mai multe unități teritoriale, pe trei niveluri: comuna, 

departamentul și regiunea. Aceste unități sunt, în același timp, circumscripții administrative în care statul 

intervine prin intermediul serviciilor sale deconcentrate. 

Comunele, în număr de 36.681 în metropolă, la 1 ianuarie 2014, corespund, în general, teritoriului 

unui sat sau oraș; ele sunt conduse de un consiliu municipal, care alege un primar, care joacă, în același 

timp, rolul de reprezentant al unității teritoriale, cât și pe cel de reprezentant al statului în comună. Din anii 

1990, cooperarea dintre comune a fost întărită prin apariția unor instituții publice de cooperare 

intercomunală, al căror rol este din ce în ce mai important. Departamentele, înființate în timpul Revoluției 

Franceze, sunt astăzi în număr de 99, unde sunt conduse de un Consiliu General, ai cărui membri sunt aleși 

din rândul cantoanelor, statul fiind reprezentat la acest nivel de un prefect. În ce privește cele 18 de regiuni 

ale metropolei, a căror existență este de dată mai recentă, ele sunt conduse de un consiliu regional, iar statul 

este aici reprezentat de un prefect de regiune. La aceste unități administrativ-teritoriale se adaugă alte 
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diviziuni, cum ar fi cantonul, arondismentul sau, mai recent, „țara”, dar ele nu sunt unități administrative, 

neavând administratori aleși. 

8.1.1. Centralizare versus descentralizare 

În comparație cu vecinii săi europeni, Franța a fost mult timp marcată de o centralizare politică 

puternică, autoritățile locale având puteri relativ slabe15. Cu toate acestea, această situație sa schimbat 

considerabil de la începutul anilor 1980, mai întâi în 1982 și 1983 legile Defferre (numită a posteriori Actul 

I al descentralizării), apoi între 2002 și 2004 în cadrul guvernului Raffarin (Actul II) 94. În 2010, 

competențele autorităților locale și regionale sunt numeroase și se referă în special la școli, transporturi, 

dezvoltare economică și acțiuni sociale95. Cu toate acestea, suprapunerea nivelurilor multiple și limita 

adesea neclară între competențele diferitelor comunități teritoriale reprezintă sursa dezbaterilor privind 

viitorul descentralizării pe care guvernul Fillon a analizat între 2008 și 2010.96 Guvernul de la Valls 

urmărește acest lucru prin propunerea unei noi împărțiri în 18 regiuni, care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 

2016 și alegerilor regionale din decembrie 2015 (Actul III al descentralizării). 

Franța deține un patrimoniu arhitectural bogat, mărturie a unei lungi istorii și a întâlnirii mai multor 

curente diferite. 

Cele 43.180 de clădiri protejate (2008) ca monumente istorice includ în principal locuințe 

(numeroase castele sau castele în limba franceză) și clădiri religioase (catedrale, bazilici, biserici etc.), dar 

și monumente și grădini. 

UNESCO a înscris 44 de situri în Franța pe Lista Patrimoniului Mondial. 

Din cele 845 de proprietăți culturale înscrise pe lista patrimoniului mondial de către UNESCO în 

iulie 2018, 39 sunt franceze, ceea ce face ca Franța, alături de Germania, să fie cea de-a patra țară ca mărime 

din lume în ceea ce privește siturile culturale care beneficiază de Recunoașterea lumii. 

Patrimoniul arhitectural francez clasificat în lista UNESCO include atât edificii culturale religioase 

(cum ar fi, de exemplu, Abația Fontenay), cât și civile (castelele din Valea Loarei), industriale (Ocnele 

regale de la Arc-et-Senans), militare (orașele fortificate de Vauban) și urbane (piața Stanislas din Nancy, 

centrul istoric al Strasbourgului). Ea conține exemple de arhitectură din toate epocile, de la arhitectura 

romană (Pont du Gard) până la cea postbelică (centrul orașului Le Havre), trecând prin capodoperele 

arhitecturii romane (Biserica din Saint-Savin sur Gartempe), gotică (catedrala din Chartres) și clasică (canal 

du Midi). 

Influența culturală mondială a Franței trece, în primul rând, prin limba franceză, limbă a elitelor și 

a diplomației europene până la începutul secolului al XX-lea. Țara noastră are o lungă istorie de colaborare 

cu Franța, așa explicându-se și tendința de aliniere culturală cu aceasta. În ceea ce privește țara noastră, până 

nu demult, franceza putem spune că a constituit cea de-a doua limbă pentru români. 
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Cadrul administrativ și legislativ din România, afla în vigoare în acest moment are ca model 

sistemul francez de protejare a patrimoniului, lipsindu-i însă resursele umane și materiale alocate acestui 

domeniu în Franța. 

8.1.2. Reglementări legislative privind patrimoniul cultural francez și management 

Actul normativ principal care reglementează activitatea de protejare a patrimoniului cultural în 

Republica Franceză este Codul patrimoniului – „Code du patrimoine”10, un codex ce a reunit prevederi deja 

existente în domeniul patrimoniului mobil, imobil, arheologic, muzeal, al arhivelor, bibliotecilor; Codul 

francez al patrimoniului are două părți principale, partea legislativă, aprobată în anul 2004, și partea de 

reglementare (procedurală), aprobată în anul 2011. 

Punctele comune ale celor două sisteme naționale publice specializate sunt întâlnite și în legătură 

cu monumentele istorice și patrimoniul arheologic. 

8.1.3. Organizarea și managementul patrimoniului arheologic 

Protecția și ansamblul problematicii patrimoniului arheologic presupune un ansamblu de demersuri 

la nivel central, regional și local. 

La nivel central, în cadrul Ministerului Culturii și Comunicării francez, la Direcția Generală 

Patrimoniu funcționează Serviciul Patrimoniu iar în cadrul acestuia se află sub-direcția arheologie. Această 

subdirecție cuprinde 4 birouri: elaborarea și utilizarea inventarelor arheologice, biroul de supraveghere a 

operațiunilor și operatorilor din domeniul arheologiei, biroul de gestiune a vestigiilor și documentației 

arheologice, Centrul național de preistorie. Sub autoritatea directorului Direcției Generale Patrimoniu 

funcționează și un Departament pentru cercetări arheologice subacvatice și submarine, cu sediul la Marsilia. 

Cu toate că pare a fi un model de bune practici care se poate prelua și la noi, totuși dat fiind numărul 

extrem de redus al personalului din cadrul Ministerului Culturii român, de la Direcția de Patrimoniu 

Construit, acolo unde numărul total de angajați este de 13 deopotrivă pentru patrimoniu arheologic și 

monumente istorice, este lesne de dedus dificultatea transferurilor de bune practici cu rezultate de înaltă 

calitate. 

Servicii deconcentrate. Servicii regionale de arheologie. Acestea funcționează în subordinea 

directorilor regionali pentru afaceri culturale (D.R.A.C.) și în coordonarea prefecților, colaborând cu 

comisiile regionale pentru cercetări arheologice; atribuțiile lor sunt legate de: 

 monitorizarea aplicării legislației; 

 autorizarea săpăturilor arheologice; 

 operațiunile de arheologie preventivă; 

 coordonarea cercetării arheologice la nivel regional; 



143 
 

 protejarea, conservarea, promovarea patrimoniului arheologic și comunicarea și punerea în 

valoare a cercetărilor arheologice.  

Serviciile regionale de arheologie, sub conducerea unui conservator regional pentru arheologie, 

dispun de personal științific, de conservatori, ingineri-cercetători, ingineri pentru efectuarea de studii, 

ingineri asistenți, tehnicieni de cercetare, documentariști și personal administrativ. 

Institutul Național pentru Cercetări Arheologice Preventive (I.N.R.A.P.) include 8 direcții 

interregionale și 44 de centre de cercetări arheologice. Fiecare dintre direcțiile inter-regionale are între 193 

și 361 de agenți. Regiunea Centre-Ile-de France a realizat, în anul 2017, 26 de săpături preventive și 216 

diagnostice arheologice. Consiliul de administrație al I.N.R.A.P., secondat de un consiliu științific, este 

alcătuit aproape în totalitate de reprezentanți ai administrației publice, centrale și locale și ai instituțiilor 

publice specializate – de învățământ și cercetare, acestora alăturându-li-se reprezentanți ai altor organisme 

publice și private cu activități conexe arheologiei, precum și reprezentanți aleși ai personalului I.N.R.A.P. 

Consiliul deliberează asupra politicii generale a instituției și asupra programului său științific. Consiliul 

științific al Institutului este format din 34 de membri ai comunității științifice arheologice, misiunea sa fiind 

de a asista președintele, directorul delegat și consiliul de administrație, evaluând, totodată, activitatea de 

cercetare și valorificare a cercetării derulate de I.N.R.A.P. 

Și la noi în țară putem vorbi despre o organizare sistemică în ce privește colaborarea dintre 

instituțiile centrale și cele ale administrației locale, servicii deconcentrate. Dar, chiar și în situațiile când 

stabilirea modalităților de colaborare și a sarcinilor specifice sunt clar precizate și înțelese, există și situații 

când ele îmbracă un caracter formal „ca să fie”. 

La nivelul Ministerului Culturii și Comunicării este organizată Direcția Generală Patrimoniu, care 

include: 

- Departamentul de afaceri europene și internaționale; 

- Departamentul de comunicare; 

- Departamentul de formare științifică și tehnică; 

- Departamentul de politici publice; 

- Departamentul de coordonare a cercetării politice; 

- Departamentul sistemelor de informații din domeniul patrimoniului; 

- Inspecția patrimoniului; 

- Misiunea pentru securitate, siguranță și accesibilitate; 

- Serviciul Arhitectură; 

- Serviciul interministerial al Arhivelor Naționale; 

- Serviciul Muzee Naționale; 
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- Serviciul Patrimoniu; 

- Sub-direcția afaceri financiare și generale. 

Atribuțiile principale ale D.G.P. sunt: protejarea, conservarea și îmbogățirea patrimoniului, într-o 

manieră modernizată; exercitarea unui control întărit în domeniu, la nivel tehnic și de reglementare; 

elaborarea unei politici de valorizare a patrimoniului deschise tuturor resurselor artistice și tuturor 

categoriilor de public; creația arhitecturală și calitatea arhitecturală – prioritare pentru atractivitatea 

teritoriului național; o tutelă consolidată asupra rețelei teritoriale deconcentrate, pentru o coordonare 

optimizată a politicilor publice în domeniul patrimoniului. 

8.1.4. Organizarea și managementul monumentelor istorice 

Subdirecția Monumente istorice și Spații protejate, alături de subdirecția Arheologie și de Misiunea 

pentru Inventarul General al Patrimoniului Cultural fac parte din Serviciul Patrimoniu al Ministerului 

Culturii și Comunicării (M.C.C.). 

În coordonarea Direcției Generale Patrimoniu funcționează și Laboratorul de Cercetare a 

Monumentelor Istorice, serviciu al M.C.C. cu competență națională în domeniu. 

Prin „monument istoric” se înțelege atât un bun imobil, cât și unul mobil (provenit dintr-un bun 

imobil) supus unui statut juridic special ce urmărește protejarea bunului respectiv, în considerarea interesului 

istoric, artistic, arhitectural, tehnic sau științific pe care îl prezintă; protejarea monumentelor istorice 

presupune responsabilizarea comună a proprietarilor și a întregii națiuni franceze cu privire la conservarea 

și transmiterea monumentelor istorice generațiilor viitoare; clasarea22 sau înscrierea ca monument istoric 

dă posibilitatea, în anumite condiții, proprietarilor acestora să primească sprijin tehnic, științific și financiar, 

inclusiv facilități fiscale, din partea autorităților publice pentru protejarea monumentelor, proprietarul, însă, 

rămânând principalul responsabil pentru conservarea bunurilor clasate sau înscrise și având obligația 

respectării reglementărilor ce vizează organizarea și desfășurarea lucrărilor de conservare. 

În acest sens, și la noi, lucrurile par să fie asemănătoare privind sensurile acordate conceptelor din 

domeniul patrimoniului cultural. 

În anul 2015, în Franța, 43 600 de imobile și cca 300 000 de bunuri mobile erau protejate ca 

monumente istorice (14100 imobile clasate, 29500 imobile înscrise, 135000 bunuri mobile clasate, cca 

150000 bunuri mobile înscrise), aproximativ jumătate dintre acestea fiind proprietăți private. 

Documentația de clasare este întocmită de serviciile publice deconcentrate (D.R.A.C. și C.A.O.A. 

– Conservateurs départementaux des antiquités et objets d'art), la solicitarea proprietarului sau a oricărei alte 

persoane interesate, și supusă avizului consultativ al Comisiei regionale pentru patrimoniu și arhitectură, 

C.R.P.A., și, ulterior, după caz, Comisiei naționale pentru patrimoniu și arhitectură, C.N.P.A.; hotărârea de 

clasare face obiectul ordinelor ministeriale sau decretelor Consiliului de Stat; înscrierea ca monument 
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istoric, regim de protecție diferit de clasare, face obiectul ordinului prefectului regiunii, pentru bunurile 

imobile, sau al prefectului departamentului, pentru bunurile mobile. 

În ceea ce privește categoriile de personal încadrat în autoritățile și instituțiile publice franceze, 

acestea corespund categoriilor principale din România – titulari ai funcțiilor publice („contrat statutaire”) și 

personalul contractual, încadrat cu contract de muncă, de durată nedeterminată sau determinată. 

Serviciul Patrimoniu este subordonat Direcției Generale Patrimoniu și este responsabil pentru 

elaborarea politicilor publice de protejare, conservare, întreținere, restaurare și punere în valoare a 

patrimoniului monumentelor culturale, arheologie, etnologie și a spațiilor protejate. Serviciul gestionează 

intervenții proprii asupra patrimoniului și colaborează cu rețele profesionale publice și private din domeniu; 

exercită atribuțiile statului în inventarierea generală a patrimoniului cultural, colaborând, în acest sens, cu 

colectivitățile locale. 

 

8.2. Reglementări din diferite state ale Uniunii Europene privind intervenția statului pentru 

realizarea lucrărilor de întreținere și conservare a clădirilor monumente istorice 

1. Franța 

Reglementările sunt cuprinse în Codul patrimoniului francez. 

Autoritatea administrativă competentă poate efectua, pe cheltuiala statului, cu ajutorul părților 

interesate, lucrările de reparație și întreținere considerate esențiale pentru conservarea monumentelor 

clasificate drept monumente istorice, care nu aparțin statului. 

Atunci când conservarea unui imobil clasat ca monument istoric este compromisă în mod grav de 

nerealizarea lucrărilor de reparație sau întreținere, autoritatea administrativă poate, după obținerea avizului 

Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, să notifice proprietarul să efectueze lucrările menționate, 

indicând timpul în care acestea trebuie realizate și partea din cheltuieli suportată de stat, care nu poate fi mai 

mică de 50%. 

 

Prin intermediul unei comunicări formale vor fi specificați termenii de plată a fondurilor ce provin 

de la stat. Proprietarul poate contesta, argumentat, termenii de plată în instanța de contencios administrativ. 

Acest apel va avea caracter suspensiv. 

În cazul în care proprietarul nu respectă notificarea formală sau decizia instanței administrativ, 

autoritatea administrativă poate să efectueze lucrările fie din oficiu, fie prin procedura de expropriere a 

imobilului în numele statului. 

Dacă lucrarea este efectuată din oficiu, proprietarul poate solicita statului să inițieze procedura de 

expropriere. Statul își face cunoscută decizia cu privire la această cerere în termen de cel mult șase luni, dar 

nu va suspenda executarea lucrării. In cazul în care autoritatea administrativă a decis să continue 
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exproprierea în numele statului, o autoritate locală sau o instituție publică poate decide să se subordoneze 

acesteia, cu aprobarea autorității respective. 

În cazul executării lucrărilor din oficiu, proprietarul este obligat să restituie statului jumătate din 

costul lucrărilor executate de acesta. 

2. Germania 

Fiecare land are o legislație autonomă dedicată protejării și conservării monumentelor istorice. 

Conform Legii bavareze pentru protecția și conservarea monumentelor, proprietarii au obligația de a 

întreține, repara și proteja clădirile monument care le aparțin; dacă proprietarii nu pot lua măsurile necesare 

pentru conservarea monumentelor, ei sunt obligați să permită efectuarea de lucrări de conservare de către 

Autoritatea de Protecție a Monumentelor competentă. In cazul unei urgențe, Autoritățile de Protecție a 

Monumentelor și Oficiul de Stat pentru Conservare sunt împuternicite să intervină asupra monumentelor 

tară acordul proprietarilor. Orice modificare adusă monumentelor trebuie să aibă avizul Autorității Locale 

de Protecție a Monumentelor, care se consultă cu Oficiul de Stat pentru Conservare înainte de a decide 

acordarea avizului. 

In ceea ce privește finanțarea măsurilor de conservare, proprietarii trebuie să fie cei care suportă 

costurile. Guvernele de land și locale pot să contribuie la acoperirea acestor costuri, luând în considerare 

importanța și urgența fiecărui caz, precum și situația financiară a proprietarului. Dacă monumentul este în 

pericol, el poate fi expropriat; cu toate acestea, persoana în cauză beneficiază de o compensație monetară 

prin Fondul de compensare stabilit de guvernul landului. 

3. Italia 

Dispozițiile sunt cuprinse în Codul Patrimoniului Cultural și Peisagistic. Codul stabilește o 

procedură pentru realizarea renovărilor, modificărilor sau a altor forme de intervenție asupra proprietăților 

culturale protejate, inclusiv evaluări ale impactului asupra mediului. Statul și entitățile administrației publice 

locale și regionale sunt obligate să adopte măsuri pentru protecția și conservarea bunurilor culturale din 

întreaga țară. Proprietarii privați de bunuri culturale protejate legal pot fi obligați să efectueze lucrări de 

conservare a acestor bunuri. 

4. Marea Britanie 

Departamentul pentru Cultură, Media și Sport este cea mai înaltă autoritate națională pentru 

conservare arhitecturală. Departamentul este controlat și administrat de Secretarul de Stat pentru cultură, 

media și sport. 

In cazul în care Secretarul de Stat constată că o clădire listată nu este îngrijită corespunzător, el este 

împuternicit să emită sau să aprobe un „ordin obligatoriu de cumpărare” a clădirii, iar dacă proprietarul se 

opune ordinului, Secretarul se poate adresa instanței. Autoritățile locale de planificare sau Secretarul de Stat 

pot lua măsuri privind administrarea, custodia sau utilizarea unei clădiri astfel dobândite. O autoritate locală 
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poate contribui la cheltuielile necesare pentru repararea și întreținerea clădirilor listate, sau a clădirilor 

valoroase care nu sunt listate, prin acordarea de subvenții sau împrumuturi fără dobândă. 

5. Spania 

Proprietățile patrimoniului spaniol sunt conservate, întreținute și păstrate de proprietarii lor sau de 

persoanele care dețin drepturi reale asupra lor. Utilizarea bunurilor declarate de interes cultural este supusă 

obligației de conservare. Orice schimbare de utilizare trebuie să fie autorizată de instituțiile abilitate. In 

cazul neîndeplinirii de către proprietar a obligației de întreținere, autoritățile publice pot, după notificarea 

formală, să dispună măsurile necesare și, dacă e cazul, să acorde un ajutor recuperabil al cărui cuantum va 

fi înscris în registrul de proprietate. Autoritățile publice pot, de asemenea, să efectueze lucrările necesare în 

mod direct, în cazul în care este justificată urgentarea conservării proprietății. 

Nerespectarea de către proprietari a obligațiilor de întreținere, distrugerea, deteriorarea sau 

utilizarea necorespunzătoare a acestora constituie motive pentru exproprierea bunurilor culturale declarate 

de interes cultural de către autoritatea competentă. 

 

8.2.1. Accesul la cunoașterea și cercetarea patrimoniului 

Accesul la cunoașterea și cercetarea patrimoniului cultural este strâns legată cu dreptul de a fi într-

un anumit loc și totodată de a utiliza anumite echipamente tehnologice, cum ar fi detectoarele de metale, 

aceasta în condițiile păstrării autenticității și a evitări oricăror forme de braconaj. 

În UE, de exemplu, utilizarea detectoarelor de metale este diferită de la o țară la alta, cu toate că 

problema discutată se asociază cu traficul ilicit al obiectelor de patrimoniu, în consecință fiind o problemă 

de mare actualitate. Totodată, la nivelul UE nu există o practică unitară în ce privește protejarea 

patrimoniului cultural, dat fiind că fiecare stat se confruntă cu alte probleme. 

Legat de utilizarea detectoarelor de metale, în calitate de hobby, în unele state UE acest aspect este 

considerat pe bună dreptate un hobby iar în altele asemenea activitate este considerată o amenințare la adresa 

patrimoniului cultural în general, arheologic, mobil, monumente istorice. 

Dată fiind această stare de lucruri, cunoscând legislația cu privire la utilizarea unor echipamente 

tehnice cum ar fi utilizarea detectoarelor de metale, acest aspect poate fi sursă de inspirație pentru 

clarificarea legislației românești specifice în legătură cu această problemă. Desigur, trebuie ținut cont că 

fiecare stat are priorități diferite și realități diferite cu care se confruntă. 

Dat fiindcă în statele UE există o situație disparată din punct de vedere legislativ privind această 

problematică, noi am considerat că o scurtă prezentare a alternativelor posibile întâlnite ne-ar putea sugera 

soluții fezabile pentru țara noastră. Drept urmare, putem identifica anumite repere general aplicabile și 

posibil de urmărit în legislația specifică a oricărui stat membru, indiferent de prioritățile sau situația cu care 

se confruntă. 
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În ce privește detectoarele de metale, ca studiu comparativ am considerat că ar fi de dorit să 

evidențiem aspecte precum: 

 încadrarea legislativă a descoperirilor în urma folosirii detectoarelor de metale; 

 necesitatea deținerii unei autorizații/deținerea, utilizarea unor detectoare de metale; 

 obligațiile utilizatorilor de detectoare de a anunța descoperirile și de a preda bunurile 

descoperite; 

 recompensa descoperirilor în urma utilizării detectoarelor de metale; 

 accesul pe teren, indiferent de regimul de proprietate în ceea ce-i privește pe detectoriști. 

Legat de aceste aspecte, putem spune că țările uniunii europene pendulează între interzicerea 

completă și liberalizarea aproape în totalitate a acestora. 

Interzicerea sau liberalizarea detectoarelor de metale este în funcție de gradul de risc sau de 

amenințare pe care această activitate o reprezintă pentru patrimoniul arheologic. 

În acest sens, încadrarea legislativă a descoperirilor făcute cu ajutorul detectoarelor de metale în 

categoria descoperire intenționată sau în categoria descoperire întâmplătoare reprezintă viziunea statului 

care a reglementat această încadrare. 

Prin descoperire intenționată, în toate statele UE se înțelege acea descoperire făcută în urma unei 

activități deliberate, cu intenția de a descoperi. 

Încadrarea în această acoperire, a descoperirilor cu ajutorul detectoarelor de metale este principala 

direcție urmată la nivelul UE de 15 state precum și de Irlanda de Nord din Regatul Unit, adică un procent 

de 56% din totalul țărilor. Încadrarea juridică în categoria descoperire intenționată a celor care s-au folosit 

de detectoare de metale este însoțită de prevederea prin care utilizarea detectoarelor de metale este legal 

permisă doar pentru cercetarea arheologică de specialitate. Așa stau lucrurile în Austria, Bulgaria, Croația, 

Cipru, Franța, Grecia, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, anume Irlanda de 

Nord, Slovacia, Slovenia, Suedia, Ungaria. 

Într-un număr de 4 state UE, adică într-un procent de 14%, utilizarea detectoarelor de metale este 

permisă și pentru amatorii ce utilizează acest mijloc de detecție ca hobby – dar ceea ce rezultă ca urmare a 

utilizării detectoarelor de metale se încadrează în categoria descoperiri intenționate. Aceasta întrucât 

indiferent de utilizare, din punct de vedere legal, și în acest caz se presupune că este vorba despre o acțiune 

de căutare în mod deliberat. Statele în care este aplicată această variantă sunt Belgia, Estonia, Irlanda și 

Spania. Germania reprezintă un caz aparte fiind un stat federal, prevederile sale legate de utilizarea 

detectoarelor de metale variază de la o zonă la alta în ciuda faptului că se vorbește și despre o legislație cu 

caracter general. 

În acest context, România s-ar constitui ca o excepție în ceea ce privește conceptualizarea 

descoperirilor de către amatoriști cu ajutorul detectoarelor de metale. 
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Descoperirea întâmplătoare este o sintagmă antinomică celei de descoperire intenționată. Ea se 

referă la o activitate întreprinsă ce nu are drept scop de a căuta, explora vestigii arheologice. Majoritatea 

statelor în care se practică această abordare nu prevăd în legislația specifică excepții pentru cazuri specifice. 

Dar, cu toate că anumite state UE nu utilizează această abordare, cele care o fac au totuși în legislație 

prevederi care exclud descoperirile făcute în situri protejate, indiferent de mijloacele prin care s-au făcut, 

acestea intrând în jurisdicția prevederilor referitoare la braconajul arheologic. 

Într-un număr de 5 state membre UE precum și în Regatul Unit (fără Irlanda de Nord), descoperirile 

făcute în urma utilizării detectoarelor de metale de către amatoriști sunt considerate ca întâmplătoare cu 

condiția ca ele să nu se fi făcut în situri protejate. Statele care utilizează această abordare sunt Cehia, 

Danemarca, Italia, Letonia, Lituania, Regatul Unit, respectiv Anglia, Scoția, Țara Galilor. Această abordare 

este una clar minoritară comparativ cu procentul de 56% arătat anterior. Excepție de la acestea fac România 

și Germania. Germania are o legislație generală care ar include-o în această abordare (21%) dar ea are o 

legislație specifică pentru fiecare land care nu este obligată să se conformeze în fiecare caz la cea federală. 

Autorizația pentru obținerea detectoarelor de metale este un alt reper relevant în legătură cu 

problematica utilizării acestora de către nespecialiști. Este vorba despre autorizație pentru deținere și/sau 

utilizare, mai precis, la obligativitatea sau nu a obținerii acestei autorizații pentru detectoriștii amatori. Legat 

de autorizația pentru deținere, se poate spune că situația este echilibrată în toate statele UE, neexistând nicio 

direcție majoră în ceea ce privește abordările statelor membre. Mai degrabă se constată o lipsă de 

reglementări specifice. Aceasta cu toate că necesitatea unei autorizații pentru deținerea dar mai ales pentru 

utilizarea unui detector constituie un mijloc semnificativ de reglementare a situației, mai ales în ce privește 

comercializarea acestor dispozitive. 

Autorizația pentru deținerea detectoarelor de metale împreună cu prevederile legale conexe 

constituie una dintre pârghiile de restricționare a efectelor utilizării detectoarelor de metale. În acest sens, 

obligativitatea unei autorizații de deținere a unui detector este relevantă. Cu toate acestea, problema 

autorizării este tratată în mod diferit în UE, neexistând nici măcar o abordare unitară. Astfel, țările din UE 

pot fi grupate în mai multe categorii, și anume: 

 state unde nu se prevede în mod explicit necesitatea autorizării pentru deținerea 

detectoarelor, nefiind prezentă în legislația patrimoniului cultural nicio mențiune privind 

criteriile de deținere sau comercializare a acestora. În această categorie se integrează un 

procent de 28% dintre state și anume Anglia, Țara Galilor din Regatul Unit și încă 7 state 

precum Danemarca, Estonia, Finlanda, Italia, Germania, Olanda și Slovenia; 

 state unde este prevăzută în mod explicit necesitatea deținerii unei autorizații pentru 

obținerea unui detector de metale. Totodată se face mențiunea expresă că autorizația trebuie 

obținută înaintea achiziționării acestui dispozitiv. În această categorie se încadrează un 

procent de 27% dintre state și anume Belgia, Bulgaria, Polonia, Portugalia, Irlanda de Nord, 

Slovacia, Spania, Ungaria; 
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 state UE care au inclus în legislație interdicția obținerii detectoarelor de metale de către 

persoane fizice, indiferent în ce scop sunt ele utilizate, ele fiind permise doar pentru instituții 

abilitate care să utilizeze asemenea mijloace tehnice în acțiuni specifice activităților lor 

conform legii. Este vorba despre Grecia și Suedia, ceea ce înseamnă un procent de 7%; 

 o altă categorie de state sunt acelea unde necesitatea obținerii unei autorizații pentru 

deținerea unui detector de metale nu este reglementată explicit, creând-se astfel un cadru 

permisiv pentru comercializarea și deținerea detectoarelor de metale fără niciun fel de 

opreliște. În această categorie se încadrează un procent de 31%, acesta integrând Scoția 

(Regatul Unit) la care se adaugă Croația, Cipru, Cehia, Franța, Letonia, Lituania, 

Luxemburg și Malta. 

Autorizația pentru utilizarea detectoarelor de metale și în mod special obligativitatea deținerii unei 

autorizații de utilizare vizează mai multe aspecte conexe. Acestea urmează în linii mari aceleași coordonate 

ca în cazul autorizării pentru deținere. 

Și în acest caz se întâlnesc mai multe situații legate de statele UE: 

 prevederile legale referitoare la utilizarea detectoarelor de metale nu impun autorizații 

pentru amatori. În schimb, există prevederi cu privire la zonele protejate în care este interzis 

accesul cu detectoare sau utilizarea acestora fără o autorizare prealabilă, de obicei 

restricționată pentru amatori. În această categorie intră un procent de 25% dintre state și 

anume Cehia, Danemarca, Finlanda, Irlanda, Letonia, Lituania și Regatul Unit – Anglia, 

Țara Galilor, Scoția; 

 reglementări ce restricționează într-o măsură mai mare sau mai mică utilizarea detectoarelor 

de metale în afara zonelor protejate ale siturilor arheologice. În aceste state utilizarea statelor 

în afara zonelor protejate necesită autorizație atât pentru specialiști dar și pentru amatori. 

Este vorba despre un procent de 15% dintre state, fiind vorba despre Bulgaria, Belgia, 

Estonia, Franța. 

Diferența dintre abordările referitoare la autorizația de deținere și cea de utilizare este una care 

privește existența unei direcții majore. Astfel, 13 state UE precum Irlanda de Nord, Austria, Croația, Cipru, 

Grecia, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Suedia și Ungaria ce totalizează 

un procent de 50% permit utilizarea detectoarelor de metale în și în afara zonelor protejate dar pentru aceasta 

în mod considerabil restricționat. Motivul, încadrarea restricționării utilizării detectoarelor de metale în 

rândul metodelor de cercetare arheologică, ele fiind astfel restricționate pentru amatori și fiind disponibile 

doar pentru instituțiile abilitate de cercetare sau pentru arheologi. Alte 2 state membre UE, Germania și 

Spania, au caracter administrativ descentralizat unde există o abordare neunitară iar legile generale nu 

acoperă acest subiect. Aceasta întrucât regiunile Spaniei și landurile Germaniei au reglementări legale 

individuale. 

Obligațiile detectoriștilor sunt numeroase și ele variază de la interdicția de a utiliza detectoarele în 

zone protejate la obligativitatea de a înregistra descoperirile într-un anume mod în statele care reglementează 
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acest aspect. Totuși sunt câteva aspecte care trebuie urmărite întrucât sunt prezente în toate statele într-o 

formă sau alta sau sunt absente fie prin reglementări vagi sau prin lipsa acestora. 

8.2.2. Preemțiunea și exproprierea 

Franța 

Fără a aduce atingere aplicării articolului L. 621-15, vinovăția proprietarului de a se conforma, fie 

prin notificarea formală, dacă nu o contestă, fie prin decizia jurisdicției administrative, autoritatea 

administrativă poate executa lucrările din oficiu sau poate continua exproprierea clădirii în numele statului. 

Dacă lucrările sunt executate din oficiu, proprietarul poate cere statului să inițieze procedura de expropriere. 

Statul își face cunoscute hotărârea cu privire la această cerere, care nu suspendă executarea lucrărilor, în 

termen de maximum șase luni și la sfârșitul unei proceduri stabilite prin decret în Consiliul de Stat. În cazul 

în care autoritatea administrativă a decis să continue exproprierea în numele statului, o autoritate locală sau 

o instituție publică poate decide să înlocuiască statul în calitate de beneficiar, cu aprobarea acestei autorități. 

Autoritatea administrativă poate întotdeauna, respectând cerințele codului de expropriere din motive 

de utilitate publică, să poarte în numele statului exproprierea unui imobiliar deja clasificat ca monumente 

istorice sau supus , din cauza interesului public pe care îl oferă din punct de vedere al istoriei sau al artei. 

Autoritățile locale au aceeași facultate. 

Aceeași facultate este deschisă în ceea ce privește clădirile a căror achiziție este necesară pentru 

izolarea, curățarea, igienizarea sau consolidarea unui imobiliar clasificat ca monumente istorice sau supus 

unei proceduri de clasificare sau localizat în câmp vizibilitatea unei astfel de clădiri. 

Din ziua în care autoritatea administrativă notifică proprietarului unei clădiri neclasificate cu privire 

la monumentele istorice intenția sa de a continua exproprierea, toate efectele clasificării se aplică prin 

dreptul la clădirea respectivă. Încetează să se aplice dacă declarația de utilitate publică nu intervine în termen 

de douăsprezece luni de la această notificare. 

Atunci când a fost declarată utilitatea publică, clădirea poate fi clasificată drept monument istoric 

fără alte formalități prin decizia autorității administrative. În absența unei decizii de clasificare, imobilul 

rămâne, totuși, provizoriu supus tuturor efectelor clasificării, însă această supunere încetează automat dacă, 

în termen de trei luni de la declararea utilității publice, administrația nu urmărește obținerea hotărârii de 

expropriere. 

Niciun imobile clasificate ca monumente istorice sau propuse pentru clasificare nu pot fi incluse 

într-o investigație în scopul exproprierii în scopuri de utilitate publică decât după ce autoritatea 

administrativă a fost chemată să își prezinte observațiile. 

Clădirile clasificate drept monumente istorice, expropriate în conformitate cu dispozițiile 

prezentului titlu, pot fi transferate prin acord cu persoane publice sau private. Cumpărătorii se angajează să 

le utilizeze în scopurile și în condițiile specificate în caietul de sarcini anexat la actul de cesiune. În cazul 
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transferului către o persoană privată, principiul și condițiile transferului sunt aprobate prin decret în 

Consiliul de Stat, fostul proprietar fiind în măsură să își prezinte observațiile. 

Dispozițiile articolului L. 621-22 se aplică transferurilor efectuate către entități publice, în 

conformitate cu prevederile primului paragraf al prezentului articol. 

Statul este informat înainte de orice transfer al unei părți a unui domeniu național aparținând unei 

alte persoane decât a lui sau a uneia dintre instituțiile sale publice. El poate exercita un drept de preemțiune. 

Un decret în Consiliul de Stat definește modalitățile de aplicare a acestui articol. 

 

 

 

Italia 

Și practicile administrative și legislative din Italia cu privire la probleme patrimoniului cultural – 

monumente istorice și arheologie pot constitui modele de referință pentru țara noastră. Aceasta se susține 

prin îndelungata sa tradiție de reglementare și practică a protejării patrimoniului cultural. Codul legislativ 

italian în domeniul patrimoniului cultural este unul vast. Astfel, pe lângă Codul patrimoniului structura 

autorităților și instituțiilor publice cu rol în protejarea patrimoniului este asemănătoare celei din Franța și 

celei din România, cuprinzând organisme centrale, organisme cu rol consultativ, institute centrale, naționale 

și cu autonomie specială și organisme teritoriale ale ministerului de resort – autoritatea centrală cu atribuții 

în domeniu. 

Ministerul Bunurilor și Activităților culturale are în structura sa centrală mai multe direcții de 

specialitate în domeniul patrimoniului cultural. Printre acestea se numără Direcția Generală Arheologie, 

Arte frumoase și Peisaj ce are în structura sa șase servicii: Organizare și Funcționare, Săpături arheologice 

și protejarea patrimoniului arheologic, Protejarea patrimoniului istoric, artistic și arhitectural, Circulația 

bunurilor culturale, Protejarea peisajului, Protejarea patrimoniului demoetnoantropologic și imaterial. 

Direcția gestionează sistemul informatic și procedurile aferente exportului și importului de bunuri culturale 

mobile (sunt 18 Oficii de export, la nivel național), sistemul informatic teritorial ambiental și peisagistic, 

sistemul informatic pentru bunuri protejate și procedurile aferente – informații despre bunuri culturale 

mobile și imobile, autorizarea înstrăinării bunurilor imobile, evaluarea riscului seismic pentru bunuri 

imobile, autorizare Supraintendențele pentru arheologie, arte frumoase și peisaj sunt organe deconcentrate 

ale 

Ministerului și au misiunea de a proteja patrimoniul arheologic, istoric, artistic, etnoantropologic, 

arhitectural și peisagistic, la nivel regional; acestea au personal de specialitate (arhitect, istoric de artă, 

arheolog, restaurator) la nivel comunal, precum și un corp de specialiști la nivel regional, și sunt competente 

în autorizarea intervențiilor asupra bunurilor culturale – mobile, arheologice, arhitecturale -, a activităților 

arheologice (cercetări sistematice, protejarea bunurilor arheologice provenite din descoperiri întâmplătoare), 
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în declararea interesului cultural reprezentat de bunuri mobile și imobile, stabilirea de sarcini pentru bunurile 

imobile de interes culturala împrumutului de bunuri mobile pentru organizarea de expoziții. 
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Anexe privind analiza legislației specifice patrimoniului imobil – monumente 

istorice și arheologice 

A.1. Interferențe cu drepturile de proprietate 

LEGE nr. 157 din 7 octombrie 1997 privind ratificarea Convenției pentru protecția 

patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie 1985 

Articolul 4 

Fiecare parte se angajează: 2. să evite ca bunurile protejate să fie deteriorate, degradate sau demolate. În aceasta 

perspectivă, fiecare parte se angajează să introducă în legislația sa, dacă nu exista deja, dispoziții care să 

prevadă: c) posibilitatea autorităților publice de a obliga pe proprietarul unui bun protejat să efectueze anumite 

lucrări sau de a i se substitui, în cazul în care acesta nu este în măsura să le facă; d) posibilitatea de a expropria 

un bun protejat. 

LEGE nr. 489 din 28 decembrie 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor 

Articolul 12 

Utilizarea fondurilor bănești primite de la bugetul de stat sau bugetele locale, precum și respectarea destinației 

bunurilor primite în proprietate sau folosință de la autoritățile publice locale ori centrale se supun controlului 

statului. 

Articolul 27 

(1) Cultele recunoscute și unitățile lor de cult pot avea și dobândi, în proprietate sau în administrare, bunuri 

mobile și imobile, asupra cărora pot dispune în conformitate cu statutele proprii. 

(2) Bunurile sacre, respectiv cele afectate direct și exclusiv cultului, stabilite conform statutelor proprii în 

conformitate cu tradiția și practicile fiecărui cult, dobândite cu titlu, sunt insesizabile și imprescriptibile și pot 

fi înstrăinate doar în condițiile statutare specifice fiecărui cult. 

(3) Prevederile alin. (2) nu afectează redobândirea bunurilor sacre confiscate în mod abuziv de stat în perioada 

1940-1989, precum și a celor preluate fără titlu. 

Articolul 31 

(1) Bunurile care fac obiectul aporturilor de orice fel - contribuții, donații, succesiuni -, precum și orice alte 

bunuri intrate în mod legal în patrimoniul unui cult nu pot face obiectul revendicării lor ulterioare. 

(2) Persoanele care părăsesc un cult recunoscut nu pot emite pretenții asupra patrimoniului cultului respectiv.  

(3) Disputele patrimoniale dintre cultele recunoscute se soluționează pe cale amiabilă, iar, în caz contrar, potrivit 

dreptului comun. 

(4) În cazul retragerii calității de cult recunoscut potrivit prevederilor prezentei legi sau al dizolvării, destinația 

patrimoniului este cea stabilită prin statutul acestuia. 

ORDIN nr. 2.080/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Direcțiilor Județene pentru Cultură și Patrimoniul Național, respectiv a municipiului București 

Articolul 16 

Compartimentul Monumente istorice și arheologie îndeplinește în condițiile legii, următoarele atribuții: a) în 

domeniul protejării monumentelor istorice: 6. Întocmește și comunică proprietarilor sau titularilor dreptului de 

administrare, după caz, Obligația privind folosința monumentului istoric, act prin care sunt precizate condițiile 

și regulile de utilizare sau exploatare și întreținere a bunurilor mobile clasate monument istoric; 
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ORDONANȚA nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și 

declararea unor situri arheologice ca zone de interes național 

Articolul 2 

(1) În înțelesul prezentei ordonanțe: k) prin zona cu potențial arheologic evidențiat întâmplător se înțelege 

terenul în care existenta bunurilor de patrimoniu arheologic s-a evidențiat, în mod neprevăzut, ca urmare a: 1. 

acțiunilor umane, altele decât cercetarea arheologică atestată, cum ar fi: lucrări de construcții, lucrări de 

prospecțiuni geologice, inclusiv teledetecție, lucrări agricole, precum și alte tipuri de lucrări și cercetări 

efectuate subteran sau subacvatic; 2. acțiunilor factorilor naturali, cum ar fi: seisme, alunecări de teren, 

inundații, eroziunea solului și altele, și în cazul cărora este necesară o cercetare arheologică în vederea 

înregistrării și valorificării științifice a acestora. 

(8) În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător și delimitat conform prevederilor art. 2 

alin. (1) lit. k) se instituie, din momentul descoperirii de bunuri arheologice, pentru o perioadă ce nu poate 

depăși 12 luni, regimul de protecție pentru bunurile arheologice și zonele cu potențial arheologic, în vederea 

cercetării și stabilirii regimului de protejare. 

(16) În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător, în condițiile prevederilor alin. (8), până 

la descărcarea de sarcina arheologică, autorizarea de construire se suspenda sau, după caz, primarul unității 

administrativ-teritoriale dispune întreruperea oricărei alte activități, în conformitate cu avizul serviciilor publice 

deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor, și se instituie regimul de supraveghere sau săpătură 

arheologică. 

Articolul 5 

(1) Prin protejarea bunurilor de patrimoniu arheologic și a terenurilor din zonele definite la art. 2 alin. (1) lit. j) 

și k) se înțelege adoptarea masurilor științifice, administrative și tehnice care urmăresc păstrarea vestigiilor 

descoperite întâmplător sau ca urmare a cercetării arheologice până la clasarea bunurilor respective ori până la 

finalizarea cercetării arheologice, prin instituirea de obligații în sarcina proprietarilor, administratorilor sau 

titularilor de alte drepturi reale asupra terenurilor care conțin ori au conținut bunurile de patrimoniu arheologic 

respective, precum și prin reglementarea sau interzicerea oricăror activități umane, inclusiv a celor autorizate 

anterior. 

(2) Descărcarea de sarcina arheologică este procedura prin care se confirma ca un teren în care a fost evidențiat 

patrimoniul arheologic poate fi redat activităților umane curente. 

(3) Certificatul de descărcare de sarcina arheologică reprezintă actul administrativ emis în condițiile prezentei 

ordonanțe, prin care se anulează regimul de protecție instituit anterior asupra terenului în care a fost evidențiat 

patrimoniul arheologic. 

(4) Regimul de protecție a zonelor cu potențial arheologic cunoscut și cercetat este reglementat de legislația în 

vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice și a bunurilor mobile care fac parte din patrimoniul 

cultural național. 

(7) Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, delimitate și instituite conform legii, beneficiază de protecția 

acordată zonelor protejate, precum și de masurile specifice de protecție prevăzute de prezenta ordonanță. 

(8) În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător și delimitat conform prevederilor art. 2 

alin. (1) lit. k) se instituie, din momentul descoperirii de bunuri arheologice, pentru o perioadă ce nu poate 

depăși 12 luni, regimul de protecție pentru bunurile arheologice și zonele cu potențial arheologic, în vederea 

cercetării și stabilirii regimului de protejare. 

(16) În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător, în condițiile prevederilor alin. (8), până 

la descărcarea de sarcina arheologică, autorizarea de construire se suspenda sau, după caz, primarul unității 

administrativ-teritoriale dispune întreruperea oricărei alte activități, în conformitate cu avizul serviciilor publice 

deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor, și se instituie regimul de supraveghere sau săpătură 

arheologică. 

 

 

ORDIN nr. 2.684 din 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligației 

privind folosință monumentului istoric și a conținutului acesteia 
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Articolul 2 

Obligația privind folosință monumentului istoric însoțește actele de proprietate, de concesiune sau de închiriere 

pe tot parcursul existenței imobilului în cauza. 

Articolul 3 

Obligația privind folosință monumentului istoric este servitute constituită în folosul imobilului și se înscrie în 

Cartea funciară de către proprietar, respectiv titular al dreptului de administrare, în termen de 30 de zile de la 

data comunicării. 

Anexa 2. Capitolul III Obligațiile proprietarilor, titularilor dreptului de administrare, concesionarilor și 

locatarilor monumentelor istorice 

11. Să comunice direcției pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului 

București, orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de administrare sau al altor drepturi reale, după 

caz, asupra monumentelor istorice. 

12. Să înștiințeze în scris direcția pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județeană, respectiv a 

municipiului București, despre intenția de a înstrăina monumentul istoric, în vederea exercitării dreptului de 

preempțiune al statului sau, după caz, al unității administrativ-teritoriale, în condițiile Legii nr. 422/2001. 

13. Să notifice viitorului proprietar, titular al dreptului de administrare, chiriaș sau concesionar, regimul juridic 

al monumentului istoric pe care îl deține, precum și Obligația privind folosință monumentului istoric. 

14. Să înștiințeze în scris direcția pentru cultura, culte și patrimoniul cultural național județeană, respectiv a 

municipiului București, despre schimbarea proprietarului sau a administratorului, în termen de 15 zile de la data 

încheierii contractelor, potrivit legii, și sa transmită acesteia o copie de pe acte. 

LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice 

Articolul 4 

(1) Monumentele istorice aparțin fie domeniului public sau privat al statului, al județelor, orașelor sau 

comunelor, fie sunt proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice. 

(2) Monumentele istorice proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale sunt inalienabile, 

imprescriptibile și insesizabile; aceste monumente istorice pot fi date în administrare instituțiilor publice, pot fi 

concesionate, date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică sau închiriate, în condițiile legii, cu avizul 

Ministerului Culturii și Patrimoniului Național sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale 

Ministerului Culturii și Patrimoniului Național. 

(3) Monumentele istorice aparținând domeniului privat pot face obiectul circuitului civil în condițiile stabilite 

prin prezenta lege. 

Articolul 10 

(1) Monumentele istorice sunt protejate indiferent de regimul lor de proprietate sau de starea lor de conservare. 

(2) Protejarea monumentelor istorice este parte componentă a strategiilor de dezvoltare durabilă economico-

socială, turistică, urbanistică și de amenajare a teritoriului, la nivel național și local. 

(3) Exproprierea pentru cauză de utilitate publică a monumentelor istorice și a zonelor de protecție a acestora 

sau instituirea unor servituți poate fi inițiată și aplicată numai cu avizul Ministerului Culturii și Patrimoniului 

Național. 

(4) Aplicarea de servituți care au drept consecință desființarea, distrugerea parțială sau degradarea 

monumentelor istorice și a zonelor lor de protecție este interzisă. 

Articolul 17 

(1) În termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului de clasare, 

direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, 

întocmesc și comunică proprietarului actul prin care sunt precizate condițiile și regulile de utilizare sau de 

exploatare și de întreținere a bunului imobil în cauză, denumit Obligația privind folosința monumentului istoric, 

care însoțește actele de proprietate, de concesiune sau de închiriere pe tot parcursul existenței imobilului în 

cauză. 
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(2) Metodologia de întocmire și conținutul Obligației privind folosința monumentului istoric se aprobă în termen 

de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului 

național, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(3) Obligația privind folosința monumentului istoric este servitute constituită în folosul imobilului și se înscrie 

în Cartea funciară de către proprietar în termen de 30 de zile de la data comunicării ei. 

Articolul 36 

(1) În scopul protejării monumentelor istorice proprietarii și titularii dreptului de administrare sau ai altor 

drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligați: b) să notifice viitorului proprietar, chiriaș sau 

concesionar regimul juridic al monumentului istoric pe care îl deține, precum și Obligația privind folosința 

monumentului istoric; 

Articolul 60 

(2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național sunt obligate să 

înștiințeze, în scris, proprietarii sau titularii drepturilor reale asupra monumentelor istorice despre regimul 

juridic special al imobilelor în cauză și să le transmită obligația privind folosința monumentului istoric. 

LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 

terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind 

privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și 

privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 

Articolul 3 

(4) Terenurile agricole situate în extravilan, în care se află situri arheologice, în care au fost instituite zone cu 

patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potențial arheologic evidențiat întâmplător, pot fi înstrăinate prin 

vânzare doar cu avizul specific al Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor publice deconcentrate ale 

acestuia, după caz, emis în termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de solicitare de către 

vânzător. Procedura și alte elemente privind obținerea avizului specific al Ministerului Culturii se reglementează 

prin normele metodologice de aplicare a legii. În cazul neîndeplinirii acestei obligații, avizul se consideră ca 

fiind favorabil*). 

Articolul 4 

(1) Înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condițiilor de 

fond și de formă prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, 

și a dreptului de preempțiune al coproprietarilor, arendașilor, proprietarilor vecini, precum și al statului român, 

prin Agenția Domeniilor Statului, în această ordine, la preț și în condiții egale. 

(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan 

pe care sunt situate situri arheologice clasate se face potrivit prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare. 

Articolul 14 

Constituie contravenții următoarele fapte: a) vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, în 

care se află situri arheologice, în care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu 

potențial arheologic evidențiat întâmplător, fără avizul specific al Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor 

publice deconcentrate ale acestuia, după caz, prevăzut la art. 3 alin. (4); 

Articolul 15 

Contravențiile prevăzute la art. 14 se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei. 

 

 

ORDIN nr. 719 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea 

titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 

terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind 

privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și 

privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 
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Anexa 3 - NORME METODOLOGICE din 12 mai 2014 pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind 

unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a 

Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate 

publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, în scopul obținerii 

avizului specific al Ministerului Culturii (Anexa nr. 3) 

Articolul 3 

Prezentele norme metodologice nu se aplică procedurii privind preemțiunea în cazul transferului dreptului de 

proprietate prin vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe care sunt situate situri 

arheologice clasate ca monumente istorice, care se supune dispozițiilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare. 

ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 

Anexa nr. 1, F.11, AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE 

B. Titularul autorizației este obligat: 5. în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii 

arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundații, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, 

inventar monetar, ceramic etc.) să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază și de protecție și să anunțe 

imediat emitentul autorizației, precum și Direcția județeană pentru cultură, culte și patrimoniu; 

CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991 

Articolul 44 Dreptul de proprietate privată 

(1) Dreptul de proprietate, precum și creanțele asupra statului, sunt garantate. Conținutul și limitele acestor 

drepturi sunt stabilite de lege. 

(2) Proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetățenii străini și 

apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condițiile rezultate din aderarea 

României la Uniunea Europeană și din alte tratate internaționale la care România este parte, pe bază de 

reciprocitate, în condițiile prevăzute prin lege organică, precum și prin moștenire legală. 

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauza de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreapta și 

prealabilă despăgubire. 

(4) Sunt interzise naționalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe 

baza apartenentei sociale, etnice, religioase, politice sau de alta natura discriminatorie a titularilor. 

(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăți imobiliare, cu 

obligația de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantațiilor sau construcțiilor, precum și 

pentru alte daune imputabile autorității. 

(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) și (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de 

divergenta, prin justiție. 

(7) Dreptul de proprietate obliga la respectarea sarcinilor privind protecția mediului și asigurarea bunei 

vecinătăți, precum și la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului. 

(8) Averea dobândita licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezuma. 

(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile 

legii. 

 

Articolul 136 Proprietatea 

(1) Proprietatea este publică sau privată. 

(2) Proprietatea publică este garantată și ocrotită prin lege și aparține statului sau unităților administrativ-

teritoriale. 

(3) Bogățiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil, de interes 

național, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental, precum 

și alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietății publice. 
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(4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condițiile legii organice, ele pot fi date în administrare 

regiilor autonome ori instituțiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în 

folosință gratuita instituțiilor de utilitate publică. 

(5) Proprietatea privată este inviolabilă, în condițiile legii organice. 

LEGE nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul 

Articolul 31^1 

(4) La emiterea autorizației de construire de către autoritatea publică competentă, pe lângă prevederile 

documentațiilor de urbanism și ale regulamentelor locale de urbanism aferente acestora, vor fi avute în vedere 

următoarele aspecte: b) prezența unor vestigii arheologice. Autoritățile abilitate eliberează Certificatul de 

descărcare de sarcină arheologică sau instituie restricții prin avizul eliberat, în termen de 3 luni de la înaintarea 

de către beneficiar/finanțator a Raportului de cercetare arheologică, elaborat în urma finalizării cercetărilor; 

CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009) 

Capitolul III Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată 

Secțiunea 1 Limite legale 

Articolul 625 Reguli speciale 

Îngrădirile cuprinse în prezenta secțiune se completează cu dispozițiile legilor speciale privind regimul juridic 

al anumitor bunuri, cum ar fi terenurile și construcțiile de orice fel, pădurile, bunurile din patrimoniul național-

cultural, bunurile sacre ale cultelor religioase, precum și altele asemenea. 

LEGE nr. 18 din 19 februarie 1991 fondului funciar 

Articolul 2 

În funcție de destinație, terenurile sunt: e) terenuri cu destinații speciale, cum sunt cele folosite pentru 

transporturile rutiere, feroviare, navale și aeriene, cu construcțiile și instalațiile aferente, construcții și instalații 

hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice și gazelor naturale, de telecomunicații, pentru 

exploatările miniere și petroliere, cariere și halde de orice fel, pentru nevoile de apărare, plajele, rezervațiile, 

monumentele naturii, ansamblurile și siturile arheologice și istorice și altele asemenea. 

Articolul 5 

(1) Aparțin domeniului public terenurile pe care sunt amplasate construcții de interes public, piețe, căi de 

comunicații, rețele stradale și parcuri publice, porturi și aeroporturi, terenurile cu destinație forestieră, albiile 

râurilor și fluviilor, cuvetele lacurilor de interes public, fundul apelor maritime interioare și al marii teritoriale, 

țărmurile Mării Negre, inclusiv plajele, terenurile pentru rezervații naturale și parcuri naționale, monumentele, 

ansamblurile și siturile arheologice și istorice, monumentele naturii, terenurile pentru nevoile apărării sau pentru 

alte folosințe care, potrivit legii, sunt de domeniul public ori care, prin natura lor, sunt de uz sau interes public. 

(2) Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile. Ele nu pot fi 

introduse în circuitul civil decât dacă, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public. 

(3) Terenurile pe care sunt amplasate rețele stradale și parcuri publice, terenurile pentru rezervații naturale și 

parcuri naționale, monumentele, ansamblurile și siturile arheologice și istorice, monumentele naturii nu pot fi 

dezafectate din domeniul public decât în cazuri de excepție pentru lucrări de interes național. 

Articolul 78 

(10) Schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole ce constituie zone de protecție a monumentelor 

se face cu acordul Comisiei naționale a monumentelor istorice și/sau al Comisiei naționale de arheologie, după 

caz. 

Articolul 91 

(1) Amplasarea noilor construcții de orice fel se face în intravilanul unităților administrativ-teritoriale. 

(2) Prin construcții de orice fel se înțelege construcțiile care se pot realiza numai în baza și cu respectarea 

autorizației de construire, emisă în condițiile legislației în vigoare. 
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Articolul 92 

(1) Amplasarea construcțiilor de orice fel, definite la art. 91 alin. (2), pe terenuri agricole din extravilan, pe cele 

amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare, precum și pe cele plantate cu vii și livezi, parcuri naționale, 

rezervații, monumente, ansambluri arheologice și istorice, este interzisă. 

(3) Pe terenurile agricole din extravilan de clasa I și a II-a de calitate, precum și pe terenurile ocupate de parcuri 

naționale, rezervații, monumente, ansambluri arheologice și istorice se pot amplasa, în baza autorizației de 

construire și a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, doar construcțiile care servesc 

activităților agricole, cu destinație militară, căile ferate, șoselele de importanță deosebită, liniile electrice de 

înaltă tensiune, forarea și echiparea sondelor, lucrările aferente exploatării țițeiului și gazului, conductele 

magistrale de transport gaze sau petrol, lucrările de gospodărire a apelor, canalizare și realizarea de surse de 

apă, precum și pentru îmbunătățiri funciare și regularizarea cursurilor de apă, respectiv: irigații, desecări, 

taluzări, protecția malurilor și altele asemenea. 

Articolul 97 

La aprobare de către Guvern se va prezenta în mod obligatoriu și avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale, pentru terenurile agricole și al Ministerului Mediului, pentru terenurile forestiere și cu ape și, dacă este 

cazul, al Ministerului Culturii și Identității Naționale, pentru ocrotirea monumentelor. 

Articolul 119 

(1) Monumentele istorice, vestigiile și obiectivele arheologice, tezaurele care se vor descoperi la fața solului 

sau în subsol sunt sub protecția legii. 

(2) Proprietarii și deținătorii de terenuri sunt obligați să asigure integritatea acestora, să sesizeze organele de 

stat și să permită efectuarea lucrărilor de cercetare și conservare. 

(3) Proprietarii terenurilor vor fi despăgubiți pentru daunele suferite și pentru terenurile preluate în domeniul 

public, în bani, sau cu teren echivalent, după caz. 

CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (Legea nr. 46/2008) 

Articolul 37 

(1) Pot fi scoase definitiv din fondul forestier național, doar cu condiția compensării acestora, fără reducerea 

suprafeței fondului forestier și cu plata anticipată a obligațiilor bănești, numai terenurile necesare realizării sau 

extinderii următoarelor categorii de lucrări și obiective: e) surse și rețele de apă și de canalizare, inclusiv ape 

minerale, surse și rețele de energie din resurse convenționale sau regenerabile, rețele și sisteme de comunicații, 

drumuri de interes județean și local, parcuri recreative, parcuri tematice și/sau educaționale, situri arheologice 

înscrise în patrimoniul mondial UNESCO, monumente istorice, centre de management integrat al deșeurilor, 

precum și lucrări și/sau construcții hidrotehnice și de piscicultură; 
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A.2. Accesul la cunoașterea și cercetarea patrimoniului (a se vedea problema specifică a 

braconajului arheologic în legătură cu dreptul de a fi într-un anume loc și de a utiliza un 

anume echipament) inclusiv prin raportarea la chestiunea autenticității enunțată de unul 

dintre principiile tezelor prealabile 

 

Ordin nr. 2.060/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Ministerului Culturii 

Articolul 56 

(1) Serviciul Arheologie și Patrimoniu Construit (SAPC) este condus de un șef se care se subordonează 

directorului Direcției Patrimoniu Cultural și are următoarele atribuții: 

(2) în domeniul arheologiei: j) eliberează autorizațiile de cercetare arheologică, conform legii; 

Ordinul ministrului culturii nr. 2.071 /2000, pentru instituirea regulamentului de organizare a 

săpăturilor arheologice din România 

Cap. IX. Săpături arheologice întreprinse de cercetători străini în România și de cercetători români în străinătate 

35. Comisia Națională de Arheologie poate autoriza săpături arheologice pe teritoriul României ale instituțiilor 

de specialitate din străinătate în următoarele condiții: 

a. respectarea prevederilor Regulamentului de organizare a săpăturilor arheologice, a Codului 

Deontologic și a legislației românești în vigoare; 

b. colaborarea științifică cu o instituție românească de profil; 

c. încheierea unui protocol între partenerul român (universitate, institut, muzeu) și instituția din 

străinătate care să conțină următoarele prevederi obligatorii: condițiile finanțării, responsabilul și componența 

colectivului de cercetare, proiectul de cercetare, modalitățile de valorificare științifică și muzeistică. 

d. obligativitatea partenerului străin de a contribui financiar sau prin alte modalități (burse de specializare, 

materiale de șantier etc.) la dezvoltarea proiectului de cercetare la care participă; 

e. patrimoniul arheologic rezultat din aceste săpături este integral proprietatea statului român și nu poate 

părăsi țara decât pe baza unei convenții, cu scopul restaurării/conservării sau expunerii temporare, conform 

reglementărilor legale în vigoare. 

CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 286/2009) 

Capitolul IV Tentativa 

Articolul 32 Tentativa 

(1) Tentativa constă în punerea în executare a intenției de a săvârși infracțiunea, executare care a fost însă 

întreruptă sau nu și-a produs efectul. 

(2) Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracțiunii este consecința modului cum a 

fost concepută executarea. 

Articolul 33 Pedepsirea tentativei 

(1) Tentativa se pedepsește numai când legea prevede în mod expres aceasta. 

(2) Tentativa se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea consumată, ale cărei limite se 

reduc la jumătate. Când pentru infracțiunea consumată legea prevede pedeapsa detențiunii pe viață, iar instanța 

s-ar orienta spre aceasta, tentativa se sancționează cu pedeapsa închisorii de la 10 la 20 de ani. 

 

Articolul 34 Desistarea și împiedicarea producerii rezultatului 
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(1) Nu se pedepsește autorul care, înainte de descoperirea faptei, s-a desistat ori a încunoștințat autoritățile de 

comiterea acesteia, astfel încât consumarea să poată fi împiedicată, sau a împiedicat el însuși consumarea 

infracțiunii. 

(2) Dacă actele îndeplinite până în momentul desistării sau împiedicării producerii rezultatului constituie o altă 

infracțiune, se aplică pedeapsa pentru această infracțiune. 

Capitolul V Distrugerea și tulburarea de posesie 

Articolul 253 Distrugerea 

(1) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unui bun aparținând altuia ori 

împiedicarea luării măsurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum și înlăturarea măsurilor 

luate se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

(2) Distrugerea unui înscris sub semnătură privată, care aparține în tot sau în parte altei persoane și servește la 

dovedirea unui drept de natură patrimonială, dacă prin aceasta s-a produs o pagubă, se pedepsește cu închisoare 

de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

(3) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) privește bunuri care fac parte din patrimoniul cultural, pedeapsa este 

închisoarea de la unu la 5 ani. 

(4) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unui bun, săvârșită prin incendiere, 

explozie ori prin orice alt asemenea mijloc și dacă este de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri, se 

pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. 

(5) Dispozițiile prevăzute în alin. (3) și alin. (4) se aplică chiar dacă bunul aparține făptuitorului. 

(6) Pentru faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a 

persoanei vătămate. 

(7) Tentativa faptelor prevăzute în alin. (3) și alin. (4) se pedepsește. 

ORDIN nr. 2.562 din 4 octombrie 2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a 

autorizațiilor pentru cercetarea arheologică 

Articolul 1 

(1) Cercetarea arheologică se realizează de către instituțiile organizatoare numai pe baza autorizațiilor emise de 

către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, prin direcția de specialitate, potrivit legii. 

(2) În sensul prezentei proceduri, prin instituție organizatoare a cercetării arheologice, denumită în continuare 

instituție organizatoare, se înțelege instituția de profil muzeal, de cercetare sau de învățământ superior care are 

calitatea de proprietar, administrator ori titular al altor drepturi reale asupra terenului pe care se află situl 

arheologic sau care este solicitată să efectueze cercetarea arheologică pe terenuri aferente unor obiective 

investiționale, în baza unui contract. 

(3) În cazul cercetărilor arheologice necesare desfășurării proiectelor de infrastructură de transport de interes 

național, prin instituție organizatoare se înțelege instituția de profil muzeal care este solicitată să efectueze 

cercetarea arheologică pe terenurile aferente respectivelor obiective investiționale, în baza unui contract. 

(4) În cazul în care cercetarea arheologică vizează situri arheologice, zone cu patrimoniu arheologic reperat sau 

situri arheologice din zonele de interes arheologic prioritar situate pe terenuri proprietate privată a unor persoane 

fizice ori juridice de drept public sau privat, are calitatea de instituție organizatoare instituția de profil muzeal, 

de cercetare sau de învățământ superior care este solicitată să efectueze cercetarea arheologică, în baza unui 

contract. 

(5) În cazul în care instituția organizatoare care are calitatea de proprietar, administrator sau titular al altor 

drepturi reale asupra terenului pe care se află situl arheologic nu poate asigura organizarea și finanțarea 

șantierului arheologic, aceasta poate fi de acord cu transferul obligațiilor cu privire la activitatea de cercetare 

arheologică altei instituții de profil muzeal, instituții de cercetare sau unei instituții de învățământ superior, pe 

baza solicitării scrise, situație în care aceasta dobândește calitatea de instituție organizatoare. 

(6) Transferul obligațiilor prevăzut la alin. (5) se realizează pe baza unui protocol care trebuie să cuprindă 

măsurile privind protejarea patrimoniului descoperit, drepturile de autor privind cercetarea, precum și destinația 

bunurilor culturale mobile rezultate în urma cercetării arheologice. 

(7) În cazul cercetărilor arheologice efectuate de instituții de profil muzeal, de cercetare sau de învățământ 

superior, acestea au obligația încheierii unui protocol cu muzeul județean al unității administrativ-teritoriale pe 
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care se află situl arheologic, care trebuie să cuprindă măsurile privind protejarea patrimoniului descoperit, 

precum și destinația bunurilor culturale mobile rezultate în urma cercetării arheologice. 

Articolul 2 

Cercetarea arheologică se realizează de către personalul de specialitate atestat și înregistrat în Registrul 

arheologilor, cu respectarea standardelor și procedurilor arheologice. 

Articolul 5 

(1) Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, prin direcția de specialitate, emite următoarele tipuri de 

autorizații: autorizația pentru cercetare arheologică sistematică, autorizația pentru cercetare arheologică 

preventivă, autorizația pentru supraveghere arheologică, autorizația pentru diagnostic arheologic, autorizația 

pentru utilizarea detectoarelor de metale. 

(2) Autorizațiile prevăzute la alin. (1) sunt valabile pe o perioadă de maximum 3 luni, cu excepția autorizației 

pentru cercetare arheologică sistematică, pentru care valabilitatea este de un an. 

(3) Autorizațiile eliberate pentru cercetările arheologice necesare desfășurării proiectelor de infrastructură de 

transport de interes național sunt valabile pe toată perioada efectuării lucrărilor. 

Articolul 6 

(3) Autorizația pentru cercetare arheologică preventivă, autorizația pentru supraveghere arheologică, autorizația 

pentru diagnostic arheologic și autorizația pentru utilizarea detectoarelor de metale sunt eliberate de către 

direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național. 

Articolul 14 

Pentru obținerea autorizației pentru utilizarea detectorului de metale în situri arheologice, în zonele de interes 

arheologic prioritar și în toate zonele cu patrimoniu arheologic reperat, prevăzută în anexa nr. 9, sunt necesare 

următoarele documente: a) formular pentru solicitarea eliberării autorizației pentru utilizarea detectorului de 

metale, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 10; b) autorizația eliberată de inspectoratul de poliție 

pentru deținerea detectoarelor de metale, conform legii; c) autorizația pentru utilizarea detectoarelor de metale 

se aprobă doar împreună cu o autorizație de cercetare sistematică, preventivă, de supraveghere sau o autorizație 

pentru diagnostic arheologic, după caz. 

ANEXA Nr. 9 la procedură 

ROMÂNIA ~STEMĂ~ MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL 

DIRECȚIA PATRIMONIU CULTURAL 

AUTORIZAȚIE 

pentru utilizarea detectorului de metale 

Nr. ............./an ................. 

În conformitate cu art. 5 alin. (9)-(14) din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului 

arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

Direcția patrimoniu cultural autorizează 

Instituția organizatoare .................................................... să utilizeze detectorul de metale marca/modelul 

................................ seria .......................... nr. .........................................., pentru situl arheologic 

......................................................., cod sit (cod RAN) ............................................................., situat în punctul 

..............................., adresa ....................., din localitatea ............., comuna ..............., județul ................, în 

perioada .........., anul ......................... . 

Următorii arheologi sunt autorizați de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național - Direcția patrimoniu 

cultural să folosească acest detector de metale în scopul cercetării arheologice, fiind înscriși în Registrul 

arheologilor: 

1. Prenumele și numele persoanei înscrise în Registrul arheologilor 

2. Prenumele și numele persoanei înscrise în Registrul arheologilor 

............................................................................. 
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Autoritățile administrației publice locale sunt rugate să acorde sprijinul lor deținătorilor acestei autorizații, 

conform art. 19 și 20 din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Director, 

................................. 

MCPN-DPC nr. ......... 

 

ANEXA Nr. 10 la procedură 

- Model - 

FORMULAR 

pentru solicitarea eliberării autorizației pentru utilizarea detectoarelor de metale 

1. Numele și prenumele solicitantului (responsabilului științific) 

..................................................................................................................... 

2. Numele și prenumele membrilor colectivului de cercetare 

..................................................................................................................... 

3. Instituția solicitantului 

..................................................................................................................... 

4. Județul .......................................................................................................... 

5. Localitatea (orașul/satul etc.) 

..................................................................................................................... 

6. Comuna 

7. Punctul 

..................................................................................................................... 

8. Denumirea sitului arheologic 

..................................................................................................................... 

9. Perioada de desfășurare 

..................................................................................................................... 

10. Marca/Modelul detectorului de metale 

..................................................................................................................... 

11. Seria detectorului de metale .................................................................................... 

12. Nr. de identificare a detectorului de metale .................................................................... 

Confirm exactitatea informațiilor de mai sus. 

Orice informație falsă este sancționabilă conform 

legilor penale în vigoare. 

Data completării ................. 

Semnătura directorului instituției 

.................... 

Semnătura arheologului solicitant 

.......................... 

ORDONANȚA nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și 

declararea unor situri arheologice ca zone de interes național 
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Articolul 6 

(1) Pentru efectuarea săpăturilor impuse de cercetările arheologice se folosește și personal necalificat, angajat 

prin convenție încheiată între instituția angajatoare și lucrători, în condițiile prezentei ordonanțe. 

(2) Convențiile prevăzute la alin. (1) se pot încheia pentru o durată de cel mult 180 de zile, pentru desfășurarea 

unor activități sezoniere cu program de lucru prelungit; condițiile și metodologia încheierii acestor convenții se 

stabilesc prin ordin al ministrului culturii și cultelor, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe. 

(3) Instituțiile organizatoare pot folosi și alți specialiști pentru efectuarea de cercetări, studii sau alte lucrări, 

care își vor desfășura activitatea pe bază de contract încheiat în condițiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de 

autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare; contractul conține clauze cu privire la 

termenul de predare a raportului de cercetare, precum și cu privire la cesionarea dreptului de autor asupra 

rezultatelor științifice ale cercetării, studiului sau lucrării efectuate. 

Articolul 9 

(1) Proprietarii și titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra terenurilor în care se afla 

situri arheologice și celor pe care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat au obligația de a 

permite accesul personalului autorizat, în condițiile prezentei ordonanțe, în vederea cercetării și protejării 

patrimoniului arheologic, precum și asigurării masurilor de protecție și paza a bunurilor de patrimoniu. 

Articolul 17 

(3) Toate drepturile asupra datelor privind patrimoniul arheologic aparțin de drept Ministerului Culturii și 

Cultelor, care reglementează modul lor de utilizare. 

Articolul 23 

(1) Proprietarii și titularii dreptului de administrare și ai altor drepturi reale asupra imobilelor din siturile 

arheologice din zonele de interes arheologic prioritar au obligația de a permite accesul personalului autorizat de 

Ministerul Culturii și Cultelor în vederea cercetării arheologice și protejării patrimoniului arheologic și de a 

asigura masurile de protecție și paza a bunurilor de patrimoniu arheologic, conform legii. 

ORDONANȚA nr. 47 din 30 ianuarie 2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a 

monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial 

Articolul 6 

(6) Monumentele istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial sunt obiective speciale, iar paza acestora se 

asigură, fără plata, de către Ministerul de Interne. 

Articolul 9 

Pentru protejarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial și pentru respectarea 

prevederilor legale în acest domeniu, autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții: 

j) urmăresc aplicarea măsurilor de pază și protecție a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului 

mondial, semnalând de urgență orice nerespectare a legii direcțiilor pentru cultură, culte și patrimoniul cultural 

național, județene și a municipiului București. 

ORDIN nr. 2.684 din 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligației 

privind folosință monumentului istoric și a conținutului acesteia 

Anexa 2. Capitolul III Obligațiile proprietarilor, titularilor dreptului de administrare, concesionarilor și 

locatarilor monumentelor istorice 

2. Să asigure paza monumentelor istorice și să ia măsuri pentru apărarea împotriva incendiilor. 

4. Să asigure, în condițiile legii, accesul specialiștilor desemnați de Ministerul Culturii și Cultelor sau de 

direcțiile pentru cultura, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, în 

vederea constatării stării de conservare sau pentru efectuarea de cercetări, inclusiv arheologice, de expertizare 

a monumentelor istorice și pentru operațiunile de evidență. 

6. Să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, precum și a oricăror alte lucrări, 

conform prevederilor legale, numai de către persoanele fizice sau juridice atestate în acest sens și să prevadă în 

contracte condițiile și termenele de execuție cuprinse în avizul de specialitate. 



166 
 

LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice 

Articolul 2 

(1) Monumentele istorice fac parte integrantă din patrimoniul cultural național și sunt protejate prin lege. 

(2) Activitățile și măsurile de protejare a monumentelor istorice se realizează în interes public. În condițiile 

prezentei legi intervențiile asupra monumentelor istorice pot constitui cauză de utilitate publică. 

(3) În sensul prezentei legi, prin protejare se înțelege ansamblul de măsuri cu caracter științific, juridic, 

administrativ, financiar, fiscal și tehnic menite să asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, 

evidența, conservarea, inclusiv paza și întreținerea, consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a 

monumentelor istorice și integrarea lor social-economică și culturală în viața colectivităților locale. 

(4) Pentru protejarea monumentelor istorice se stabilesc prin lege măsuri stimulative cu caracter economic sau 

de altă natură. 

(5) Asupra monumentelor istorice se pot aplica servituți de utilitate publică instituite potrivit legii. 

Articolul 23 

(1) Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea avizului emis de către 

Ministerul Culturii și Patrimoniului Național sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale 

Ministerului Culturii și Patrimoniului Național. 

(2) În sensul prezentei legi, intervențiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice sunt: a) toate lucrările 

de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, restructurare, amenajări peisagistice și de punere în 

valoare, care modifică substanța sau aspectul monumentelor istorice; 

Articolul 24 

(1) Intervențiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se află în zone 

de protecție a monumentelor istorice sau în zone construite protejate se autorizează pe baza avizului 

Ministerului Culturii și Patrimoniului Național sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale 

Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și a celorlalte avize, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. 

(2) Toate intervențiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât cele de schimbare a 

funcțiunii sau a destinației, de întreținere sau de reparații curente, indiferent de sursa lor de finanțare și de 

regimul de proprietate a imobilului, se fac cu specialiști și experți atestați și sub inspecția și controlul propriu 

ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, respectiv ale serviciilor publice deconcentrate ale 

Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, în condițiile legii. 

(3) În condițiile legii, în cazul realizării de lucrări neautorizate, fără avize sau care încalcă avizele de specialitate, 

personalul de inspecție abilitat are dreptul să întrerupă lucrările până la intrarea în legalitate, să aplice sancțiuni 

și, după caz, să dispună revenirea la situația inițială și să sesizeze organele de cercetare penală. 

(4) Elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnică a proiectelor și 

dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experți și/sau specialiști atestați de către Ministerul Culturii și 

Patrimoniului Național, cu respectarea exigențelor specifice domeniului monumentelor istorice și a cerințelor 

privind calitatea lucrărilor în construcții. 

(5) Protejarea și conservarea monumentelor istorice reprezentând descoperiri arheologice rămase decopertate 

se fac, în condițiile legii, de către investitori, sub coordonarea responsabilului științific al șantierului și a 

instituției organizatoare. 

 

Articolul 35 

(1) În cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național se constituie, prin ordin al ministrului culturii și 

patrimoniului național, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, un colectiv de 

control pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice. 

(2) Colectivul de control pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice are următoarele atribuții: 

a) controlează, în condițiile legii, documentele și documentațiile de orice fel privind conservarea, restaurarea și 

protejarea monumentelor istorice; c) are acces, în condițiile legii, la orice monument istoric, precum și pe 

șantierele de cercetare sau de conservare-restaurare a monumentelor istorice; în acest scop, organele abilitate 

ale statului au obligația să sprijine personalul colectivului în exercitarea atribuțiilor; 
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(3) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (2), colectivul de control pentru activitatea de protejare a 

monumentelor istorice are dreptul să solicite și să primească informații și documente, în condițiile legii, de la 

orice persoană fizică sau juridică, aceasta având obligația de a da curs solicitării în termen de 15 zile 

calendaristice de la data emiterii cererii. 

Articolul 36 

(1) În scopul protejării monumentelor istorice proprietarii și titularii dreptului de administrare sau ai altor 

drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligați: e) să asigure, în condițiile legii, accesul specialiștilor 

desemnați de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național sau de direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul 

cultural național, în vederea constatării stării de conservare sau pentru efectuarea de cercetări, inclusiv 

arheologice, de expertizare a monumentelor istorice și pentru operațiunile de evidență; 

LEGE nr. 99 din 16 aprilie 2007 privind acceptarea Convenției asupra protecției patrimoniului 

cultural subacvatic, adoptată la Paris la 2 noiembrie 2001 

Articolul 4 Relația cu dreptul privind salvarea și dreptul privind bunurile găsite 

Nicio activitate referitoare la patrimoniul cultural subacvatic căreia i se aplică prezenta convenție nu cade sub 

incidența dreptului privind salvarea sau a dreptului privind bunurile găsite decât dacă: a) este autorizată de 

autoritățile competente; și b) este în deplină conformitate cu prezenta convenție; și c) asigură garantarea 

protecției maxime a patrimoniului cultural subacvatic în cazul oricărei operațiuni de recuperare. 

Anexa Norme privind intervențiile asupra patrimoniului cultural subacvatic 

I. Principii generale 

Norma 1. Pentru protecția patrimoniului cultural subacvatic, conservarea în situ va fi considerată ca fiind prima 

opțiune. Prin urmare, intervențiile asupra patrimoniului cultural subacvatic nu vor fi autorizate decât dacă sunt 

realizate într-o manieră compatibilă cu protecția acestui patrimoniu și pot fi autorizate, cu această condiție, dacă 

contribuie în mod semnificativ la protejarea, cunoașterea sau punerea în valoare a patrimoniului amintit. 

Norma 2. Exploatarea comercială a patrimoniului cultural subacvatic în scopuri de tranzacționare sau speculă 

ori dispersia sa iremediabilă sunt fundamental incompatibile cu protecția și buna administrare a acestui 

patrimoniu. Elementele patrimoniului cultural subacvatic nu pot face obiectul nici al unor tranzacții, nici al unor 

operațiuni de vânzare, cumpărare sau troc ca bunuri comerciale. 

Norma 6. Intervențiile asupra patrimoniului cultural subacvatic vor fi strict reglementate, astfel încât informația 

culturală, istorică și arheologică colectată să fie înregistrată în mod corespunzător. 

LEGE nr. 150 din 24 iulie 1997 privind ratificarea Convenției europene pentru protecția 

patrimoniului arheologic (revizuită), adoptată la La Valetta la 16 ianuarie 1992 

Articolul 2 

Fiecare parte se angajează să pună în aplicare, potrivit modalităților specifice fiecărui stat, un regim juridic de 

protecție a patrimoniului arheologic, care să prevadă: (iii) obligația pentru descoperitor de a semnala 

autorităților competente descoperirea întâmplătoare a unor elemente ale patrimoniului arheologic și de a le pune 

la dispoziție pentru examinare. 

 

 

Articolul 3 

În vederea ocrotirii patrimoniului arheologic și pentru garantarea semnificației științifice a operațiunilor de 

cercetare arheologică, fiecare parte se angajează: 

(i) să instituie proceduri de autorizare și de control al săpăturilor și al altor activități arheologice, în scopul: a) 

de a preveni orice săpătură sau deplasare ilicită a unor elemente ale patrimoniului arheologic; b) de a asigura 

întreprinderea săpăturilor și a prospecțiunilor arheologice într-o manieră științifică și sub rezerva: - folosirii 

unor metode de investigație nedistructive, ori de câte ori este posibil; - ca elementele patrimoniului arheologic 

să nu fie exhumate în timpul săpăturilor sau lăsate expuse în timpul sau după efectuarea acestora fără luarea 

unor măsuri corespunzătoare pentru prezervarea, conservarea și gestiunea lor; 
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(ii) să vegheze ca săpăturile și alte tehnici potențial distructive să nu fie practicate decât de către persoane 

calificate și abilitate în acest scop; 

(iii) să supună unei autorizări prealabile specifice, în cazurile prevăzute de legislația internă a fiecărui stat, 

folosirea detectoarelor de metale sau a altor echipamente de detecție sau procedee de cercetare arheologică. 

Articolul 10 

Fiecare parte se angajează: (v) să restrângă pe cât este cu putință, prin acțiuni educative, de informare, de 

vigilență și de cooperare, circulația elementelor patrimoniului arheologic provenind din descoperiri 

necontrolate, din săpături ilicite sau din deturnări din săpături oficiale. 

Articolul 11 

Nici o prevedere a prezentei convenții (revizuită) nu aduce atingere tratatelor bilaterale sau multilaterale care 

există sau vor putea exista între părți, cu privire la circulația ilicită a elementelor de patrimoniu arheologic sau 

la restituirea lor proprietarului legitim. 

Ordinul ministrului culturii nr. 2.071/2000, pentru instituirea regulamentului de organizare a 

săpăturilor arheologice din România 

13. Utilizarea detectoarelor de metale în situri arheologice, în zonele de interes arheologic prioritar și în zonele 

cu patrimoniu arheologic reperat este permisă numai ca parte a unui proiect de cercetare științifică, pe baza 

autorizării prealabile emise de compartimentul de specialitate al Ministerului Culturii. 

OMCC nr. 2127/2005 privind regulamentul de organizare și funcționare a comisiei naționale 

de arheologie 

Articolul 4 

(1) Comisia are următoarele atribuții: c) avizează normele și metodologiile din domeniul cercetării arheologice; 

d) elaborează și actualizează Regulamentul săpăturilor arheologice; g) stabilește criteriile și avizează atestarea 

specialiștilor și experților din domeniul cercetării arheologice, înscriși în Registrul arheologilor; k) poate 

propune Ministerului Culturii și Cultelor sau autorităților administrației publice locale achiziționarea de terenuri 

cu bunuri de patrimoniu arheologic; o) avizează planul cercetărilor arheologice efectuate de misiunile 

arheologice române pe teritoriul altor state, precum și protocoalele de colaborare cu parteneri străini privind 

cercetări arheologice din România; 

ORDIN nr. 2.080/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Direcțiilor Județene pentru Cultură și Patrimoniul Național, respectiv a municipiului București 

Articolul 7 

(2) Principalele atribuții ale Direcției sunt următoarele: g) colaborează cu organele abilitate de lege pentru 

combaterea activității infracționale în domeniul patrimoniului cultural național; h) sesizează organele de 

cercetare penală ori de câte ori în urma controlului efectuat se constată încălcări ale dispozițiilor legale în 

domeniul protejării patrimoniului cultural național, de natură să atragă răspunderea penală și se constituie, 

atunci când este cazul, parte civilă în procesul penal; 

 

Articolul 16 

Compartimentul Monumente istorice și arheologie îndeplinește în condițiile legii, următoarele atribuții: 

a) în domeniul protejării monumentelor istorice: 

10. emite avize pentru efectuarea cercetărilor arheologice la monumente istorice potrivit competențelor stabilite 

prin Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și prin 

reglementările privind protejarea patrimoniului arheologic și controlează modul în care instituțiile organizatoare 

ale cercetărilor și responsabilii științifici ai lucrărilor respectă standardele și procedurile în vigoare; 

13. colaborează cu autoritățile administrației publice locale din județul de competență, solicitându-le toate 

informațiile actualizate din domeniul protejării monumentelor istorice precum și adoptarea măsurilor de 

interzicere a circulației vehiculelor grele și transportul de materiale explozive în zona de protecție a 

monumentelor istorice, de aplicare a însemnelor distinctive și a siglelor de monumente istorice, de control a 
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întreținerii acestor însemne și sigle de către proprietar, de asigurare a pazei și protecției monumentelor istorice 

aflate în domeniul public și privat al statului sau abandonate ori aflate în litigiu, precum și a măsurilor de oprire 

a lucrărilor de construire sau desființare în situația descoperirii de vestigii arheologice și de organizare a pazei 

acestora; 

17. constată contravenții și aplică amenzi pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul protejării 

monumentelor istorice în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare; 

b) în domeniul protejării patrimoniului arheologic: 

4. întocmesc referatele de specialitate pentru lucrările ce urmează să fie efectuate în zonele cu patrimoniu 

arheologic evidențiat întâmplător; 

5. asigură supravegherea de specialitate a lucrărilor la care au fost consemnate descoperiri arheologice 

întâmplătoare, declanșând, după caz, procedurile de clasare prevăzute de lege; 

6. emite Certificatul de descărcare de sarcină arheologică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și 

standardele și procedurile arheologice aprobate de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național; 

7. primește bunurile mobile rezultate în urma descoperirilor arheologice întâmplătoare predate) de descoperitor 

în termen de maximum 72 de ore și procedează potrivit prevederilor legale în vigoare privind protejarea 

patrimoniului cultural național mobil; 

8. constată contravenții și aplică sancțiuni prin personalul împuternicit, potrivit legislației în vigoare, în cazul 

nerespectării reglementărilor privind protejarea patrimoniului arheologic. 

9. anunță poliția și jandarmeria cu privire la fiecare descoperire întâmplătoare, în vederea organizării pazei 

și/sau a supravegherii zonei respective. 

Ordin nr. 2.060/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Ministerului Culturii 

Articolul 55 

Direcția Patrimoniu Cultural îndeplinește următoarele atribuții generale: u) propune sesizarea organelor abilitate 

în aplicarea și luarea unor măsuri de protecție a patrimoniului cultural, potrivit legii; 

Articolul 56 

(1) Serviciul Arheologie și Patrimoniu Construit (SAPC) este condus de un șef se care se subordonează 

directorului Direcției Patrimoniu Cultural și are următoarele atribuții: 

(2) în domeniul arheologiei: n) verifică activitatea direcțiilor județene/a municipiului București pentru cultură 

privind respectarea normativelor în vigoare referitor la protecția patrimoniului arheologic, împreună cu Corpul 

de Control al Ministrului, potrivit deciziei conducerii ministerului; ee) colaborează cu alte autorități și instituții 

și asigură sprijinul în activitatea acestora de prevenire și combatere a infracțiunilor în domeniul patrimoniului 

arheologic. 

 

HOTĂRÂRE nr. 90 din 10 februarie 2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Culturii și Identității Naționale 

Articolul 4 

În activitatea sa, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național urmărește îndeplinirea următoarelor obiective 

generale: v) colaborarea cu Ministerul Administrației și Internelor și cu organele abilitate de lege pentru 

combaterea activității infracționale în domeniul patrimoniului cultural național; 

Articolul 5 

(1) În vederea îndeplinirii rolului și a obiectivelor sale generale, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național 

are următoarele atribuții principale: 28. colaborează cu organele abilitate de lege pentru combaterea activității 

infracționale în domeniul patrimoniului cultural; 

Articolul 6 

(1) În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național are următoarele 

atribuții specifice: 8. coordonează activitățile de cercetare, conservare, evidență, proiectare și restaurare, 
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regenerare și punere în valoare a patrimoniului cultural național, material și imaterial, și asigură finanțarea 

adecvată a acestora, potrivit legii; 17. suspendă sau retrage, după caz, avizele și/sau atestatele acordate, în cazul 

nerespectării de către titulari a actelor normative în vigoare; 

Articolul 7 

Pentru realizarea obiectivelor și pentru îndeplinirea atribuțiilor sale generale și specifice, pentru conceperea și 

punerea în aplicare de politici și acțiuni intersectoriale și de parteneriate public-privat și central-local, Ministerul 

Culturii și Identității Naționale poate acționa în cooperare cu autoritățile administrației publice centrale și locale, 

cu instituții publice, cu operatorii culturali, cu organisme neguvernamentale și alte persoane juridice de drept 

privat, din țară și din străinătate, conform legii. 

ORDIN nr. 2.494 din 26 august 2010 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea 

personalului de specialitate din domeniul cercetării arheologice și înscrierea sa în Registrul 

arheologilor 

Articolul 23 

Atestarea se suspendă în următoarele situații: a) în cazul în care împotriva persoanei atestate s-a pus în mișcare 

o acțiune penală în legătură cu activitatea pentru care a fost atestată. În acest caz, suspendarea certificatului de 

atestare se dispune până la soluționarea definitivă a cauzei; b) când persoanele atestate se fac vinovate de 

încălcarea Codului deontologic al arheologilor din România; c) în cazul în care persoanele atestate efectuează 

cercetări arheologice neautorizate, potrivit legii. 

Articolul 24 

Atestarea se retrage în următoarele cazuri: a) când persoanele atestate se fac vinovate de încălcarea prevederilor 

Regulamentului săpăturilor arheologice din România; b) când persoanele atestate au fost suspendate de două 

ori, iar a treia oară săvârșesc abateri similare celor pentru care s-au dispus suspendările anterioare; c) când 

persoanele atestate validează, prin semnătură și ștampilă, documente pentru domenii de activitate în care nu au 

fost atestate sau își continuă activitatea în perioada de suspendare; d) în cazul condamnării definitive pentru 

fapta penală în legătură cu activitatea pentru care a fost atestat. 

ORDIN nr. 251 din 31 mai 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea și 

comercializarea detectoarelor de metale 

Articolul 1 

(1) Persoanele fizice și juridice care dețin și/sau comercializează detectoare de metale sunt obligate să obțină, 

în prealabil, autorizația inspectoratului de poliție al județului, respectiv a Direcției Generale de Poliție a 

Municipiului București, în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, sediul, și să se înregistreze la 

aceste autorități. 

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică unităților și formațiunilor Ministerului Apărării Naționale, Ministerului 

Administrației și Internelor, Serviciului Român de Informații și Serviciului de Protecție și Pază. 

(3) În vederea deținerii detectoarelor de metale de către personalul de specialitate atestat și înscris în Registrul 

arheologilor, acesta are obligația ca, înainte de a obține autorizația prevăzută la alin. (1), să obțină avizul 

prealabil emis de Ministerul Culturii și Cultelor. 

Articolul 2 

(1) În vederea obținerii autorizației de deținere a detectoarelor de metale, persoana fizică trebuie să fi împlinit 

vârsta de 18 ani și să depună la unitatea de poliție prevăzută la art. 1 alin. (1) următoarele documente: a) cerere-

tip, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice; b) buletinul sau cartea 

de identitate (xerocopie și original); c) actul cu care se dovedește că solicitantul este proprietarul detectorului 

de metale (xerocopie și original); d) chitanța emisă de unitățile C.E.C., din care să reiasă că a fost achitată suma 

de 100.000 lei reprezentând taxa pentru autorizație; e) certificat de cazier judiciar. 

(2) Nu se eliberează autorizația prevăzută la alin. (1) persoanei care este cercetată sau arestată pentru săvârșirea 

infracțiunilor prevăzute la art. 23^2 și 23^3 din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000, modificată și completată 

prin Legea nr. 462/2003, sau care a suferit condamnări pentru asemenea infracțiuni. 

(3) Detectorul de metale va fi deținut și utilizat numai de titularul autorizației. 

(4) Înstrăinarea detectorului de metale se va face numai după ce a fost radiat din evidențele unității de poliție. 
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Articolul 3 

(1) Eliberarea autorizației de deținere a detectoarelor de metale de către persoanele juridice se face pe baza 

următoarelor documente: a) cerere-tip, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele 

norme tehnice; b) buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal al instituției, precum și ale 

angajaților care vor utiliza detectorul de metale pentru executarea sarcinilor de serviciu (xerocopie și original); 

c) statutul societății (original și xerocopie); d) actul cu care se dovedește că solicitantul este proprietarul 

detectorului de metale (xerocopie și original); e) chitanța emisă de unitățile C.E.C., din care să reiasă că a fost 

achitată suma de 200.000 lei reprezentând taxa pentru autorizație; f) certificat de cazier judiciar pentru 

persoanele prevăzute la lit. b). 

(2) Autorizația va cuprinde denumirea, sediul și datele de stare civilă ale reprezentantului legal al instituției, 

precum și caracteristicile de identificare ale detectorului de metale și va fi însoțită de tabelul nominal privind 

angajații autorizați să utilizeze detectorul de metale. 

(3) Detectorul de metale deținut de către o persoană juridică va putea fi înstrăinat în condițiile prevăzute de art. 

2 alin. (4). 

Articolul 5 

Agenții economici care comercializează detectoare de metale trebuie să aibă prevedere în acest sens în obiectul 

de activitate al societății și să fie autorizați conform legii. 

Articolul 6 

În vederea obținerii autorizației pentru comercializarea detectoarelor de metale, agentul economic solicitant va 

depune la unitatea de poliție prevăzută la art. 1 alin. (1) următoarele documente: a) cerere-tip, completată 

conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme tehnice; b) actul de înregistrare a societății, 

împreună cu statutul (copie și original), din care să rezulte că are ca obiect de activitate comercializarea 

detectoarelor de metale; c) actul de identitate al administratorului societății, precum și ale tuturor persoanelor 

angajate ca vânzători de detectoare de metale (copie și original); d) chitanță din care să reiasă că a fost plătită 

la C.E.C. suma de 300.000 lei reprezentând taxa pentru autorizație; e) certificatele de cazier judiciar ale 

persoanelor prevăzute la lit. c). 

Articolul 9 

(1) Orice modificare privind sediul sau obiectul de activitate pentru care s-a emis autorizația trebuie comunicată 

unității de poliție care a eliberat autorizația, în termen de 5 zile de la data producerii acesteia, în scopul efectuării 

modificărilor în baza de date. 

(2) Autorizația de comercializare poate fi retrasă, pe o perioadă nedeterminată, prin dispoziție a șefului unității 

de poliție competent, atunci când se constată că nu sunt respectate prevederile Ordonanței Guvernului nr. 

43/2000, modificată și completată prin Legea nr. 462/2003, și ale prezentelor norme tehnice. 

Articolul 10 

Autorizația de deținere sau de comercializare a detectoarelor de metale este emisă de ofițerul de poliție care 

îndeplinește atribuții pe linia protejării patrimoniului cultural național, numit prin dispoziție a șefului unității de 

poliție competent, iar înregistrarea se face în registrul special constituit. 

 

ANEXA Nr. 1 la normele tehnice 

CERERE 

formulată de persoana fizică pentru obținerea autorizației 

de deținere a detectoarelor de metale 

 

Subsemnatul/Subsemnata ..........................., domiciliat/domiciliată în localitatea ............, județul ................., 

telefon .................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ...... nr. .........., eliberat/eliberată de ......... la data de 

............., CNP ..............., pe baza documentelor prevăzute în Normele tehnice privind deținerea și 

comercializarea detectoarelor de metale, pe care le anexez la prezenta cerere, vă rog să îmi eliberați autorizația 

de deținere a detectorului de metale marca ......., seria .......... nr. ....., pe care l-am cumpărat de la ........., cu sediul 

în ................, dovedind cu actul ............., urmând să-l folosesc la ..................... . 
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Menționez că am luat cunoștință de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția 

patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, modificată și 

completată prin Legea nr. 462/2003. 

   

Data întocmirii ............ Semnătura ................ 

 

ANEXA Nr. 2 la normele tehnice 

CERERE 

formulată de persoana juridică pentru obținerea autorizației 

de deținere a detectoarelor de metale 

 

Subsemnatul/Subsemnata ..........................., domiciliat/domiciliată în localitatea ......., județul ........, telefon 

.............., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ..... nr. ........, eliberat/eliberată de ................. la data de ......, CNP 

........, reprezentant legal al Societății ............., pe baza documentelor prevăzute în Normele tehnice privind 

deținerea și comercializarea detectoarelor de metale, pe care le anexez la prezenta cerere, vă rog să îmi eliberați 

autorizația de deținere a detectorului de metale marca ......., seria ..... nr. ..., care a fost cumpărat de la ................, 

cu sediul în ...., dovedind cu actul ...................., urmând să fie folosit la 

........................................................................... . 

Manipularea lui se face de către ..........................................., angajați cu contract de muncă ai societății. 

Menționez că au luat cunoștință de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția 

patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, modificată și 

completată prin Legea nr. 462/2003, atât reprezentantul legal al societății, cât și cei care manipulează detectorul 

de metale. 

   

Data întocmirii ........... Semnătura ................. 

 

ANEXA Nr. 3 la normele tehnice 

CERERE 

formulată de agenții economici pentru obținerea autorizației de 

comercializare a detectoarelor de metale 

 

Subsemnatul/Subsemnata ..........................., domiciliat/domiciliată în localitatea ........, județul ........., telefon 

............, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ...... nr. ........., eliberat/eliberată de ............... la data de ............, 

CNP ............................, reprezentant legal al Societății ...................................................................., pe baza 

documentelor prevăzute în Normele tehnice privind deținerea și comercializarea detectoarelor de metale, pe 

care le anexez la prezenta cerere, vă rog să îmi eliberați autorizația de comercializare a detectoarelor de metale 

de către societatea comercială sus-menționată, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 

43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes 

național, modificată și completată prin Legea nr. 462/2003. 

Menționez că avem magazine de comercializare la adresele:  

...............................................................................................  

Gestionarii acestor magazine sunt numiții: 

............................................................................................... 

Data întocmirii ............ Semnătura ................. 

 

ANEXA Nr. 4 la normele tehnice 

Antet 
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Nr. ............ din ............ 

AUTORIZAȚIE 

de deținere a detectoarelor de metale de către persoanele fizice 

 

În baza prevederilor art. 5 alin. (61) din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului 

arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, modificată și completată prin Legea 

nr. 462/2003, se autorizează pentru deținerea detectorului de metale marca .................., seria ............, 

domnul/doamna ............................................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ...... nr. .........., 

eliberat/eliberată de ........ la data de ..................., CNP .............................. . 

Inspector-șef al inspectoratului de poliție județean 

(Director general al Direcției Generale de 

Poliție a Municipiului București), 

 

ANEXA Nr. 5 la normele tehnice 

Antet 

Nr. ............ din ............ 

AUTORIZAȚIE 

de deținere a detectoarelor de metale de către persoanele juridice 

 

În baza prevederilor art. 5 alin. (61) din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului 

arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, modificată și completată prin Legea 

nr. 462/2003, se autorizează pentru deținerea detectorului de metale marca .................., seria .............., persoana 

juridică ............................., cu sediul în ..............., înregistrată la ................ sub nr. .................., reprezentată prin 

domnul/doamna .........., domiciliat/domiciliată în ........., județul .........., posesor/posesoare al B.I./C.I. seria 

........... nr. ......, eliberat/eliberată de ....... la data de ..........., CNP .................... . 

Inspector-șef al inspectoratului de poliție județean 

(Director general al Direcției Generale de Poliție 

a Municipiului București), 

 

ANEXA Nr. 6 la normele tehnice 

Antet 

Nr. ........... din ............ 

AUTORIZAȚIE 

de comercializare a detectoarelor de metale 

 

În baza prevederilor art. 5 alin. (61) din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului 

arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, modificată și completată prin Legea 

nr. 462/2003, se autorizează pentru comercializarea detectoarelor de metale persoana juridică ......., cu sediul în 

................, înregistrată la ............... sub nr. ..........., reprezentată prin domnul/doamna .........................., 

domiciliat/domiciliată în ............, județul ............., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ....... nr. ........., 

eliberat/eliberată de .............. la data de ................., CNP .......................... . 

Inspector-șef al inspectoratului de poliție județean 

(Director general al Direcției Generale de 

Poliție a Municipiului București), 

LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil 
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Capitolul VI Regimul juridic al bunurilor arheologice mobile descoperite întâmplător sau prin cercetări 

arheologice 

Articolul 46 

(1) Bunurile arheologice, epigrafice, numismatice, paleontologice sau geolitice, descoperite în cadrul unor 

cercetări sistematice cu scop arheologic ori geologic sau în cadrul unor cercetări arheologice de salvare ori 

având caracter preventiv, precum și cele descoperite întâmplător prin lucrări de orice natură, efectuate în locuri 

care fac obiectul exclusiv al proprietății publice, conform art. 136 alin. (3) din Constituția României, republicată, 

intră în proprietate publică, potrivit dispozițiilor legale. 

(2) Din momentul descoperirii bunurile prevăzute la alin. (1) sunt supuse procedurii de clasare, în condițiile 

prezentei legi, și intră în administrarea instituției care finanțează sau coordonează cercetările; în cazul în care 

Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor constată că în instituția respectivă nu sunt îndeplinite condițiile 

corespunzătoare de conservare și securitate, aceasta va propune serviciului public deconcentrat al Ministerului 

Culturii în a cărui rază de activitate au fost descoperite bunurile arheologice în cauză alte instituții publice 

specializate din aceeași rază, care îndeplinesc condițiile corespunzătoare. Serviciul public deconcentrat al 

Ministerului Culturii va decide asupra instituției căreia i se vor transmite în administrare bunurile arheologice 

respective. 

Articolul 47 

(1) Cercetările arheologice sistematice, precum și cele preventive sau de salvare, efectuate de persoane juridice, 

sunt autorizate, coordonate și controlate de Comisia Națională de Arheologie și de Ministerul Culturii, potrivit 

legislației în domeniul protejării patrimoniului arheologic. 

(2) Persoanele fizice sau persoanele juridice neautorizate nu au dreptul de a efectua în siturile arheologice 

detecții și cercetări sau orice fel de alte intervenții care pot deteriora sau pot afecta aceste situri. 

Articolul 48 

(1) Cercetările arheologice efectuate pe terenurile proprietate privată aparținând persoanelor fizice, persoanelor 

juridice de drept privat sau cultelor religioase se fac numai cu acordul proprietarului și, după caz, al șefului 

cultului. 

(2) În cazul în care proprietarul terenului nu își dă acordul pentru efectuarea cercetărilor arheologice, acestea 

vor putea fi autorizate de instanța judecătorească competentă, la cererea autorității publice sau a instituției 

publice, după caz, în subordinea căreia se află inițiatorul cercetărilor arheologice. 

(3) Proprietarul terenului este îndreptățit să solicite negocierea unui termen maxim pentru efectuarea lucrărilor 

și să primească despăgubiri, anterior începerii lucrărilor, de la autoritățile publice sau de la instituțiile publice 

în subordinea cărora se află inițiatorul cercetărilor arheologice, pentru daunele aduse solului, plantațiilor sau 

construcțiilor, precum și pentru orice alte prejudicii produse ca urmare a cercetărilor efectuate. 

(4) Despăgubirile se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergențe, de către instanțele 

judecătorești competente. 

(5) Despăgubirile vor fi suportate din sumele prevăzute în bugetele instituțiilor publice, după caz, în subordinea 

cărora se află inițiatorul cercetărilor arheologice. 

(6) Emiterea certificatului privind eliberarea de sarcină arheologică a unui teren, precum și finanțarea 

cercetărilor arheologice preventive necesare, indiferent de regimul proprietății terenului, este obligatorie 

înaintea începerii oricăror lucrări care pot afecta situl și se realizează potrivit prevederilor legislației privitoare 

la protejarea patrimoniului arheologic. 

(7) Finanțarea cercetărilor arheologice pentru emiterea certificatului prevăzut la alin. (6), cu privire la terenurile 

în care se găsesc bunuri arheologice, identificate prin investigații anterioare, este asigurată de beneficiarul 

lucrărilor. 

Articolul 49 

(1) Persoanele fizice care au descoperit în mod întâmplător bunuri din categoria celor prevăzute la art. 46 alin. 

(1) sunt obligate să le predea, în termen de 72 de ore de la descoperire, primarului unității administrativ-

teritoriale în a cărei rază a fost făcută descoperirea. 

(2) Primarul este obligat să înștiințeze serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii, în termen de 72 de 

ore, cu privire la bunurile descoperite, luând totodată măsuri de pază și de conservare a acestora. 

(3) Primarul este obligat să predea bunurile astfel descoperite, în termen de 10 zile, serviciului public 

deconcentrat al Ministerului Culturii. 
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(4) Autorii descoperirilor întâmplătoare, care au predat, în condițiile prevăzute la alin. (1), bunurile descoperite, 

au dreptul la o recompensă bănească de 30% din valoarea bunului, calculată în momentul acordării recompensei, 

iar, în cazul unor descoperiri arheologice de valoare excepțională, se poate acorda și o bonificație suplimentară 

de până la 15% din valoarea bunului. 

(5) Valoarea bunurilor astfel descoperite se stabilește de experții acreditați ai serviciului public deconcentrat al 

Ministerului Culturii sau, după caz, de alți experți acreditați. 

(6) Recompensele și bonificația, stabilite potrivit alin. (4) și (5), vor fi suportate din bugetul ordonatorului 

principal de credite sau din bugetele locale, în funcție de subordonarea instituțiilor culturale în administrarea 

cărora vor fi transmise bunurile descoperite și vor fi plătite în cel mult 18 luni de la data predării bunului. 

(7) În cazul în care autorul descoperirii nu primește recompensa în termenul stabilit la alin. (6), acesta se poate 

adresa instanței judecătorești competente printr-o acțiune scutită de taxa judiciară de timbru. 

Ministerul Culturii – Instrucțiune nr. 2/08.04.2016 privind regimul descoperirilor arheologice 

întâmplătoare 

În temeiul prevederilor art. 2, alin. (1), lit. g) și lit. k), alin. (1) și alin. (2), ale art. 4 alin. (4) și ale art. 5, alin. 

(10)-(13), art. 13 și ale art. 26, 27, 28, alin. (1) lit. g) și lit. h) din O.G. nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului 

arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și dispozițiilor art. 46 și art. 49 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului 

cultural național imobil, cu modificările și completările ulterioare; 

în temeiul prevederilor Normelor tehnice privind deținerea și comercializarea detectoarelor de metale, aprobate 

prin Ordinul Nr. 251/409/2275/M 115 din 31 mai 2004 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 704 din 4 

august 2004; 

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare; 

Ministrul Culturii emite prezenta 

Instrucțiune 

Art. 1. Prin descoperire arheologică întâmplătoare se înțelege evidențierea de bunuri de patrimoniu arheologic 

ca urmare a acțiunii factorilor naturali (seisme, alunecări de teren, inundații, desecări, eroziunea solului, și 

altele) sau a acțiunilor umane (lucrări de construcții, lucrări de prospecțiuni geologice, lucrări de forare, lucrări 

agricole, lucrări de deminare, precum și alte tipuri de lucrări și cercetări efectuate subteran sau subacvatic), 

altele decât cercetarea arheologică atestată. 

Art. 2. Evidențierea întâmplătoare a bunurilor de patrimoniu arheologic se poate realiza în mod neprevăzut, în 

urma activităților umane și exclude intenția de a căuta și descoperi bunuri culturale aparținând patrimoniului 

arheologic. 

Art. 3. Folosirea oricăror mijloace de detecție pentru evidențierea bunurilor de patrimoniu arheologic fără 

respectarea cadrului legal de autorizare instituit de Ministerul Culturii, indiferent dacă aceasta este efectuată în 

zone de patrimoniu cultural reperat sau în alte zone în care nu a fost încă evidențiat potențialul arheologic, nu 

poate fi considerată descoperire arheologică întâmplătoare și constituie braconaj arheologic. 

Art. 4. Braconajul arheologic și activitățile asociate acestuia se definesc ca acțiuni întreprinse în scopul: 

a) căutării și evidențierii - prin orice mijloace - a bunurilor culturale aparținând patrimoniului arheologic, în 

afara cadrului instituit prin prevederile legale în vigoare referitoare la atestarea specialiștilor/experților și 

autorizarea cercetărilor arheologice, pe întreg teritoriul național; 

b) prelevării sau deplasării bunurilor culturale aparținând patrimoniului arheologic din contextul descoperirii 

acestora, în afara cadrului instituit prin prevederile legale în vigoare referitoare la atestarea 

specialiștilor/experților și autorizarea cercetărilor arheologice, pe întreg teritoriul național; 

c) degradării, vandalizării sau distrugerii bunurilor culturale aparținând patrimoniului arheologic; 

d) valorificării bunurilor culturale aparținând patrimoniului arheologic, cu excepția celor pentru care se poate 

proba dreptul de proprietate, în formă autentică, prin succesiune; 

e) traficului ilegal, intern și transfrontalier, a bunurilor culturale aparținând patrimoniului arheologic. 

Art. 5. Braconajul arheologic și activitățile asociate acestuia descrise mai sus la art. 4, lit. a)- c) sunt asimilate 

prevederilor Noului Cod Penal art. 253, alin. 3 privind distrugerea. 
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Art. 6. În condițiile prevederilor art. 136, alin. 3 din Constituția României, republicată, bunurile culturale 

aparținând patrimoniului arheologic, evidențiate în urma cercetărilor arheologice autorizate sau evidențiate prin 

descoperire întâmplătoare, sunt de drept proprietate publică, astfel încât acestea nu pot fi achiziționate de entități 

sau persoane de drept public sau privat. 

Art. 7. Descoperirile arheologice întâmplătoare se predau de către descoperitor, în termen de 72 de ore, 

primarului unității administrative teritoriale pe raza căreia a survenit descoperirea. 

Art. 8. Primarului unității administrative teritoriale pe raza căreia a survenit descoperirea anunță, în termen de 

72 de ore, serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii din raza teritorială de competență cu privire la 

bunurile descoperite întâmplător, luând totodată măsuri de pază și de conservare a acestora. De asemenea, 

primarul este obligat să predea bunurile astfel descoperite, în termen de 10 zile, serviciului public deconcentrat 

al Ministerului Culturii. 

Art. 9. Descoperitorul este obligat să facă dovada faptului că descoperirile respective s-au făcut într-un mod 

întâmplător și nu ca urmare a unei acțiuni premeditate de căutare a unor bunuri de patrimoniu cultural cu ajutorul 

detectoarelor de metale. 

Art. 10. Instituția muzeală în custodia căreia vor intra bunurile descoperite întâmplător va solicita sprijinul 

Inspectoratului Județean de Poliție sau ai Inspectoratului General al Poliției Române, după caz, în funcție de 

raza teritorială de competență, în privința oricăror verificări cu privire la buna credință a descoperitorului. 

Art. 11. Serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii va solicita descoperitorului identificarea cu 

exactitate a zonei descoperirii arheologice întâmplătoare și va demara imediat după momentul descoperirii 

întâmplătoare acțiunea de delimitare a zonei prevăzută de lege. 

Art. 12. Descoperirea de bunuri susceptibile a face parte din patrimoniul arheologic efectuată în mod repetat, 

poate fi considerat ca element care probează intenția. Folosirea detectorului de metale la descoperirea 

intenționată de bunuri susceptibile a face parte din patrimoniul arheologic constituie circumstanța agravantă. 

 

ORDONANȚA nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și 

declararea unor situri arheologice ca zone de interes național 

Articolul 1 

Prezenta ordonanță reglementează regimul juridic general al descoperirilor și al cercetării arheologice, precum 

și protejarea patrimoniului arheologic, parte a patrimoniului cultural național. 

Articolul 2 

(1) În înțelesul prezentei ordonanțe: 

a) regimul juridic general al descoperirilor și al cercetării arheologice cuprinde ansamblul de măsuri juridice, 

administrative, financiar-fiscale și tehnice menite să asigure prospectarea, identificarea, decopertarea, 

inventarierea, conservarea și restaurarea, asigurarea pazei, întreținerea și punerea în valoare a bunurilor 

arheologice, precum și a terenurilor în care se găsesc acestea, în vederea cercetării sau, după caz, clasării 

acestora ca bunuri culturale mobile ori ca monumente istorice; 

b) patrimoniul arheologic reprezintă ansamblul bunurilor arheologice care este format din: 1. siturile 

arheologice înscrise în Repertoriul arheologic național, cu excepția celor distruse ori dispărute, și siturile clasate 

în Lista monumentelor istorice, situate suprateran, subteran sau subacvatic, ce cuprind vestigii arheologice: 

așezări, necropole, structuri, construcții, grupuri de clădiri, precum și terenurile cu potențial arheologic reperat, 

definite conform legii; 2. bunurile mobile, obiectele sau urmele manifestărilor umane, împreună cu terenul în 

care acestea au fost descoperite; 

c) prin cercetare arheologică se înțelege ansamblul de măsuri având caracter științific și tehnic, menite să asigure 

prospectarea, identificarea, decopertarea prin săpături arheologice, investigarea, recoltarea, înregistrarea și 

valorificarea științifică, inclusiv publicarea, patrimoniului arheologic; 

f) prin descoperire arheologică se înțelege evidențierea, prin intermediul săpăturilor arheologice, a vestigiilor, 

obiectelor și urmelor manifestărilor umane, care constituie mărturii ale epocilor și civilizațiilor dispărute; 

g) prin descoperire arheologică întâmplătoare se înțelege evidențierea de bunuri de patrimoniu arheologic ca 

urmare a acțiunii factorilor naturali sau a acțiunilor umane, altele decât cercetarea arheologică atestată; 

j) prin zona cu patrimoniu arheologic reperat se înțelege terenul delimitat conform legii, în care urmează să se 

efectueze cercetări arheologice pe baza informațiilor sau a studiilor științifice care atesta existenta subterana ori 
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subacvatică de bunuri de patrimoniu arheologic, susceptibile să facă parte din patrimoniul cultural național; 

până la finalizarea cercetării arheologice și luarea masurilor corespunzătoare de protecție și punere în valoare a 

descoperirilor arheologice, zonele de protecție a siturilor arheologice sau istorice, instituite conform legii, sunt 

totodată și zone cu potențial arheologic reperat; 

k) prin zona cu potențial arheologic evidențiat întâmplător se înțelege terenul în care existenta bunurilor de 

patrimoniu arheologic s-a evidențiat, în mod neprevăzut, ca urmare a: 1. acțiunilor umane, altele decât 

cercetarea arheologică atestată, cum ar fi: lucrări de construcții, lucrări de prospecțiuni geologice, inclusiv 

teledetecție, lucrări agricole, precum și alte tipuri de lucrări și cercetări efectuate subteran sau subacvatic; 2. 

acțiunilor factorilor naturali, cum ar fi: seisme, alunecări de teren, inundații, eroziunea solului și altele, și în 

cazul cărora este necesară o cercetare arheologică în vederea înregistrării și valorificării științifice a acestora. 

(13) Zona cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător se delimitează în jurul locului descoperirii 

arheologice întâmplătoare, după caz, astfel: a) pe toată suprafața terenului care face obiectul autorizării de 

construire; b) pe o raza de 50 de metri fata de locul descoperirii, în cazul în care descoperirea s-a făcut ca urmare 

a lucrărilor agricole sau a altor lucrări care nu au nevoie de autorizație de construire; c) pe toată suprafața 

terenului afectat de acțiunea factorilor naturali. 

Articolul 3 

(3) Cercetarea arheologică se realizează, în condițiile prezentei ordonanțe, de către personalul de specialitate 

atestat și înregistrat în Registrul arheologilor, conform prevederilor Regulamentului săpăturilor arheologice din 

România, precum și cu respectarea normelor privind standardele și procedurile arheologice și în acord cu 

principiile Codului deontologic al arheologilor din România. 

Articolul 4 

(2) Descoperirile de vestigii arheologice sau de bunuri mobile din categoria celor care fac obiectul clasării în 

patrimoniul cultural național mobil, realizate ca urmare a cercetărilor arheologice, se anunță de către titularul 

autorizației de cercetare a serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor, în termen de 

72 de ore. 

(3) Bunurile mobile, descoperite în condițiile prevăzute la alin. (2), revin de drept instituțiilor participante la 

cercetare, conform protocolului încheiat între părți și conform standardelor și procedurilor arheologice. 

(4) Descoperirile arheologice întâmplătoare se anunță, în termen de cel mult 72 de ore, primarului unității 

administrativ-teritoriale de către persoana descoperitoare, proprietarul ori titularul dreptului de administrare a 

terenului în cauza. 

Articolul 5 

(7) Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, delimitate și instituite conform legii, beneficiază de protecția 

acordată zonelor protejate, precum și de masurile specifice de protecție prevăzute de prezenta ordonanță. 

(8) În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător și delimitat conform prevederilor art. 2 

alin. (1) lit. k) se instituie, din momentul descoperirii de bunuri arheologice, pentru o perioadă ce nu poate 

depăși 12 luni, regimul de protecție pentru bunurile arheologice și zonele cu potențial arheologic, în vederea 

cercetării și stabilirii regimului de protejare. 

(9) Cercetările arheologice se efectuează numai pe baza autorizației emise de Ministerul Culturii și Cultelor și 

în conformitate cu aceasta, în condițiile prezentei ordonanțe. 

(10) Persoanele fizice și juridice care dețin și/sau comercializează detectoare de metale sunt obligate să obțină 

în prealabil autorizația inspectoratului de politie al județului respectiv, a Direcției Generale de Politie a 

Municipiului București, în a căror rază teritoriala își au domiciliul sau, după caz, sediul, și să se înregistreze la 

aceste autorități. 

(11) Prevederile alin. (10) nu se aplică unităților și formațiunilor Ministerului Apărării, Ministerului 

Administrației și Internelor, Serviciului Roman de Informații și ale Serviciului de Protecție și Paza. 

(12) În vederea deținerii detectoarelor de metale de către personalul de specialitate atestat și înscris în Registrul 

arheologilor, acesta are obligația ca, înainte de a obține autorizația prevăzută la alin. (10), să obțină avizul 

prealabil emis de Ministerul Culturii și Cultelor. 

(13) Accesul cu detectoare de metal și utilizarea lor în situri arheologice, în zonele de interes arheologic prioritar 

și în toate zonele cu patrimoniu arheologic reperat sunt permise numai pe baza autorizării prealabile emise de 

Ministerul Culturii și Cultelor. 

Articolul 7 
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În cazul lucrărilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. e), persoanele fizice sau juridice, de drept public ori privat, 

precum și ordonatorii principali de credite ai autorităților și instituțiilor publice au obligația sa finanțeze: b) 

activitatea de supraveghere arheologică, pe întreaga durata a lucrărilor, având drept scop protejarea 

patrimoniului arheologic și a descoperirilor arheologice întâmplătoare; c) orice modificări ale proiectului, 

necesare pentru protejarea descoperirilor arheologice. 

Articolul 8 

(1) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliara și oficiile din subordinea sa au obligația sa includă 

zonele de patrimoniu arheologic reperat, pe baza Repertoriului arheologic național, în planurile cadastrale și în 

hărțile topografice; lista cuprinzând aceste zone se preia de la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului 

Culturii și Cultelor. 

(2) Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, înregistrate în Repertoriul arheologic național, se includ în 

cadastrul de specialitate al zonelor protejate naturale și construite. 

Articolul 10 

Bunurile mobile rezultate în urma descoperirilor arheologice întâmplătoare vor fi predate de către descoperitor, 

în termen de maximum 72 de ore, serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor. 

Articolul 12 

În domeniul protejării patrimoniului arheologic Ministerul Culturii și Cultelor îndeplinește, direct sau prin 

instituțiile sale subordonate, următoarele atribuții: c) reprezintă statul în relația cu proprietarii imobilelor, 

terenurilor sau ai construcțiilor din zonele cu patrimoniu arheologic și din zonele în care se evidențiază 

descoperiri arheologice; 

Articolul 13 

Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor îndeplinesc, în domeniul protejării 

patrimoniului arheologic, următoarele atribuții: c) asigura supravegherea de specialitate a lucrărilor la care au 

fost consemnate descoperiri arheologice întâmplătoare, declanșând, după caz, procedurile de clasare prevăzute 

de lege; e) anunță politia și jandarmeria cu privire la fiecare descoperire întâmplătoare, așa cum este ea definită 

în prezenta ordonanță, în vederea organizării pazei și/sau a supravegherii zonei respective. 

Articolul 19 

În vederea protejării patrimoniului arheologic și a respectării prevederilor legale în acest domeniu autoritățile 

administrației publice locale au următoarele atribuții: b) asigură protejarea patrimoniului arheologic rezultat ca 

urmare a cercetărilor arheologice sistematice sau preventive și a descoperirilor arheologice întâmplătoare, aflate 

în domeniul public ori privat al unităților administrativ-teritoriale respective, alocând resurse financiare în acest 

scop; i) precizează în certificatul de urbanism regimul imobilelor aflate în zone cu patrimoniu arheologic 

reperat; j) iau masurile administrative corespunzătoare și notifică proprietarilor și titularilor de drepturi reale 

asupra imobilelor obligațiile ce le revin pentru prevenirea degradării descoperirilor arheologice întâmplătoare. 

Articolul 20 

În domeniul protejării patrimoniului arheologic aflat în teritoriul sau administrativ de competența, primarul are 

următoarele atribuții specifice: a) dispune suspendarea autorizației de construire și oprirea oricăror lucrări de 

construire sau de desființare de construcții, în situația descoperirii de vestigii arheologice ori de alte bunuri 

pentru care s-a declanșat procedura de clasare, anunță în cel mai scurt timp serviciul public deconcentrat al 

Ministerului Culturii și Cultelor și organizează paza descoperirilor arheologice întâmplătoare; b) eliberează 

autorizația de construire sau de desființare, numai pe baza și în conformitate cu prevederile avizului Ministerului 

Culturii și Cultelor, pentru lucrările din zonele cu patrimoniu arheologic reperat, precum și pentru lucrările din 

zonele cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător; c) asigura paza și protecția descoperirilor arheologice 

aflate în proprietate publică, apărute ca urmare a cercetărilor sistematice sau preventive, semnalând de urgenta 

serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor orice nerespectare a legii. 

Articolul 25 

Efectuarea oricăror lucrări care pot afecta siturile arheologice, în absența certificatului de descărcare de sarcină 

arheologică, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

Articolul 26 

Accesul cu detectoare de metale sau utilizarea lor în zonele cu patrimoniu arheologic, fără autorizarea prealabilă 

prevăzută la art. 5 alin. (13), constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. 

Articolul 27 
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(1) Vânzarea sau oferirea spre vânzare a detectoarelor de metale fără autorizația prevăzută la art. 5 alin. (10) 

constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

(2) Detectoarele oferite spre vânzare în condițiile alin. (1) se confiscă. 

Articolul 28 

(1) Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează: a) desfășurarea, fără 

autorizația emisa în condițiile prezentei ordonanțe, de cercetări arheologice, precum și a oricăror alte activități 

care afectează integritatea sau pun în pericol conservarea patrimoniului arheologic, cu amendă de la 10.000 lei 

la 50.000 lei; b) neanunțarea descoperirilor arheologice prevăzute la art. 4 alin. (2), de către titularul autorizației 

de cercetare, cu amendă de la 2.500 lei la 10.000 lei; c) neanunțarea de către persoanele prevăzute la art. 4 alin. 

(4), în termenul stabilit de prezenta ordonanță, a descoperirilor arheologice întâmplătoare, cu amendă de la 

2.000 lei la 50.000 lei și confiscarea bunurilor descoperite; g) deținerea de detectoare de metale, fără autorizația 

prevăzută la art. 5 alin. (10), cu amendă de la 25.000 lei la 75.000 lei și confiscarea detectoarelor; h) deținerea 

de detectoare de metale, fără avizul prevăzut la art. 5 alin. (12), cu amendă de la 25.000 lei la 75.000 lei și 

confiscarea detectoarelor; 

Articolul 32 

(1) Neanunțarea descoperirilor arheologice prilejuite de lucrările de construire ori de desființare constituie 

infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

 

LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice 

Articolul 6 

(1) Paza, întreținerea, conservarea, consolidarea, restaurarea și punerea în valoare prin mijloace adecvate a 

monumentelor istorice revin, după caz, proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra acestora, în 

conformitate cu prevederile prezentei legi. 

(2) În cazul în care un monument istoric nu are proprietar cunoscut, obligațiile decurgând din prezenta lege 

revin autorității administrației publice locale din unitatea administrativă pe al cărei teritoriu este situat 

monumentul istoric sau autorităților administrației publice centrale. 

Articolul 13 

(1) Procedura de clasare se declanșează de către direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național 

județene, respectiv a municipiului București, astfel: 1. din oficiu, în următoarele situații: c) pentru bunurile 

imobile descoperite întâmplător sau în cadrul unor cercetări arheologice sistematice; 

Articolul 36 

(1) În scopul protejării monumentelor istorice proprietarii și titularii dreptului de administrare sau ai altor 

drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligați: b) să asigure paza, integritatea și protecția 

monumentelor istorice, să ia măsuri pentru prevenirea și stingerea incendiilor, să asigure efectuarea lucrărilor 

de conservare, consolidare, restaurare, reparații curente și de întreținere a acestora în condițiile legii; d) să 

înștiințeze de urgență, în scris, direcția pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județeană, respectiv 

a municipiului București, precum și primarul orașului sau al comunei respective despre descoperirea 

întâmplătoare a oricăror construcții, elemente de construcții, a unor piese de inventar fix ori mobil sau a unui 

vestigiu arheologic necunoscut anterior, asigurând păstrarea descoperirilor în condițiile legii, până la sosirea 

delegatului instituției de specialitate, dar nu pentru mai mult de 15 zile; 

Articolul 47 

Primarul are următoarele atribuții specifice: e) asigură paza și protecția monumentelor istorice aflate în 

domeniul public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, precum și ale monumentelor istorice 

abandonate sau aflate în litigiu, semnalând de urgență direcției pentru cultură, culte și patrimoniul cultural 

național județene, respectiv a municipiului București, orice caz de nerespectare a legii; 

CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009) 

Capitolul III Efectele posesiei 

Secțiunea a 4-a Ocupațiunea 
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Articolul 941 Dobândirea bunului prin ocupațiune 

(1) Posesorul unui lucru mobil care nu aparține nimănui devine proprietarul acestuia, prin ocupațiune, de la data 

intrării în posesie, însă numai dacă aceasta se face în condițiile legii. 

(2) Sunt lucruri fără stăpân bunurile mobile abandonate, precum și bunurile care, prin natura lor, nu au un 

proprietar, cum sunt animalele sălbatice, peștele și resursele acvatice vii din bazinele piscicole naturale, fructele 

de pădure, ciupercile comestibile din flora spontană, plantele medicinale și aromatice și altele asemenea. 

(3) Lucrurile mobile de valoare foarte mică sau foarte deteriorate care sunt lăsate într-un loc public, inclusiv pe 

un drum public sau într-un mijloc de transport în comun, sunt considerate lucruri abandonate. 

Articolul 942 Proprietatea bunului găsit 

(1) Bunul mobil pierdut continuă să aparțină proprietarului său. 

(2) Găsitorul bunului este obligat ca, în termen de 10 zile, să îl restituie proprietarului ori, dacă acesta nu poate 

fi cunoscut, să îl predea organului de poliție din localitatea în care a fost găsit. Acesta are obligația de a păstra 

bunul timp de 6 luni, fiind aplicabile în acest sens dispozițiile privitoare la depozitul necesar. 

(3) Organul de poliție va afișa la sediul său și pe pagina de internet un anunț privitor la pierderea bunului, cu 

menționarea tuturor elementelor de descriere a acestuia. 

Articolul 943 Proprietatea asupra bunului găsit în loc public 

Dacă bunul a fost găsit într-un loc public, el va fi predat, pe bază de proces-verbal, persoanei care deține un 

titlu, altul decât titlul de proprietate publică, asupra locului respectiv. În termen de 3 zile de la data preluării 

bunului pierdut, această persoană este obligată să îl predea, pe bază de proces-verbal, organelor de poliție din 

localitate. În același termen, anunțul menționat la art. 942 alin. (3) se va afișa la locul unde a fost găsit bunul. 

Articolul 944 Vânzarea bunului găsit 

Dacă, datorită împrejurărilor sau naturii bunului, păstrarea sa tinde să îi diminueze valoarea ori devine prea 

costisitoare, el va fi vândut prin licitație publică, conform legii. În acest caz, drepturile și obligațiile legate de 

bun se vor exercita în legătură cu prețul obținut în urma vânzării. 

Articolul 945 Restituirea bunului găsit către proprietar 

(1) Bunul sau prețul obținut din valorificarea lui se va remite proprietarului, dacă acesta îl pretinde, sub 

sancțiunea decăderii, în termenul prevăzut la art. 942 alin. (2) teza a II-a, însă nu mai înainte de a se achita 

cheltuielile legate de păstrarea bunului. 

(2) De asemenea, în cazul bunurilor cu valoare comercială, proprietarul este obligat să plătească găsitorului o 

recompensă reprezentând a zecea parte din preț sau din valoarea actuală a bunului. Obligația de plată a 

recompensei nu există în cazul prevăzut la art. 943, dacă găsitorul este persoana care deține spațiul ori un 

reprezentant sau un angajat al acesteia. 

(3) În cazul în care proprietarul a făcut o ofertă publică de recompensă, găsitorul are dreptul de a opta între 

suma la care s-a obligat proprietarul prin această ofertă și recompensa fixată de lege ori stabilită de către instanța 

judecătorească. 

(4) Dacă bunul ori prețul nu este pretins de proprietarul originar, el va fi considerat lucru fără stăpân și remis 

găsitorului pe bază de proces-verbal. În acest caz, găsitorul dobândește dreptul de proprietate prin ocupațiune. 

Dovada ocupațiunii se poate face prin procesul-verbal menționat sau prin orice alt mijloc de probă. 

(5) Dacă găsitorul refuză să preia bunul sau prețul, acesta revine comunei, orașului sau municipiului pe teritoriul 

căruia a fost găsit și intră în domeniul privat al acestuia. 

Articolul 946 Drepturile asupra tezaurului găsit 

(1) Tezaurul este orice bun mobil ascuns sau îngropat, chiar involuntar, în privința căruia nimeni nu poate 

dovedi că este proprietar. 

(2) Dreptul de proprietate asupra tezaurului descoperit într-un bun imobil sau într-un bun mobil aparține, în cote 

egale, proprietarului bunului imobil sau al bunului mobil în care a fost descoperit și descoperitorului. 

(3) Dispozițiile prezentului articol nu se aplică bunurilor mobile culturale, calificate astfel potrivit legii, care 

sunt descoperite fortuit sau ca urmare a unor cercetări arheologice sistematice, și nici acelor bunuri care, potrivit 

legii, fac obiectul proprietății publice. 

Articolul 947 Alte dispoziții aplicabile 
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Dispozițiile prezentei secțiuni se aplică în mod corespunzător și persoanelor care, pe un alt temei, au dreptul la 

restituirea bunului pierdut. 
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A.3. Lacunele existente în procedurile referitoare la preempțiune și la expropriere prin raportare 

la legile specifice cu caracter general 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 76 din 19 iulie 2018 privind aprobarea Programului de 

investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative 

Articolul 1 

(1) Se aprobă Programul de investiții în domeniul culturii, cu executare multianuală, denumit în continuare 

Program. 

(2) Programul are ca scop general finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli de investiții: a) achiziția de 

imobile monumente istorice și de bunuri culturale mobile clasate, prin exercitarea dreptului de preemțiune al 

statului, în condițiile legii; 

Articolul 2 

(1) Ministerul Culturii și Identității Naționale, prin Unitatea de management a proiectului, asigură coordonarea, 

finanțarea, monitorizarea, evaluarea și controlul Programului, în conformitate cu prevederile legale. 

ORDIN nr. 2.080/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Direcțiilor Județene pentru Cultură și Patrimoniul Național, respectiv a municipiului București 

Articolul 13 

(1) Principalele atribuții ale directorului executiv al Direcției sunt următoarele: i) reprezintă Direcția în relația 

cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum și în justiție; 

Articolul 16 

Compartimentul Monumente istorice și arheologie îndeplinește în condițiile legii, următoarele atribuții: a) în 

domeniul protejării monumentelor istorice: 15. exercită, în numele statului, dreptul de preemțiune asupra 

monumentelor istorice clasate în grupa B; 

Ordin nr. 2.060/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Ministerului Culturii 

Articolul 44 

Serviciul Juridic, Contencios (SJC) funcționează în subordinea directă a ministrului culturii, este condus de un 

șef serviciu și are următoarele atribuții: a) reprezintă Ministerul Culturii pe baza delegației date de conducerea 

ministerului și apără drepturile și interesele acestuia în fața instanțelor judecătorești și a altor organe de 

jurisdicție, precum și în raporturile cu alte organisme, cu persoane fizice sau juridice; h) avizează următoarele 

tipuri de acte juridice: 3) exercitarea/neexercitarea dreptului de preempțiune al statului român, prin Ministerul 

Culturii, în cazul vânzării de monumente istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept 

privat; 

Articolul 55 

Direcția Patrimoniu Cultural îndeplinește următoarele atribuții generale: q) evaluează și propune în colaborare 

cu Direcția Economică, pentru bugetul Ministerului Culturii, sumele destinate exercitării dreptului de 

preemțiune pentru achiziția de monumente istorice de grupă A și bunuri din patrimoniul național cultural, 

potrivit legii; 

Articolul 56 

(1) Serviciul Arheologie și Patrimoniu Construit (SAPC) este condus de un șef se care se subordonează 

directorului Direcției Patrimoniu Cultural și are următoarele atribuții: (2) În domeniul arheologiei: cc) evaluează 

și propune, pentru bugetul Ministerului Culturii, sumele destinate exercitării dreptului de preemțiune pentru 

achiziția de imobile monumente istorice de arheologie; 
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Articolul 71 

Serviciul Financiar - Contabilitate se subordonează directorului Direcției Economice, este condus de un șef 

serviciu și are următoarele atribuții: r) efectuează operațiunile prevăzute de lege privind evidența contabilă a 

patrimoniului din minister. în cazul preluării sau transferului de clădiri, monumente de artă monumentală, sau 

achiziționării de bunuri de patrimoniul mobil în baza dreptului de preemțiune, înregistrarea se efectuează în 

baza proceselor-verbale sau a protocoalelor de predare-primire, puse la dispoziție de compartimentele de 

specialitate din minister; 

Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.645/2003, cu modificările și completările aduse prin 

Ordinul nr. 2.118/2007 și Ordinul nr. 2.156/2017 (nefiind publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I) 

Anexa nr. 2 

Metodologie 

privind exercitarea dreptului de preemțiune al statului român, prin Ministerul Culturii și Identității Naționale, 

respectiv prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia, în cazul vânzării monumentelor istorice aflate în 

proprietatea persoanelor fizice sau persoanelor juridice de drept privat 

Articolul 1 

(1) Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute 

numai în condițiile exercitării dreptului de preemțiune al statului român, prin Ministerul Culturii și Identității 

Naționale, pentru monumentele istorice clasate în grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate ale 

Ministerul Culturii și Identității Naționale, pentru monumentele istorice clasate în grupa B, sub sancțiunea 

nulității absolute a vânzării. 

(2) Termenul de răspuns privind exercitarea dreptului de preemțiune al statului este de maximum 25 de zile de 

la data înregistrării înștiințării, documentației și a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii și Identității 

Naționale sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale acestuia. 

(3) În cazul în care Ministerul Culturii și Identității Naționale sau serviciile publice deconcentrate ale 

Ministerului Culturii și Identității Naționale nu își exercită dreptul de preemțiune în termenul prevăzut la art. 1 

alin. (2), acest drept se transferă autorităților publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zile. 

Articolul 2 

(1) Proprietarii, persoane fizice-sau juridice de drept privat, care intenționează să vândă monumente istorice, 

transmit serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Identității Naționale înștiințarea privind 

intenția de vânzare, conform  modelului prevăzut în anexă, însoțită de următoarele documente: - copia actului 

de proprietate; - cadastrul imobiliar; - copie de pe cartea funciară; - planuri ale imobilului monument istoric, cu 

marcarea suprafețelor care fac obiectul vânzării, în cazul în care se intenționează vânzarea unei părți din imobil; 

documentar fotografic interior și exterior, în cazul imobilelor clădiri. 

(2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Identității Naționale completează documentele 

prevăzute la alin. (1) cu o copie a fișei de evidență a monumentului istoric, o copie a Obligației privind folosința 

monumentului istoric și cu  referatul de oportunitate care va cuprinde propunerea motivată de răspuns privind 

exercitarea sau neexercitarea dreptului de preemțiune. 

(3) Propunerea de răspuns prevăzută la alin. (2) va include propuneri privind destinația pe care o va avea 

imobilul în cauza, precum și date privind starea tehnică și evaluarea în lei și euro a imobilului, inclusiv a 

amenajărilor necesare destinației aprobate. 

Articolul 3 

(1) Pentru monumentele istorice clasate în grupa A, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și 

Cultelor transmit Ministerului Culturii și Identității Naționale înștiințarea și documentația prevăzută la art. 2, în 

termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora. 

(2) Înștiințarea și documentația se depun la Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Identității 

Naționale, în vederea elaborării referatului de oportunitate. 

Articolul 4 
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(1) În termen de 5 zile de la primire, Direcția de specialitate înaintează documentația și referatul de oportunitate 

elaborat Direcției economică și Serviciului juridic contencios, din cadrul Ministerul Culturii și Identității 

Naționale. 

(2) Compartimentele prevăzute la alin. (1) analizează documentele și elaborează, în termen de 5 zile de la 

primirea acestora, câte un referat, motivat, privind posibilitatea financiară, respectiv legalitatea achiziționării 

monumentului istoric respectiv. 

(3) Direcția de specialitate înaintează, cu încadrarea în același termen prevăzut la alin. (2), referatul de 

oportunitate însoțit de referatele prevăzute la alin. (2) și de documentația prevăzută la art. 2, ministrului culturii 

și identității naționale, în vederea analizării și deciziei cu privire la exercitarea sau neexercitarea dreptului de 

preemțiune. 

Articolul 5 

În cazul monumentelor istorice clasate în grupa B, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și 

Identității Naționale analizează documentația depusă și o completează, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 

(1), respectiv alin. (2) și decid cu privire la exercitarea sau neexercitarea dreptului de preemțiune, cu respectarea 

termenelor prevăzute de prezenta metodologie și de lege. 

Articolul 6 

(1) În termen de 3 zile de la data luării deciziei privind exercitarea dreptului de preemțiune, Direcția de 

specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale sau, după caz, serviciul public deconcentrat, 

transmite proprietarului intenția de exercitare a dreptului de preemțiune și trecerea la etapa de negociere a valorii 

de achiziționare a imobilului. în cazul în care se decide neexercitarea dreptului de preemțiune, se comunică 

acest aspect și transferarea dreptului de preemțiune către autoritățile publice locale. 

(2) Comunicările privind neexercitarea dreptului de preemțiune au termen de valabilitate pentru întregul an 

calendaristic în care au fost emise, inclusiv pentru situațiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe 

ori. 

Articolul 7 

În cazul neexercitării dreptului de preemțiune, înștiințarea va prevedea obligația proprietarului monumentului 

istoric de a stipula expres în contractul de vânzare, pe care urmează să îl încheie, calitatea de monument istoric 

a imobilului și de a comunica cumpărătorului Obligația de folosință a monumentului istoric. 

Articolul 8 

(1) Valoarea de achiziționare a monumentului istoric se negociază cu vânzătorul de către reprezentanții 

Ministerului Culturii și Identității Naționale sau ai serviciilor deconcentrate ale acestuia, după caz, desemnați 

„prin ordin al ministrului culturii și identității naționale, cu luarea în considerare a sumelor destinate exercitării 

dreptului de preemțiune, prevăzute în bugetul propriu. 

(2) În vederea evaluării valorii de achiziție a monumentului istoric respectiv, pentru a se stabili valoarea de piață 

a imobilului, precum și fondurile necesare reabilitării și punerii în funcțiune a acestuia, Ministerul Culturii și 

Identității Naționale sau serviciul public deconcentrat al acestuia, după caz, poate dispune efectuarea unei 

expertize. 

Articolul 9 

Vânzarea unui monument istoric cu încălcarea dreptului de preemțiune prevăzut de Legea nr. 422/2001 privind 

protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare este lovită de nulitate 

absolută. 

ORDIN nr. 2.684 din 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligației 

privind folosință monumentului istoric și a conținutului acesteia 

Anexa 2 

12. Sa înștiințeze în scris direcția pentru cultura, culte și patrimoniul cultural național județeană, respectiv a 

municipiului București, despre intenția de a înstrăina monumentul istoric, în vederea exercitării dreptului de 

preempțiune al statului sau, după caz, al unității administrativ-teritoriale, în condițiile Legii nr. 422/2001. 

LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice 
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Articolul 4 

(1) Monumentele istorice aparțin fie domeniului public sau privat al statului, al județelor, orașelor sau 

comunelor, fie sunt proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice. 

(2) Monumentele istorice proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale sunt inalienabile, 

imprescriptibile și insesizabile; aceste monumente istorice pot fi date în administrare instituțiilor publice, pot fi 

concesionate, date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică sau închiriate, în condițiile legii, cu avizul 

Ministerului Culturii și Patrimoniului Național sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale 

Ministerului Culturii și Patrimoniului Național. 

(3) Monumentele istorice aparținând domeniului privat pot face obiectul circuitului civil în condițiile stabilite 

prin prezenta lege. 

(4) Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute 

numai în condițiile exercitării dreptului de preemțiune ale statului român, prin Ministerul Culturii și 

Patrimoniului Național, pentru monumentele istorice clasate în grupa A, sau prin serviciile publice 

deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, pentru monumentele istorice clasate în grupa 

B, ori al unităților administrativ-teritoriale, după caz, potrivit prezentei legi, sub sancțiunea nulității absolute a 

vânzării. 

(5) Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intenționează să vândă monumente istorice, 

transmit serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național înștiințarea privind 

intenția de vânzare, însoțită de documentația stabilită prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național. 

(6) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național transmit Ministerului 

Culturii și Patrimoniului Național înștiințarea, documentația și propunerea de răspuns, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la primirea acestora. 

(7) Termenul de exercitare a dreptului de preemțiune al statului este de maximum 25 de zile de la data 

înregistrării înștiințării, documentației și a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național 

sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național; titularii 

dreptului de preemțiune vor prevedea în bugetul propriu sumele necesare destinate exercitării dreptului de 

preemțiune; valoarea de achiziționare se negociază cu vânzătorul. 

(8) În cazul în care Ministerul Culturii și Patrimoniului Național sau serviciile publice deconcentrate ale 

Ministerului Culturii și Patrimoniului Național nu își exercită dreptul de preemțiune în termenul prevăzut la 

alin. (7), acest drept se transferă autorităților publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zile. 

(9) Comunicările privind neexercitarea dreptului de preemțiune au termen de valabilitate pentru întregul an 

calendaristic în care au fost emise, inclusiv pentru situațiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe 

ori. 

Articolul 17 

(1) În termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului de clasare, 

direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, 

întocmesc și comunică proprietarului actul prin care sunt precizate condițiile și regulile de utilizare sau de 

exploatare și de întreținere a bunului imobil în cauză, denumit Obligația privind folosința monumentului istoric, 

care însoțește actele de proprietate, de concesiune sau de închiriere pe tot parcursul existenței imobilului în 

cauză. 

(2) Metodologia de întocmire și conținutul Obligației privind folosința monumentului istoric se aprobă în termen 

de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului 

național, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(3) Obligația privind folosința monumentului istoric este servitute constituită în folosul imobilului și se înscrie 

în Cartea funciară de către proprietar în termen de 30 de zile de la data comunicării ei. 

Articolul 26 

(1) În vederea protejării monumentelor istorice Ministerul Culturii și Patrimoniului Național îndeplinește, direct 

sau prin serviciile sale publice deconcentrate ori prin alte instituții publice subordonate, următoarele atribuții: 

26. exercită, în numele statului, dreptul de preemțiune asupra monumentelor istorice clasate în grupa A; 

Articolul 36 

(4) Cu privire la înstrăinarea, închirierea sau concesionarea imobilelor monumente istorice proprietarii acestora 

au următoarele obligații: a) să înștiințeze în scris direcția pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național 

județeană, respectiv a municipiului București, despre intenția de a înstrăina monumentul istoric, în vederea 
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exercitării dreptului de preemțiune al statului sau, după caz, al unității administrativ-teritoriale, în condițiile 

prezentei legi; b) să notifice viitorului proprietar, chiriaș sau concesionar regimul juridic al monumentului 

istoric pe care îl deține, precum și Obligația privind folosința monumentului istoric; c) să înștiințeze în scris 

direcția pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județeană, respectiv a municipiului București, 

despre schimbarea proprietarului sau a administratorului în termen de 15 zile de la data încheierii contractelor, 

potrivit legii, și să transmită acesteia o copie de pe acte. 

Articolul 60 

(2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național sunt obligate să 

înștiințeze, în scris, proprietarii sau titularii drepturilor reale asupra monumentelor istorice despre regimul 

juridic special al imobilelor în cauză și să le transmită obligația privind folosința monumentului istoric. 

ORDIN nr. 719 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea 

titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 

terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind 

privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și 

privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 

Anexa 3 - NORME METODOLOGICE din 12 mai 2014 pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind 

unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a 

Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate 

publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, în scopul obținerii 

avizului specific al Ministerului Culturii (Anexa nr. 3) 

Articolul 3 

Prezentele norme metodologice nu se aplică procedurii privind preemțiunea în cazul transferului dreptului de 

proprietate prin vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe care sunt situate situri 

arheologice clasate ca monumente istorice, care se supune dispozițiilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare. 

LEGE nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul 

Articolul 31 

Certificatul de urbanism cuprinde următoarele elemente privind: a) regimul juridic al imobilului - dreptul de 

proprietate asupra imobilului și servituțile de utilitate publică care grevează asupra acestuia; situarea imobilului 

- teren și/sau construcțiile aferente - în intravilan sau extravilan; prevederi ale documentațiilor de urbanism care 

instituie un regim special asupra imobilului - zone protejate, interdicții definitive sau temporare de construire -, 

dacă acesta este înscris în Lista cuprinzând monumentele istorice din România și asupra căruia, în cazul 

vânzării, este necesară exercitarea dreptului de preempțiune a statului potrivit legii, precum și altele prevăzute 

de lege. Informațiile privind dreptul de proprietate și dezmembrările acestuia vor fi preluate din cartea funciară, 

conform extrasului de carte funciară pentru informare; 

CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134/2010) 

Capitolul II Urmărirea imobiliară 

Secțiunea a 4-a Vânzarea la licitație publică 

Articolul 848 Stingerea dreptului de preempțiune 

Titularul unui drept de preempțiune care nu a participat la licitație nu va mai putea să își exercite dreptul după 

adjudecarea imobilului. 

CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009) 

Capitolul III Notarea unor drepturi, fapte și raporturi juridice 

Articolul 902 Actele sau faptele supuse notării 
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(2) În afara altor cazuri prevăzute de lege, sunt supuse notării în cartea funciară: 13. dreptul de preempțiune 

născut din convenții; 

Capitolul I Contractul de vânzare 

Secțiunea 1 Dispoziții generale 

Articolul 1.730 Noțiune și domeniu 

(1) În condițiile stabilite prin lege sau contract, titularul dreptului de preempțiune, numit preemptor, poate să 

cumpere cu prioritate un bun. 

(2) Dispozițiile prezentului cod privitoare la dreptul de preempțiune sunt aplicabile numai dacă prin lege sau 

contract nu se stabilește altfel. 

(3) Titularul dreptului de preempțiune care a respins o ofertă de vânzare nu își mai poate exercita acest drept cu 

privire la contractul ce i-a fost propus. Oferta se consideră respinsă dacă nu a fost acceptată în termen de cel 

mult 10 zile, în cazul vânzării de bunuri mobile, sau de cel mult 30 de zile, în cazul vânzării de bunuri imobile. 

În ambele cazuri, termenul curge de la comunicarea ofertei către preemptor. 

Articolul 1.731 Vânzarea către un terț a bunurilor supuse preempțiunii 

Vânzarea bunului cu privire la care există un drept de preempțiune legal sau convențional se poate face către 

un terț numai sub condiția suspensivă a neexercitării dreptului de preempțiune de către preemptor. 

Articolul 1.732 Condițiile exercitării dreptului de preempțiune 

(1) Vânzătorul este obligat să notifice de îndată preemptorului cuprinsul contractului încheiat cu un terț. 

Notificarea poate fi făcută și de acesta din urmă. 

(2) Această notificare va cuprinde numele și prenumele vânzătorului, descrierea bunului, sarcinile care îl 

grevează, termenii și condițiile vânzării, precum și locul unde este situat bunul. 

(3) Preemptorul își poate exercita dreptul prin comunicarea către vânzător a acordului său de a încheia contractul 

de vânzare, însoțită de consemnarea prețului la dispoziția vânzătorului. 

(4) Dreptul de preempțiune se exercită, în cazul vânzării de bunuri mobile, în termen de cel mult 10 zile, iar în 

cazul vânzării de bunuri imobile, în termen de cel mult 30 de zile. În ambele cazuri, termenul curge de la 

comunicarea către preemptor a notificării prevăzute la alin. (1). 

Articolul 1.733 Efectele exercitării preempțiunii 

(1) Prin exercitarea preempțiunii, contractul de vânzare se consideră încheiat între preemptor și vânzător în 

condițiile cuprinse în contractul încheiat cu terțul, iar acest din urmă contract se desființează retroactiv. Cu toate 

acestea, vânzătorul răspunde față de terțul de bună-credință pentru evicțiunea ce rezultă din exercitarea 

preempțiunii. 

(2) Clauzele contractului încheiat cu terțul având drept scop să împiedice exercitarea dreptului de preempțiune 

nu produc efecte față de preemptor. 

Articolul 1.734 Concursul dintre preemptori 

(1) În cazul în care mai mulți titulari și-au exercitat preempțiunea asupra aceluiași bun, contractul de vânzare 

se consideră încheiat: a) cu titularul dreptului legal de preempțiune, atunci când se află în concurs cu titulari ai 

unor drepturi convenționale de preempțiune; b) cu titularul dreptului legal de preempțiune ales de vânzător, 

când se află în concurs cu alți titulari ai unor drepturi legale de preempțiune; c) dacă bunul este imobil, cu 

titularul dreptului convențional de preempțiune care a fost mai întâi înscris în cartea funciară, atunci când acesta 

se află în concurs cu alți titulari ai unor drepturi convenționale de preempțiune; d) dacă bunul este mobil, cu 

titularul dreptului convențional de preempțiune având data certă cea mai veche, atunci când acesta se află în 

concurs cu alți titulari ai unor drepturi convenționale de preempțiune. 

(2) Orice clauză care contravine prevederilor alin. (1) este considerată nescrisă. 

Articolul 1.735 Pluralitate de bunuri vândute 

(1) Atunci când preempțiunea se exercită în privința unui bun cumpărat de terț împreună cu alte bunuri pentru 

un singur preț, vânzătorul poate pretinde de la preemptor numai o parte proporțională din acest preț. 

(2) În cazul în care s-au vândut și alte bunuri decât acela supus preempțiunii, dar care nu puteau fi despărțite de 

acesta fără să îl fi păgubit pe vânzător, exercitarea dreptului de preempțiune nu se poate face decât dacă 

preemptorul consemnează prețul stabilit pentru toate bunurile vândute. 

Articolul 1.736 Scadența obligației de plată a prețului 
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Atunci când în contractul încheiat cu terțul s-au acordat termene de plată a prețului, preemptorul nu se poate 

prevala de aceste termene. 

Articolul 1.737 Notarea dreptului de preempțiune asupra unui imobil 

(1) Dreptul convențional de preempțiune în legătură cu un imobil se notează în cartea funciară. 

(2) Dacă o asemenea notare a fost făcută, acordul preemptorului nu este necesar pentru ca acela care a cumpărat 

sub condiție suspensivă să își poată înscrie dreptul în cartea funciară, în temeiul contractului de vânzare încheiat 

cu proprietarul. Înscrierea se face sub condiția suspensivă ca, în termen de 30 de zile de la comunicarea 

încheierii prin care s-a dispus înscrierea, preemptorul să nu notifice biroului de carte funciară dovada 

consemnării prețului la dispoziția vânzătorului. 

(3) Notificarea făcută în termen biroului de carte funciară înlocuiește comunicarea prevăzută la art. 1.732 alin. 

(3) și are aceleași efecte. În temeiul acestei notificări, preemptorul poate cere radierea din cartea funciară a 

dreptului terțului și înscrierea dreptului său. 

(4) Dacă preemptorul nu a făcut notificarea în termen, dreptul de preempțiune se stinge și se radiază din oficiu 

din cartea funciară. 

Articolul 1.738 Exercitarea dreptului de preempțiune în cadrul executării silite 

În cazul în care bunul face obiectul urmăririi silite sau este scos la vânzare silită cu autorizarea judecătorului-

sindic, dreptul de preempțiune se exercită în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă. 

Articolul 1.739 Caractere ale dreptului de preempțiune 

Dreptul de preempțiune este indivizibil și nu se poate ceda. 

Articolul 1.740 Stingerea dreptului convențional de preempțiune 

Dreptul convențional de preempțiune se stinge prin moartea preemptorului, cu excepția situației în care a fost 

constituit pe un anume termen. În acest din urmă caz, termenul se reduce la 5 ani de la data constituirii, dacă a 

fost stipulat un termen mai lung. 

LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 administrației publice locale 

Articolul 123 

(1) Consiliile locale și consiliile județene hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes 

local sau județean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie 

concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor 

ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau județean, în condițiile legii. 

(2) Vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii. 

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul în care consiliile locale sau județene hotărăsc vânzarea unui 

teren aflat în proprietatea privată a unității administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcții, constructorii 

de bună-credință ai acestora beneficiază de un drept de preempțiune la cumpărarea terenului aferent 

construcțiilor. Prețul de vânzare se stabilește pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau 

județean, după caz. 

(4) Proprietarii construcțiilor prevăzute la alin. (3) sunt notificați în termen de 15 zile asupra hotărârii consiliului 

local sau județean și își pot exprima opțiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării. 

 

 

Articolul 124 

Consiliile locale și consiliile județene pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile 

proprietate publică sau privată locală ori județeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care 

desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice. 

LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996 

Articolul 11 
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(22^11) În aplicarea dispozițiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la 

obligativitatea respectării regimului juridic special aplicabil anumitor categorii de bunuri imobile, înstrăinarea 

imobilelor din cărțile funciare astfel înființate se face cu respectarea limitelor legale instituite de legislația 

specială, în ceea ce privește respectarea destinației speciale a terenului și dreptului de preempțiune. 

LEGE nr. 157 din 7 octombrie 1997 privind ratificarea Convenției pentru protecția 

patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie 1985 

Articolul 4 

Fiecare parte se angajează: 2. să evite ca bunurile protejate să fie deteriorate, degradate sau demolate. În această 

perspectivă, fiecare parte se angajează să introducă în legislația sa, dacă nu exista deja, dispoziții care să 

prevadă: d) posibilitatea de a expropria un bun protejat. 

LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice 

Articolul 2 

(1) Monumentele istorice fac parte integrantă din patrimoniul cultural național și sunt protejate prin lege. 

(2) Activitățile și măsurile de protejare a monumentelor istorice se realizează în interes public. În condițiile 

prezentei legi intervențiile asupra monumentelor istorice pot constitui cauză de utilitate publică. 

(3) În sensul prezentei legi, prin protejare se înțelege ansamblul de măsuri cu caracter științific, juridic, 

administrativ, financiar, fiscal și tehnic menite să asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, 

evidența, conservarea, inclusiv paza și întreținerea, consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a 

monumentelor istorice și integrarea lor social-economică și culturală în viața colectivităților locale. 

(5) Asupra monumentelor istorice se pot aplica servituți de utilitate publică instituite potrivit legii. 

Articolul 10 

(3) Exproprierea pentru cauză de utilitate publică a monumentelor istorice și a zonelor de protecție a acestora 

sau instituirea unor servituți poate fi inițiată și aplicată numai cu avizul Ministerului Culturii și Patrimoniului 

Național. 

Articolul 26 

(1) În vederea protejării monumentelor istorice Ministerul Culturii și Patrimoniului Național îndeplinește, direct 

sau prin serviciile sale publice deconcentrate ori prin alte instituții publice subordonate, următoarele atribuții: 

12. inițiază, atunci când este necesar, sau solicită consiliilor județene sau Consiliului General al Municipiului 

București, după caz, exproprierea pentru cauză de utilitate publică a monumentelor istorice, în vederea salvării 

acestora de la distrugere și degradare; 

Articolul 39 

(1) Costul lucrărilor de proiectare, expertizare, conservare, reparare, consolidare, restaurare și punere în valoare 

a monumentelor istorice, indiferent de grupa în care sunt clasate, ori a altor imobile din ansambluri sau situri 

istorice, aflate în proprietate publică ori privată, incluse în programe de importanță națională sau internațională, 

stabilite prin hotărâre a Guvernului inițiată la propunerea ministerelor implicate în realizarea acestora, poate fi 

acoperit integral ori parțial de la bugetul de stat sau al unităților administrativ-teritoriale, prin bugetul 

ordonatorilor de credite care participă la realizarea programelor. 

(3) Lucrările prevăzute la alin. (1) sunt lucrări de interes public național, pentru care nu se datorează taxa pentru 

eliberarea certificatului de urbanism și autorizației de construire. 

Articolul 48 

Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București au următoarele atribuții: 

b) inițiază, cu avizul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, procedura de expropriere pentru cauză de 

utilitate publică în vederea protejării monumentelor istorice, în situațiile și cu respectarea condițiilor prevăzute 

de lege; 

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 

Articolul 7 
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(1) Autorizația de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază și a celor aferente organizării 

executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentației pentru autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, care cuprinde, în copie, următoarele documente: d^1) pentru proiectele de 

infrastructură transeuropeană de transport, avizele/și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul 

de vedere al autorității competente pentru protecția mediului și, după caz, actul administrativ al acestuia, 

avizele/acordurile de principiu sau, după caz, avizele de amplasament favorabile condiționate pentru relocarea 

sistemelor/rețelelor de transport și de distribuție a energiei electrice, gazelor naturale și a țițeiului, precum și a 

altor rețele de utilități situate pe coridorul de expropriere. 

(1^5) În cazurile în care autorizația de construire s-a emis în baza avizelor prevăzute la alin. (1) lit. d^1), 

beneficiarul are obligația depunerii la emitentul autorizației de construire a avizelor/acordurilor sau, după caz, 

a avizelor de amplasament, pentru scoaterea terenurilor din fondul forestier sau pentru relocarea 

sistemelor/rețelelor de transport și de distribuție a energiei electrice, gazelor naturale și a țițeiului, precum și a 

altor rețele de utilități situate pe coridorul de expropriere până la data semnării procesului-verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor. 

Articolul 15 

Prin excepție de la prevederile art. 13 alin. (1), terenurile destinate construirii se pot concesiona fără licitație 

publică, cu plata taxei de redevență stabilite potrivit legii, ori pot fi date în folosință pe termen limitat, după caz, 

în următoarele situații: f) pentru lucrări de protejare ori de punere în valoare a monumentelor istorice definite 

potrivit legii, cu avizul conform al Ministerului Culturii și Cultelor, pe baza documentațiilor de urbanism avizate 

potrivit legii. 

Articolul 38 

(1) Sunt de utilitate publică lucrările privind construcțiile care nu mai pot fi finalizate conform prevederilor 

autorizației de construire, inclusiv terenurile aferente acestora. 

(2) În vederea realizării lucrărilor prevăzute la alin. (1), autoritatea administrației publice locale pe teritoriul 

căreia se află construcțiile va aplica prevederile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate 

publică, iar imobilele pot fi trecute din proprietatea publică în proprietatea privată și valorificate, în condițiile 

legii. 

CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991 

Articolul 44 Dreptul de proprietate privată 

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauza de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreapta și 

prealabilă despăgubire. 

LEGE nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul 

Articolul 56 

(8) În cazul imobilelor declarate ca fiind de utilitate publică, în temeiul Legii nr. 33/1994 privind exproprierea 

pentru cauză de utilitate publică, republicată, sau în temeiul altor legi privind declarare a de utilitate publică a 

unor imobile, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism, aflate în vigoare la data declarării utilității 

publice, sunt repuse de drept în vigoare pentru o perioadă egală cu cea pentru care au fost emise inițial, începând 

cu data la care utilitatea publică încetează din orice cauză*) 

Articolul 37 

(1) În scopul îmbunătățirii calității deciziei referitoare la dezvoltarea spațială durabilă, în coordonarea 

președinților consiliilor județene și a primarilor de municipii și orașe, respectiv a primarului general al 

municipiului București se constituie Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, ca organ 

consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a 

avizului arhitectului-șef. 

(1^1) Membrii comisiei sunt specialiști atestați din domeniul urbanismului, arhitecturii, monumentelor istorice, 

arheologiei, precum și din domeniul sociologiei, economiei, geografiei, ingineri constructori, ingineri de rețele 

edilitare, transport. 
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HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice 

Anexa nr. 4 

PROIECTANT 

STUDIU DE FEZABILITATE 

- conținut-cadru*1) – 

3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz: 

– raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror 

amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică; 

CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009) 

Titlul II Proprietatea privată 

Capitolul I Dispoziții generale 

Secțiunea 1 Conținutul, întinderea și stingerea dreptului de proprietate privată 

Articolul 562 Stingerea dreptului de proprietate 

(3) Exproprierea se poate face numai pentru o cauză de utilitate publică stabilită potrivit legii, cu justă și 

prealabilă despăgubire, fixată de comun acord între proprietar și expropriator. În caz de divergență asupra 

cuantumului despăgubirilor, acesta se stabilește pe cale judecătorească. 

Titlul III Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată 

Capitolul IV Servituțile 

Secțiunea a 3-a Stingerea servituților 

Articolul 770 Cauzele de stingere a servituților 

(2) Servitutea se stinge, de asemenea, prin exproprierea fondului aservit, dacă servitutea este contrară utilității 

publice căreia îi va fi afectat bunul expropriat. 

Titlul VI Proprietatea publică 

Capitolul I Dispoziții generale 

Articolul 863 Cazurile de dobândire a dreptului de proprietate publică 

Dreptul de proprietate publică se dobândește: b) prin expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condițiile 

legii; 

Capitolul II Înscrierea drepturilor tabulare 

Articolul 887 Dobândirea unor drepturi reale fără înscriere 

(1) Drepturile reale se dobândesc fără înscriere în cartea funciară când provin din moștenire, accesiune naturală, 

vânzare silită, expropriere pentru cauză de utilitate publică, precum și în alte cazuri expres prevăzute de lege. 

Capitolul III Notarea unor drepturi, fapte și raporturi juridice 

Articolul 903 Actele sau faptele care pot fi notate în cartea funciară 

Se vor putea nota în cartea funciară, fără însă ca opozabilitatea față de terți să depindă de această înscriere: 2. 

declarația de utilitate publică în vederea exproprierii unui imobil; 

LEGE nr. 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică 

Articolul 1 

Exproprierea de imobile, în tot sau în parte, se poate face numai pentru cauză de utilitate publică, după o dreaptă 

și prealabilă despăgubire, prin hotărâre judecătorească. 
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Articolul 2 

Pot fi expropriate bunurile imobile proprietatea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice cu sau fără scop 

lucrativ, precum și cele aflate în proprietatea privată a comunelor, orașelor, municipiilor și județelor. 

Articolul 3 

Instanțele judecătorești competente vor putea hotărî exproprierea numai după ce utilitatea publică s-a declarat 

potrivit prezentei legi. 

Articolul 4 

(1) Cei interesați pot conveni atât asupra modalității de transfer al dreptului de proprietate, cât și asupra 

cuantumului și naturii despăgubirii, cu respectarea dispozițiilor legale privind condițiile de fond, de formă și de 

publicitate, fără a se declanșa procedura de expropriere prevăzută în prezenta lege. 

(2) În cazul în care acordul de voință al părților privește numai modalitatea de transfer al dreptului de proprietate, 

dar nu și cuantumul sau natura despăgubirii, instanțele judecătorești vor lua act de înțelegerea părților și vor 

stabili numai cuantumul sau natura despăgubirii, potrivit cap. IV din prezenta lege. 

Articolul 5 

Utilitatea publică se declară pentru lucrări de interes național sau de interes local. 

Articolul 6 

Sunt de utilitate publică lucrările privind: prospecțiunile și explorările geologice; extracția și prelucrarea 

substanțelor minerale utile; instalații pentru producerea energiei electrice; căile de comunicații, deschiderea, 

alinierea și lărgirea străzilor; sistemele de alimentare cu energie electrică, telecomunicații, gaze, termoficare, 

apă, canalizare; instalații pentru protecția mediului; îndiguiri și regularizări de râuri, lacuri de acumulare pentru 

surse de apă și atenuarea viiturilor; derivații de debite pentru alimentări cu apă și pentru devierea viiturilor; 

stații hidrometeorologice, seismice și sisteme de avertizare și prevenire a fenomenelor naturale periculoase și 

de alarmare a populației, sisteme de irigații și desecări; lucrări de combatere a eroziunii de adâncime; clădirile 

și terenurile necesare construcțiilor de locuințe sociale și altor obiective sociale de învățământ, sănătate, cultură, 

sport, protecție și asistență socială, precum și de administrație publică și pentru autoritățile judecătorești; 

salvarea, protejarea și punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice, precum și a 

parcurilor naționale, rezervațiilor naturale și a monumentelor naturii; prevenirea și înlăturarea urmărilor 

dezastrelor naturale - cutremure, inundații, alunecări de terenuri; apărarea țării, ordinea publică și siguranța 

națională. 

Articolul 7 

(1) Utilitatea publică se declară de către Guvern pentru lucrările de interes național și de către consiliile județene 

și Consiliul General al Municipiului București pentru lucrările de interes local. 

(2) Pentru lucrările de interes local care se desfășoară pe teritoriul mai multor județe, utilitatea publică este 

declarată de o comisie compusă din președinții consiliilor județene respective. În caz de dezacord, utilitatea 

publică în cauză poate fi declarată de către Guvern. 

(4) Tot prin lege se poate declara utilitatea publică în situații excepționale, în cazul în care - indiferent de natura 

lucrărilor - sunt supuse exproprierii lăcașuri de cult, monumente, ansambluri și situri istorice, cimitire, alte 

așezăminte de valoare națională deosebită ori localități urbane sau rurale în întregime. 

Articolul 8 

Declararea utilității publice se face numai după efectuarea unei cercetări prealabile și condiționat de înscrierea 

lucrării în planurile urbanistice și de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii, pentru localități sau zone 

unde se intenționează executarea ei. 

Articolul 10 

(1) Cercetarea prealabilă va stabili dacă există elemente care să justifice interesul național sau local, avantajele 

economico-sociale, ecologice sau de orice altă natură care susțin necesitatea lucrărilor și nu pot fi realizate pe 

alte căi decât prin expropriere, precum și încadrarea în planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului, 

aprobate potrivit legii. 

(2) Rezultatul cercetării prealabile va fi consemnat într-un proces-verbal ce se va înainta Guvernului sau, după 

caz, consiliului județean, respectiv Consiliului General al Municipiului București. 

Articolul 11 
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(1) Actul de declarare a utilității publice de interes național se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul 

consiliului local în a cărui rază este situat imobilul și prin publicare în Monitorul Oficial al României, iar actul 

de declarare a utilității publice de interes local se afișează la sediul consiliului local în a cărui rază este situat 

imobilul și se publică în presa locală. 

Articolul 12 

(1) După declararea utilității publice, expropriatorul imobilului va executa planurile cuprinzând terenurile și 

construcțiile propuse spre expropriere, cu indicarea numelui proprietarilor, precum și a ofertelor de despăgubire. 

Aceste documente vor fi depuse la consiliul local al comunei, orașului sau municipiului pe teritoriul cărora sunt 

situate imobilele ce se supun aprobării pentru expropriere, în vederea consultării de către cei interesați, cu 

excepția documentelor lucrărilor privind apărarea țării și siguranța națională. În aceste cazuri se depune la 

consiliul local numai lista cu imobilele propuse exproprierii, proprietarii acestora și ofertele de despăgubire.(2) 

Expropriator, în înțelesul prezentei legi, este statul, prin organismele desemnate de Guvern, pentru lucrările de 

interes național, și județele, municipiile, orașele și comunele, pentru lucrările de interes local. 

Articolul 13 

Propunerile de expropriere a imobilelor și procesul-verbal prevăzut de art. 10 alin. (2) se vor notifica persoanelor 

fizice sau juridice titulare de drepturi reale, în termen de 15 zile de la publicare. 

Articolul 14 

(1) Cu privire la propunerile de expropriere, proprietarii și titularii altor drepturi reale asupra imobilelor în cauză 

pot face întâmpinare în termen de 45 de zile de la primirea notificării. 

(2) Întâmpinarea se depune la primarul comunei, orașului sau al municipiului pe al căror teritoriu se află 

imobilul. 

(3) Primarul va primi și va înregistra întâmpinarea și va consemna ofertele de despăgubire și pretențiile 

proprietarilor sau ale persoanelor titulare de alte drepturi reale. În termen de 30 de zile, întregul dosar cuprinzând 

documentele prevăzute la art. 12, precum și eventualele întâmpinări, va fi înaintat la Secretariatul General al 

Guvernului, pentru lucrările de interes național, iar pentru cele de interes local, la consiliul județean sau la 

Consiliul General al Municipiului București, după caz. 

Articolul 15 

(1) Întâmpinările vor fi soluționate în termen de 30 de zile de o comisie constituită prin hotărâre a Guvernului 

pentru lucrările de interes național, prin decizia delegației permanente*) a consiliului județean sau prin 

dispoziția primarului municipiului București pentru cele de interes local.---------*) A se vedea nota de subsol 

de la art. 9 alin. (1). 

(2) Comisia va fi alcătuită din 3 specialiști din domeniul de activitate în care se realizează lucrarea de utilitate 

publică, 3 proprietari de imobile din municipiul, orașul sau comuna în care sunt situate imobilele propuse pentru 

expropriere, aleși prin tragere la sorți dintr-o listă de minimum 25 de proprietari, precum și primarul localității. 

Comisia va lucra sub conducerea unui delegat al Guvernului, în cazul lucrărilor de interes național, sau a unui 

delegat al consiliului județean ori al Consiliului General al Municipiului București, în cazul lucrărilor de interes 

local, ca președinte. 

(3) Nu pot face parte din comisie proprietarii imobilelor care sunt în cauză, rudele și afinii lor până la al patrulea 

grad inclusiv, persoanele care dețin funcții în administrația publică locală sau centrală și care au interes în 

executarea lucrărilor și nici membrii comisiei care au declarat utilitatea publică. 

Articolul 17 

Comisia analizează documentele prezentate, ascultând pe cei interesați, putând cere informații și date 

suplimentare, la solicitarea celor care i s-au adresat sau din oficiu. Oferta expropriatorului, pretențiile 

proprietarilor și ale titularilor altor drepturi reale, precum și susținerile acestora se vor formula și se vor depune 

în scris, consemnându-se într-un proces-verbal. 

Articolul 18 

(1) În urma deliberării, comisia poate să accepte punctul de vedere al expropriatorului sau îl poate respinge și 

va consemna aceasta într-o hotărâre motivată 

(2) Comisia va consemna, dacă este cazul, și învoiala dintre părți, sub semnătura acestora. 

(3) Hotărârea se comunică părților în termen de 15 zile de la adoptare. 

Articolul 19 
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(1) În cazul în care comisia respinge propunerile expropriatorului, acesta are posibilitatea să revină cu noi 

propuneri, cu refacerea corespunzătoare a planurilor. 

(2) Noile propuneri vor urma procedura stabilită în prezentul capitol. 

Articolul 20 

(1) În cazul în care și noile propuneri vor fi respinse, expropriatorul, precum și proprietarii sau celelalte persoane 

titulare de drepturi reale asupra imobilului propus spre expropriere pot contesta hotărârea comisiei, constituită 

potrivit art. 15, la Curtea de apel în raza căreia se află situat imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare, 

potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Contestația este scutită de taxă și se soluționează de urgență și cu precădere. 

Articolul 21 

(1) Soluționarea cererilor de expropriere este de competența tribunalului județean sau a Tribunalului București 

în raza căruia este situat imobilul propus pentru expropriere. 

(2) Tribunalul va fi sesizat de expropriator pentru a se pronunța cu privire la expropriere, în cazul în care nu s-

a făcut întâmpinare împotriva propunerii de expropriere sau dacă această cale de atac a fost respinsă în condițiile 

art. 18-20. 

Articolul 22 

Președintele instanței va fixa termen și va dispune citarea proprietarilor sau, după caz, a posesorilor, a altor 

titulari de drepturi reale sau a oricăror persoane cunoscute care pot justifica un interes legitim asupra imobilelor 

propuse a fi expropriate. 

Articolul 23 

(1) Soluționarea cererii de expropriere se face cu participarea obligatorie a procurorului. 

(2) Instanța va verifica dacă sunt întrunite toate condițiile cerute de lege pentru expropriere și va stabili 

cuantumul despăgubirilor și suma cuvenită fiecărei părți din cele menționate la art. 22. Hotărârea este supusă 

căilor de atac prevăzute de lege. 

Articolul 24 

(1) În cazul în care părțile se învoiesc în fața instanței asupra exproprierii și asupra despăgubirii, aceasta va lua 

act de învoială și va pronunța o hotărâre definitivă. 

(2) Atunci când părțile sau numai unele dintre acestea se învoiesc doar cu privire la expropriere, dar nu și asupra 

despăgubirii, instanța va lua act de învoială și va stabili despăgubirea. 

(3) În cazul în care una sau mai multe părți titulare de drepturi asupra imobilelor, deși legal citate, nu s-au 

prezentat, instanța va putea hotărî în lipsă. 

(4) În cazul în care expropriatorul cere exproprierea numai a unei părți de teren sau din construcție, iar 

proprietarul cere instanței exproprierea totală, instanța va aprecia, în raport cu situația reală, dacă exproprierea 

în parte este posibilă. În caz contrar, va dispune exproprierea totală. 

Articolul 25 

Pentru stabilirea despăgubirilor instanța va constitui o comisie de experți compusă dintr-un expert numit de 

instanță, unul desemnat de expropriator și un al treilea din partea persoanelor care sunt supuse exproprierii. 

Articolul 26 

(1) Despăgubirea se compune din valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor 

persoane îndreptățite. 

(2) La calcularea cuantumului despăgubirilor, experții, precum și instanța vor ține seama de prețul cu care se 

vând, în mod obișnuit, imobilele de același fel în unitatea administrativ-teritorială, la data întocmirii raportului 

de expertiză*), precum și de daunele aduse proprietarului sau, după caz, altor persoane îndreptățite, luând în 

considerare și dovezile prezentate de aceștia. 

(3) Experții vor defalca despăgubirile cuvenite proprietarului de cele ce se cuvin titularilor de alte drepturi reale. 

(4) În cazul exproprierii parțiale, dacă partea de imobil rămasă neexpropriată va dobândi un spor de valoare ca 

urmare a lucrărilor ce se vor realiza, experții, ținând seamă de prevederile alineatului precedent, vor putea 

propune instanței o eventuală reducere numai a daunelor. 

Articolul 27 
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(1) Primind rezultatul expertizei, instanța îl va compara cu oferta și cu pretențiile formulate de părți și va hotărî. 

(2) Despăgubirea acordată de către instanță nu va putea fi mai mică decât cea oferită de expropriator și nici mai 

mare decât cea solicitată de expropriat sau de altă persoană interesată. 

Articolul 28 

(1) Transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor supuse exproprierii în patrimoniul expropriatorului se 

produce îndată ce obligațiile impuse lui prin hotărâre judecătorească au fost îndeplinite. 

(2) Ipoteca și privilegiul se strămută de drept asupra despăgubirilor stabilite, dispozițiile art. 22 rămânând 

aplicabile, iar servituțile stabilite prin fapta omului se sting în măsura în care devin incompatibile cu situația 

naturală și juridică a obiectivului urmărit prin expropriere, raporturile obligaționale dintre vechiul și noul 

proprietar rămânând supuse dreptului comun. 

(3) Uzul, uzufructul, abitația și superficia, precum și orice alte drepturi reale, cât și concesionarea și atribuirea 

în folosință se sting prin efectul exproprierii, titularii acestora având dreptul la despăgubiri. 

(4) Hotărârea de expropriere va stabili despăgubirea ținând seamă, pentru drepturile reale prevăzute la alin. (3), 

de dispozițiile art. 26. 

Articolul 29 

(1) Orice locațiune încetează de drept la data rămânerii definitive a hotărârii de expropriere. 

(2) În cazul exproprierii unor clădiri cu destinație de locuință, evacuarea persoanelor care le ocupă în mod legal 

în calitate de proprietari și a chiriașilor al căror contract de închiriere a fost legal perfectat, înainte de înscrierea 

lucrării în planurile urbanistice și de amenajare a teritoriului, nu se va putea face decât după asigurarea de către 

expropriator a spațiului de locuit, potrivit legii, la cererea acestor persoane, în modalitatea prevăzută în hotărârea 

judecătorească de expropriere, cu respectarea dispozițiilor art. 26. 

Articolul 30 

Plata despăgubirilor se va face în orice mod convenit între părți; în lipsa acordului părților, instanța va hotărî, 

stabilind și termenul de plată, care nu va depăși 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii. 

Articolul 31 

(1) Eliberarea titlului executoriu și punerea în posesie a expropriatorului vor putea fi făcute numai pe baza unei 

încheieri a instanței, care constată îndeplinirea obligațiilor privind despăgubirea, nu mai târziu de 30 de zile de 

la data plății acesteia. 

(2) Punerea în posesie asupra terenurilor cultivate sau a celor cu plantații se va face numai după ce recolta a fost 

culeasă, cu excepția cazului în care în valoarea despăgubirii a fost cuprinsă și valoarea estimativă a recoltei 

neculese. 

Articolul 35 

Dacă în termen de un an bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate potrivit scopului pentru care au fost 

preluate de la expropriat sau, după caz, lucrările nu au fost începute, foștii proprietari pot să ceară retrocedarea 

lor, dacă nu s-a făcut o nouă declarare de utilitate publică. În acest scop, foștii proprietari vor fi notificați la 

adresa inițială comunicată expropriatorului în vederea plății despăgubirii cuvenite pentru imobilul expropriat. 

Articolul 37 

(1) În cazul în care lucrările pentru care s-a făcut exproprierea nu s-au realizat, iar expropriatorul dorește 

înstrăinarea imobilului, expropriatul - fost proprietar - are un drept prioritar la dobândire, la un preț ce nu poate 

fi mai mare decât despăgubirea actualizată. 

(2) În acest scop, expropriatorul îl va notifica pe fostul proprietar în condițiile art. 35, iar, dacă acesta nu optează 

pentru cumpărare în termen de două luni de la primirea notificării, imobilul poate fi înstrăinat în mod liber. 

(3) Dacă dreptul prioritar de dobândire este încălcat, fostul proprietar se poate substitui în drepturile 

cumpărătorului, plătind acestuia prețul, în limita prevăzută la alin. (2), precum și cheltuielile ocazionate de 

vânzare. Dreptul de substituire se exercită în termen de două luni de la data comunicării încheierii prin care s-a 

dispus înscrierea în cartea funciară în folosul cumpărătorului. 

(4) În acest caz, fostul proprietar preia locul cumpărătorului, substituindu-se acestuia din urmă în toate drepturile 

și obligațiile născute din contractul încheiat cu încălcarea dreptului prioritar de dobândire. 

(5) Dispozițiile privind oferta de plată urmată de consemnațiune se aplică în mod corespunzător. 



196 
 

(6) Procesul-verbal încheiat de executorul judecătoresc pentru a constata primirea plății de către terțul 

cumpărător sau, după caz, încheierea executorului judecătoresc de constatare a consemnării plății prețului de 

către terțul cumpărător rămasă definitivă ține loc de titlu de proprietate. Dispozițiile în materie de carte funciară 

rămân aplicabile. 

Articolul 38 

Toate cheltuielile efectuate pentru realizarea procedurilor de expropriere și retrocedare, inclusiv înaintea 

instanțelor judecătorești, se suportă de expropriator. 

HOTĂRÎRE Nr. 583 din 31 august 1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de 

lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice 

pentru lucrări de interes național sau de interes local 

Articolul 2 

Comisiile pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes 

național se numesc de Guvern, la propunerea Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și a 

organelor de specialitate ale administrației publice centrale care coordonează domeniul de activitate pentru care 

se realizează lucrarea de utilitate publică, pe baza solicitării inițiatorului lucrării. 

Articolul 3 

Comisiile pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes 

local, care se desfășoară pe teritoriul unui singur județ sau al municipiului București, se numesc prin decizia 

delegației permanente a consiliului județean, respectiv prin dispoziția primarului general al municipiului 

București, pe baza solicitării inițiatorului lucrării. 

Articolul 5 

Comisiile pentru lucrări de interes național și pentru situațiile prevăzute de art. 32 din Legea privind 

exproprierea vor avea următoarea componenta: a) reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării 

Teritoriului cu rang de ministru sau secretar de stat, sau un împuternicit al acestuia, care va avea calitatea de 

președinte al comisiei; b) reprezentantul autorității administrației publice centrale care coordonează domeniul 

de activitate pentru care se realizează lucrarea de utilitate publică, cu rang de secretar de stat, subsecretar de stat 

sau director general; c) reprezentantul Ministerului Finanțelor, cu rang de secretar de stat sau director general; 

d) președinții comisiilor județene, respectiv primarul general al municipiului București, pe al căror teritoriu 

administrativ se desfășoară lucrarea de utilitate publică; e) directorii direcțiilor de urbanism și amenajarea 

teritoriului din cadrul consiliilor județene, respectiv directorul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului 

din cadrul Consiliului Local al Municipiului București; f) șefii oficiilor de cadastru ale județelor, respectiv șeful 

oficiului de cadastru al municipiului București; g) primării localităților pe raza cărora se desfășoară lucrarea de 

utilitate publică. 

Articolul 6 

Comisiile pentru lucrări de interes local care se desfășoară pe teritoriul unui singur județ sau al municipiului 

București vor avea următoarea componenta: a) vicepreședintele sau directorul Direcției de urbanism și 

amenajarea teritoriului din cadrul consiliului județean, respectiv viceprimarul municipiului București sau 

directorul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local al Municipiului 

București, desemnat prin decizia delegației permanente a consiliului județean, respectiv prin dispoziția 

primarului general al municipiului București, în calitate de președinte al comisiei; b) viceprimarii și șefii 

compartimentelor de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul consiliilor locale ale municipiilor și orașelor 

și, după caz, viceprimarii comunelor pe teritoriul cărora se desfășoară lucrarea de utilitate publică, precum și 

reprezentanții consiliilor locale interesate în realizarea lucrărilor, altele decât cele pe teritoriul cărora se 

desfășoară lucrarea de utilitate publică, desemnați prin dispoziția primarilor. 

Articolul 8 

Dosarul pentru cercetarea prealabilă se depune de către inițiatorul lucrării, în doua exemplare, la secretariatul 

comisiilor. Secretariatul primește, înregistrează și verifica dosarul pentru cercetarea prealabilă în termen de cel 

mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii acestuia. 

Articolul 9 

În cazul în care dosarul pentru cercetarea prealabilă nu este complet, secretariatul îl returnează inițiatorului 

lucrării în vederea completării, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la înregistrare. 

Articolul 10 
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În cazul în care dosarul pentru cercetarea prealabilă este complet, secretariatul propune spre aprobare 

Guvernului sau delegațiilor permanente ale consiliilor județene, respectiv primarului general al municipiului 

București, componenta nominală a comisiei, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea 

dosarului. 

Articolul 11 

Secretariatul transmite, prin nota telefonica, telefax sau posta, fiecărui membru al comisiei și inițiatorului 

lucrării, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea actului de numire a comisiei, înștiințarea privind 

data, ora și locul de desfășurare a primei ședințe a comisiei. Data se va fixa nu mai târziu de 15 zile lucrătoare 

de la data comunicării actului de numire a comisiei. 

Articolul 12 

Secretariatul transmite fiecărui membru al comisiei și inițiatorului lucrării copia actului de numire a comisiei. 

Articolul 13 

Inițiatorul lucrării transmite câte un exemplar din dosarul pentru cercetarea prealabilă fiecărui membru al 

comisiei cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data primei ședințe. 

Articolul 15 

În situația în care prima ședința nu este legal constituită, se convoacă o noua ședința, în termen de cel mult 10 

zile lucrătoare. Noua ședința și următoarele sunt legal constituite în prezenta membrilor prevăzuți în articolul 

precedent, lit. a) sau b). 

Articolul 18 

În cadrul primei ședințe legal constituită: a) inițiatorul lucrării susține lucrarea în fața comisiei; b) comisia 

analizează dosarul pentru cercetarea prealabilă și solicita inițiatorului, dacă este cazul, datele suplimentare 

necesare acțiunii de cercetare prealabilă și stabilește termenele de punere la dispoziția comisiei a acestor date; 

c) comisia desemnează care dintre membrii săi vor efectua cercetarea la fața locului, precum și data acesteia, 

care se va fixa nu mai târziu de 15 zile lucrătoare; d) comisia fixează data, ora și locul de desfășurare a ședinței 

următoare. 

 

Articolul 25 

Pentru lucrările prevăzute de art. 7 alin. (3) și (4) din Legea privind exproprierea, procedura privind cercetarea 

prealabilă este identică cu cea prevăzută de prezentul regulament, pentru lucrările de interes național sau local. 

Articolul 28 

Secretariatul transmite expropriatorului actul de declarare a utilității publice, în copie, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la comunicarea acestuia. 

Articolul 29 

Expropriatorul transmite câte o copie a actului tuturor consiliilor locale pe al căror teritoriu administrativ se afla 

imobilele propuse pentru expropriere și va proceda al aducerea la cunoștința publică a acestuia potrivit Legii 

privind exproprierea. 

Anexa 1 la regulament 

CONŢINUTUL DOSARULUI 

pentru cercetarea prealabilă 

 1. Date generale: 

 - denumirea lucrării; 

 - amplasamentul lucrării; 

 - inițiatorul lucrării; 

 - expropriatorul propus. 

 2. Memoriu justificativ: 

   - date despre lucrare și prezentarea generală a situației juridice a imobilelor propuse pentru expropriere; 

   - descrierea încadrării lucrării în documentația de urbanism sau de amenajare a teritoriului; 
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   - date care să justifice: 

   - interesul național, respectiv interesul local, după caz; 

   - avantajele economico-sociale, ecologice sau de orice altă natură care susțin necesitatea lucrării; 

   - realizarea lucrării numai prin expropriere; 

 - date care să descrie inconvenientele de ordin economic, social, ecologic sau de orice altă natură ale 

exproprierii. 

 3. Evaluarea costurilor lucrării (mii lei): 

  total: ................................................................ 

  in care: - costurile legate de realizarea exproprierii ................................................. 

  - costurile legate de realizarea propriu-zisă a lucrării ...................................... 

 4. Evaluarea duratei de realizare a lucrării (luni): 

  total: ................................................................ 

  din care: - durata procedurii de expropriere ............................. 

    - durata realizării propriu-zise a lucrării ................................................... 

 5. Extras din documentația de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobată, în ale cărei prevederi se înscrie 

lucrarea, însoțită de copia actului de aprobare conform legii a respectivei documentații. 

 6. Planul de situație al lucrării, cu evidențierea imobilelor propuse pentru expropriere și a situației lor juridice, 

la data întocmirii dosarului pentru cercetarea prealabilă. 

 

 

LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică 

Articolul 8 

(1) Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale în domeniul 

public al acestora, potrivit art. 7 lit. e), se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, 

respectiv a Consiliului General al Municipiului București ori a consiliului local. 

(2) Hotărârea de trecere a bunurilor poate fi atacată, în condițiile legii, la instanța de contencios administrativ 

competenta în a cărei raza teritoriala se afla bunul. 

(3) Trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societăților comerciale, la care statul sau o unitate 

administrativ-teritoriala este acționar, se poate face numai cu plata și cu acordul adunării generale a acționarilor 

societății comerciale respective. În lipsa acordului menționat, bunurile societății comerciale respective pot fi 

trecute în domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauza de utilitate publică și după o justa și 

prealabila despăgubire. 

Articolul 9 

(1) Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale 

se face la cererea consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului 

local, după caz, prin hotărâre a Guvernului, declarându-se din bun de interes public național în bun de interes 

public județean sau local. 

(2) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public al statului 

se face la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al 

Municipiului București sau a consiliului local, declarându-se din bun de interes public județean sau local în bun 

de interes public național. 

(3) Trecerea unui bun din domeniul public al județului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale 

de pe raza teritorială a județului respectiv se face la cererea consiliului local, prin hotărâre a consiliului județean, 

declarându-se din bun de interes public județean în bun de interes public local. 

(4) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a unui 

județ în domeniul public al județului respectiv se face la cererea consiliului județean, prin hotărâre a consiliului 

local, declarându-se din bun de interes public local în bun de interes public județean. 
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(5) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public al altei 

unități administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a județului respectiv se face la cererea consiliului local, 

prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului sau municipiului în a cărui proprietate se află bunul și prin 

hotărâre a consiliului local al comunei, orașului sau municipiului în a cărui proprietate se transmite. 

(6) Trecerea unui bun din domeniul public al unui județ în domeniul public al altui județ limitrof se face la 

cererea consiliului județean, prin hotărâre a consiliului județean al județului în a cărui proprietate se află bunul 

și prin hotărâre a consiliului județean al județului în a cărui proprietate se transmite. 

(7) Prevederile alin. (6) se aplică în mod corespunzător trecerii de bunuri între domeniul public al municipiului 

București și domeniul public al județului Ilfov. 

(8) Trecerile prevăzute la alin. (5)-(7) se realizează strict în vederea derulării unor obiective de investiții și pe 

durată determinată, prevăzute în hotărârea consiliului local, consiliului județean, respectiv municipiului 

București. 

Anexă LISTA cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-

teritoriale 

I. Domeniul public al statului este alcătuit din următoarele bunuri*): 22. porturile maritime și fluviale, civile și 

militare - terenurile pe care sunt situate acestea, diguri, cheiuri, pereuri și alte construcții hidrotehnice pentru 

acostarea navelor și pentru alte activități din navigația civilă, bazine, acvatorii și șenale de acces, drumuri 

tehnologice în porturi, monumente istorice aflate în porturi, cheiuri și pereuri situate pe malul cailor navigabile, 

în fără incintelor portuare destinate activităților de navigație; 26. statuile și monumentele declarate de interes 

public național;27. ansamblurile și siturile istorice și arheologice; 

II. Domeniul public județean este alcătuit din următoarele bunuri*): 6. ansamblurile și siturile istorice și 

arheologice care nu sunt declarate de interes public național; 7. porturile fluviale civile - terenurile pe care sunt 

situate acestea, diguri, cheiuri, pereuri și alte construcții hidrotehnice pentru acostarea navelor și pentru alte 

activități din navigația civilă, bazine, acvatorii și șenale de acces, drumuri tehnologice în porturi, monumente 

istorice aflate în porturi, cheiuri și pereuri situate pe malul căilor navigabile, în afara incintelor portuare destinate 

activităților de navigație care nu sunt declarate de interes public național; 

III. Domeniul public local al comunelor, orașelor și municipiilor este alcătuit din următoarele bunuri*): 

7. statuile și monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public național; 12. ansamblurile și siturile 

istorice și arheologice care nu sunt declarate de interes public național sau județean;13. porturile fluviale civile 

- terenurile pe care sunt situate acestea, diguri, cheiuri, pereuri și alte construcții hidrotehnice pentru acostarea 

navelor și pentru alte activități din navigația civilă, bazine, acvatorii și șenale de acces, drumuri tehnologice în 

porturi, monumente istorice aflate în porturi, cheiuri și pereuri situate pe malul căilor navigabile, în afara 

incintelor portuare destinate activităților de navigație care nu sunt declarate de interes public național sau 

județean; 

LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 

necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local 

Articolul 2 

(1) În sensul prezentei legi, sunt declarate de utilitate publică următoarele lucrări: m) lucrări de interes public 

local de conservare și protejare a clădirilor de patrimoniu degradate; p) lucrări de construire, reabilitare, 

modernizare, reconversie funcțională pentru proiecte de regenerare urbană inițiate de autoritățile publice 

centrale; 

(2) Expropriator este statul român pentru obiectivele de interes național, județele pentru obiectivele de interes 

județean, iar municipiile, orașele și comunele pentru obiectivele de interes local. 

(3) În aplicarea prevederilor prezentei legi, expropriatorul prevăzut la alin. (2) este reprezentat de: e) unitățile 

administrativ-teritoriale sunt reprezentate de autoritățile administrației publice locale sau de aeroporturile de 

interes local pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare proprii, precum și de autoritățile 

administrației publice locale pentru lucrările de interes public de construcție, reabilitare și de modernizare a 

infrastructurii de alimentare cu apă, a infrastructurii de apă uzată, pentru lucrările de construcție, reabilitare și 

modernizare a stațiilor de epurare, pentru lucrările de conservare a spațiilor verzi existente și de amenajare de 

noi spații verzi, pentru lucrările de regenerare urbană și pentru lucrările de conservare și protejare a clădirilor 

de patrimoniu. 

Articolul 3 
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Potrivit prevederilor prezentei legi pot fi expropriate bunurile imobile proprietate a persoanelor fizice sau 

persoanelor juridice, cu sau fără scop lucrativ, și a oricăror alte entități, precum și cele aflate în proprietatea 

privată a comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, pe care se realizează lucrările de utilitate publică de 

interes național, județean și local. 

Articolul 4 

Etapele procedurii de expropriere sunt: a) aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de interes 

național, județean sau local; b) consemnarea sumei individuale aferente reprezentând plata despăgubirii pentru 

imobilele care fac parte din coridorul de expropriere și afișarea listei proprietarilor imobilelor; c) transferul 

dreptului de proprietate; d) finalizarea formalităților aferente procedurii de expropriere. 

Articolul 5 

(1) În vederea realizării lucrărilor prevăzute la art. 1 și 2, expropriatorul prevăzut la art. 2 alin. (2) are obligația 

de a aproba prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a autorității administrației publice locale sau 

județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, potrivit legii, indicatorii tehnico-

economici ai lucrărilor de interes național, județean și local, pe baza documentației tehnico-economice aferente, 

amplasamentul lucrărilor, conform variantei finale a studiului de prefezabilitate, respectiv a variantei finale a 

studiului de fezabilitate, după caz, sursa de finanțare, precum și declanșarea procedurii de expropriere a tuturor 

imobilelor care constituie coridorul de expropriere, a listei proprietarilor așa cum rezultă din evidențele Agenției 

Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară sau ale unităților administrativ-teritoriale, sumele individuale 

aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit având în vedere 

expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici și termenul în care acestea se virează într-un 

cont deschis pe numele expropriatorului la dispoziția proprietarilor de imobile. Amplasamentul lucrării se aduce 

la cunoștința publică prin afișarea la sediul consiliului local respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet 

a expropriatorului și va fi comunicat spre avizare și recepție Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară. Amplasamentul va fi materializat prin bornarea tuturor punctelor de coordonate care îl definesc pe 

acesta. Autoritățile administrației publice locale vor include coordonatele coridorului de expropriere în planurile 

urbanistice generale ale localităților. Actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităților și a 

regulamentelor locale de urbanism poate fi finanțată și de către expropriator. 

(2) Documentația tehnico-economică aferentă lucrărilor prevăzute de prezenta lege se elaborează și se aprobă 

în condițiile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale celorlalte 

acte normative aplicabile în materie de investiții publice de către autoritățile prevăzute la art. 2 sau de către 

autoritățile administrației publice locale, după caz, și va conține varianta finală a studiului de fezabilitate. 

(3) În înțelesul prezentei legi, coridorul de expropriere este stabilit pe baza studiilor de fezabilitate în varianta 

finală sau a documentațiilor de urbanism ori a documentațiilor topocadastrale, aprobate conform legii, și este 

aprobat odată cu indicatorii tehnico-economici, cu documentația de urbanism sau cu documentația topo-

cadastrală, după caz, incluzând și lista imobilelor ce urmează a fi expropriate. 

(4) Pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică prevăzute la art. 2 alin. (1), în termen de 6 luni de la data 

publicării actului normativ de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, în scopul eliberării coridorului de 

expropriere de orice sarcini: a) unitățile administrativ-teritoriale sunt obligate să procedeze la întocmirea 

documentațiilor topo-cadastrale - a planurilor parcelare - aferente imobilelor care fac parte din coridorul de 

expropriere și la predarea acestora către expropriator, sub sancțiunea prevederilor art. 24 din Legea 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare; b) terenurile care fac parte 

din fondul forestier/circuitul agricol, situate pe coridorul de expropriere, sunt considerate scoase din circuitul 

forestier/agricol, prin efectul prezentei legi. 

Articolul 8 

(1) Notificarea intenției de expropriere a imobilelor, precum și lista imobilelor ce urmează a fi expropriate se 

transmit prin poștă către proprietari. Lista imobilelor se face publică prin afișarea acesteia la sediul consiliului 

local respectiv și pe pagina proprie de internet a expropriatorului. 

(2) În termen de 20 de zile calendaristice de la data notificării prevăzute la alin. (1), proprietarii imobilelor 

cuprinse în listă au obligația prezentării la sediul expropriatorului, în vederea depunerii documentelor care să 

ateste dreptul de proprietate sau alt drept real pentru stabilirea unei juste despăgubiri. 

(2^1) În cazul exproprierii pentru realizarea obiectivelor de ecologizare și de reabilitare a zonei litorale a Mării 

Negre, proprietarii imobilelor cuprinse în listă au obligația prezentării la sediul expropriatorului în termen de 

20 de zile lucrătoare de la data notificării prevăzute la alin. (1), în vederea depunerii documentelor care să ateste 

dreptul de proprietate sau alt drept real pentru stabilirea unei juste despăgubiri. 
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(2^2) Prin notificarea prevăzută la alin. (1) se va stabili și termenul de eliberare a imobilului, care nu poate fi 

mai mic de 30 de zile lucrătoare. 

(3) Sumele individuale prevăzute la art. 7 pot fi suplimentate, prin hotărâre a Guvernului, la cererea 

expropriatorului, în situația modificării numărului de imobile necesar a fi expropriate, precum și în orice alte 

situații, temeinic motivate, inclusiv pentru situația prevăzută la alin. (2). 

Articolul 9 

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenelor prevăzute la art. 8, expropriatorul are obligația 

emiterii deciziei de expropriere. 

(2) Decizia de expropriere constituie titlu executoriu pentru predarea bunului imobil, atât împotriva celor 

expropriați, cât și împotriva celor care pretind un drept legat de bunul imobil expropriat, până la soluționarea 

definitivă și irevocabilă a litigiului legat de proprietatea bunului imobil expropriat. Contestația asupra deciziei 

de expropriere nu suspendă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile în cauză. 

(3) Decizia de expropriere se emite și își produce efectele și în situația în care proprietarii imobilelor cuprinse 

în listă nu se prezintă în termenele stabilite la art. 8, nu prezintă un titlu valabil sau nu sunt cunoscuți proprietarii, 

precum și în situația succesiunilor nedeschise ori a succesorilor necunoscuți sau în care nu se ajunge la o 

înțelegere privind valoarea despăgubirii. 

(3^1) Decizia de expropriere se emite și își produce efectele în condițiile prezentei legi, în situația în care 

proprietarii imobilelor sau moștenitorii legali ai acestora au bunurile imobile supuse unor măsuri asiguratorii 

de către organele de urmărire penală/executare silită sau sunt ipotecate ca efect al unor contracte de împrumut. 

(3^2) În situația prevăzută la alin. (3^1), cu 30 de zile înainte de data emiterii deciziei de expropriere, 

expropriatorul notifică organelor de urmărire penală/de executare silită și/sau creditorului, așa cum aceștia sunt 

înscriși în evidențele de carte funciară, faptul că bunul imobil supus măsurilor asiguratorii/ procedurilor de 

executare silită sau ipotecii, după caz, face obiectul procedurii de expropriere, solicitându-le să instituie 

măsurile asiguratorii sau poprirea asupra sumelor care vor rezulta din procedura de expropriere, comunicându-

le datele de identificare a bunului imobil, datele de identificare a proprietarilor, valoarea imobilului, precum și 

orice alte informații pe care expropriatorul le consideră necesare. 

(3^3) În termen de 15 zile de la emiterea notificării prevăzute la alin. (3^2), organul de urmărire penală/de 

executare silită și/sau creditorul comunică expropriatorului dacă intenționează să dispună măsurile asiguratorii 

sau poprirea asupra sumelor care urmează a fi consemnate în contul proprietarului imobilului, ca urmare a 

exproprierii pentru cauză de utilitate publică. 

(3^4) În situația în care organul de urmărire penală/de executare silită și/sau creditorul, după caz, nu răspunde 

în termenul prevăzut la alin. (3^3) solicitat de expropriator sau reprezentantul acestuia, procedura de expropriere 

va continua conform prezentei legi, iar sumele rezultate din exproprierea bunului imobil urmează a fi 

consemnate pe seama proprietarului, fără a lua în considerare măsurile asiguratorii instituite de către organul 

de urmărire penală/de executare silită sau ipoteca instituită de creditor asupra bunului imobil expropriat. 

(3^5) În situația prevăzută la alin. (3^4) măsurile asiguratorii asupra bunului imobil, respectiv ipoteca încetează 

de drept odată cu intabularea dreptului de proprietate în favoarea statului român, județelor, orașelor sau 

comunelor, după caz. 

(3^6) În situația în care organul de urmărire penală/de executare silită și/sau creditorul comunică faptul că 

intenționează să dispună instituirea măsurilor asiguratorii/poprirea asupra sumelor rezultate din exproprierea 

bunului imobil, expropriatorul va consemna sumele în contul proprietarului imobilului, concomitent cu 

instituirea respectivelor măsuri, cu înștiințarea organului de urmările penală/de executare silită, respectiv a 

creditorului. 

(4) Transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor din proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice 

în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale și în administrarea expropriatorului 

operează de drept la data emiterii actului administrativ de expropriere de către expropriator, ulterior consemnării 

sumelor aferente despăgubirii. 

(5) După efectuarea transferului dreptului de proprietate, expropriatorul solicită intabularea dreptului de 

proprietate asupra coridorului de expropriere în baza unei documentații întocmite pentru fiecare unitate 

administrativ-teritorială în parte, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. Ulterior operațiunii de 

intabulare, expropriatorul are obligația de a începe lucrările într-un termen considerat rezonabil, în funcție de 

complexitatea acestora, dar nu mai târziu de 24 de luni. 

(5^1) Coridorul de expropriere include lista imobilelor expropriate, precum și lista imobilelor proprietate 

publică.  
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(6) În vederea clarificării situației juridice a zonelor afectate de expropriere, expropriatorul va întocmi 

documentațiile cadastrale conform dispozițiilor legale aplicabile. 

(7) În situația în care se expropriază doar o parte dintr-un imobil care nu este înscris în cartea funciară, pe baza 

măsurătorilor executate de expropriator se determină atât suprafața expropriată, cât și cea neexpropriată. 

Numărul cadastral se acordă numai pentru suprafața neexpropriată. 

(8) Lista cu proprietarii, inclusiv elementele de identificare ale terenului, suprafață și sumă, va fi actualizată, în 

interiorul coridorului de expropriere, după individualizarea suprafeței expropriate, prin modificarea și 

completarea anexei la hotărârea prevăzută la art. 5. 

Articolul 10 

În situațiile prevăzute la art. 9 alin. (3), persoanele îndreptățite să solicite despăgubiri au posibilitatea de a face 

dovada dreptului de proprietate în fața comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

asupra imobilelor expropriate, potrivit prevederilor prezentei legi. 

Articolul 11 

(1) Documentațiile cadastrale pentru imobilele expropriate se întocmesc prin grija expropriatorului, avându-se 

în vedere și dispozițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(2) Documentațiile vor cuprinde și date privind încadrarea lucrării în planurile de urbanism și amenajare a 

teritoriului, cu excepția lucrărilor prevăzute la art. 6 alin. (1), precum și planuri cu amplasamentul lucrării care 

se recepționează în termen de 10 zile lucrătoare de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, 

prin unitățile sale teritoriale. După recepționarea documentațiilor cadastrale, oficiile în a căror rază teritorială 

de activitate sunt situate imobilele expropriate vor proceda din oficiu la atribuirea numărului cadastral pentru 

suprafața neexpropriată și vor emite încheiere de respingere pentru imobilele aflate în coridorul de expropriere  

(3) Planul cu amplasamentul tuturor imobilelor expropriate, pe fiecare unitate administrativ-teritorială, care 

conține delimitarea imobilelor - teren cu sau fără construcții - expropriate va fi însoțit de anexa cu indicarea 

numelor deținătorilor, precum și a ofertelor de despăgubire, pe categorii de imobile, stabilite de evaluatori 

autorizați, se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul consiliului local respectiv, unde va rămâne afișat 

până la finalizarea procedurii de expropriere, și prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului. 

(6^6) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate pe amplasamentul 

coridorului de expropriere se face prin hotărârea Guvernului privind procedura de expropriere, cu avizul tehnic 

emis de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, după caz. 

(6^7) Expropriatorul prevăzut la art. 2 are obligația să transmită Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

lista suprafețelor de teren situate pe amplasamentul coridorului de expropriere, aprobată prin hotărârea 

Guvernului privind procedura de expropriere, precum și fișierele în format electronic vectorial în Sistemul 

național de proiecție stereografic 1970, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 

României, Partea I. 

(7) După recepționarea documentațiilor cadastrale de către oficiile de cadastru și publicitate imobiliară/Agenția 

Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, un expert evaluator specializat în evaluarea proprietăților 

imobiliare, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, va întocmi un raport de 

evaluare prin raportare la momentul transferului dreptului de proprietate, doar pentru imobilele expropriate 

pentru care există modificări de orice natură față de datele prevăzute în anexa la hotărârea 

Guvernului/consiliului județean/consiliului local, prevăzută la art. 5, pentru fiecare unitate administrativ-

teritorială, pe fiecare categorie de folosință. 

(8) Raportul de evaluare se întocmește avându-se în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele 

notarilor publici, potrivit art. 77^1 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(9) Raportul de evaluare se întocmește sub coordonarea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România. 

Capitolul IV Accesul la imobilele afectate de expropriere 

Articolul 16 

(1) Deținătorii cu orice titlu ai imobilelor situate pe coridorul de expropriere, afectate de elaborarea 

documentației de urbanism, studiului de fezabilitate - varianta finală sau a documentațiilor topo-cadastrale, după 

caz, după o prealabilă și obligatorie înștiințare efectuată de către expropriator, sunt obligați să permită accesul 

pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice și a oricăror operațiuni necesare studiului de 

fezabilitate, precum și a studiilor de teren arheologice. 
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(2) Aceste dispoziții se aplică și pentru efectuarea măsurătorilor topografice necesare întocmirii planurilor, 

precum și pentru întocmirea rapoartelor de evaluare sau pentru orice alte activități necesare, prevăzute de 

prezenta lege. 

Articolul 17 

Autoritățile administrației publice locale și forțele de ordine publică sunt obligate să își dea concursul pentru 

ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 16. 

Articolul 24 

(1) Documentațiile pentru eliberarea certificatelor de urbanism necesare realizării lucrărilor prevăzute la art. 1 

se depun de către expropriator. 

(2) Certificatele de urbanism pentru lucrările ce fac obiectul prezentei legi se eliberează și se comunică 

expropriatorului, în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii documentației, și sunt valabile până la 

finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la încheierea procesului-verbal de 

recepție finală. 

(3) Avizele, acordurile, permisele și autorizațiile solicitate prin certificatele de urbanism, cu excepția acordului 

de mediu, vor fi eliberate și comunicate expropriatorului în termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii 

documentației pentru eliberarea lor și sunt valabile până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost 

eliberate, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepție finală. 

(4) Autorizația de construire pentru lucrări, în toate cazurile, se emite imediat, potrivit art. 7 alin. (16) din Legea 

nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, și este valabilă până la finalizarea executării lucrărilor pentru care a fost eliberată, respectiv până la 

încheierea procesului-verbal de recepție finală. 

(5) În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării 

tacite, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările și completările ulterioare, 

certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele și autorizațiile se consideră acordate, cu excepția 

acordului de mediu, dacă acestea nu au fost transmise către expropriator în termenele prevăzute la alin. (2)-(4). 

Articolul 26 

Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele sau autorizațiile sunt valabile de la data eliberării 

acestora până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la încheierea 

procesului-verbal de recepție finală. 

Articolul 28 

(1) Bunurile imobile, proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care sunt afectate de lucrările de 

utilitate publică trec, în condițiile legii, în proprietatea publică a statului și în administrarea reprezentanților 

expropriatorilor în termen de 30 de zile de la înștiințarea unității administrativ-teritoriale. Expropriatorul poate 

da bunurile imobile expropriate în administrare/concesiune operatorului serviciului public. Fac excepție de la 

prevederile prezentului alineat lucrările de construcție de drumuri de interes județean și cele aferente dezvoltării 

aeroporturilor de interes local. 

(1^1) Prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

cu modificările și completările ulterioare, la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) bunurile imobile care sunt 

afectate de lucrările de utilitate publică trec de drept din proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale 

în proprietatea publică a statului și în administrarea reprezentanților expropriatorilor. 

(2) Bunurile imobile trecute în proprietatea publică a statului și în administrarea expropriatorilor, conform 

prevederilor alin. (1), pot fi transferate, după finalizarea lucrărilor, în proprietatea unităților administrativ-

teritoriale și în administrarea autorităților administrației publice locale și nu pot fi înstrăinate pe perioada 

existenței lucrărilor de utilitate publică. 

(3) În cazul bunurilor imobile aflate în proprietatea publică sau privată a statului și în administrarea instituțiilor 

publice, institutelor de cercetare-dezvoltare, regiilor autonome, precum și a oricăror altor autorități publice, al 

căror regim a fost stabilit prin legi speciale, în vederea realizării obiectivelor de importanță națională prevăzute 

în prezenta lege, transferul dreptului de administrare se efectuează prin hotărâre a Guvernului, în termen de 

maximum 15 zile de la data aprobării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor. 

(4) În cazul bunurilor aflate în proprietatea privată a comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, transferul 

dreptului de proprietate operează în condițiile prezentei legi, după consemnarea sumelor individuale. 

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazul terenurilor forestiere proprietate publică a statului necesare 

realizării obiectivelor de interes național, regional, județean, interjudețean și local, transferul dreptului de 
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administrare se face prin efectul prezentei legi, iar predarea-primirea se face obligatoriu fără alte formalități în 

termen de 10 zile de la încheierea procesului-verbal de recepție finală. 

Articolul 29 

(1) Actele juridice care se încheie după data afișării hotărârii privind cuantumul despăgubirii sunt lovite de 

nulitate absolută. 

(2) Începând cu data publicării hotărârii prevăzute la art. 5 alin. (1), actele juridice prin care se face trecerea din 

extravilan în intravilan, precum și cele prin care se face trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

unităților administrativ-teritoriale, referitoare la imobilele expropriate, potrivit studiului de fezabilitate, sunt 

lovite de nulitate absolută. 

Articolul 34 

Dispozițiile prevăzute mai sus se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 33/1994, precum 

și cu cele ale Codului civil și ale Codului de procedură civilă, în măsura în care nu contravin prevederilor 

prezentei legi. 

LEGE nr. 18 din 19 februarie 1991 fondului funciar 

Articolul 35 

(1) Terenurile proprietatea statului sunt acele suprafețe intrate în patrimoniul sau în conformitate cu prevederile 

legale existente până la data de 1 ianuarie 1990 și înregistrate ca atare în sistemul de evidenta al cadastrului 

funciar general și în amenajamentele silvice. 

Notă  

Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 748 din 4 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL 

OFICIAL nr. 71 din 1 februarie 2016, s-a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (1) 

din Legea fondului funciar nr. 18/1991, constatându-se că acestea sunt constituționale, în măsura în care nu 

condiționează dobândirea dreptului de proprietate publică prin expropriere, de înscrierea acesteia în cartea 

funciară. 

Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 

31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate 

ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții 

Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile 

neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind 

neconstituționale sunt suspendate de drept. 

Prin urmare, în intervalul 1 februarie - 17 martie 2016, dispozițiile art. 35 alin. (1) din Legea fondului funciar 

nr. 18/1991, în măsura în care condiționează dobândirea dreptului de proprietate publică prin expropriere, de 

înscrierea acesteia în cartea funciară, au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data 

de 18 martie 2016, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate. 

 

  



205 
 

A.4. Modul de inventariere în conflict cu dreptul de acces și de popularizare a informațiilor 

legate de imobile aflate în proprietate privată; lacune în ce privește identificarea limitelor 

sau a componentelor unui imobil protejat 

LEGE nr. 157 din 7 octombrie 1997 privind ratificarea Convenției pentru protecția 

patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie 1985 

Articolul 2 

În scopul identificării cu precizie a monumentelor, ansamblurilor arhitecturale și a siturilor susceptibile de a fi 

protejate, fiecare parte se angajează sa continue inventarierea acestora, iar în cazul în care bunurile respective 

ar fi amenințate, sa întocmească, în cel mai scurt termen, o documentație corespunzătoare. 

Articolul 15 

Fiecare parte se angajează: 1. sa pună în valoare, în opinia publică, conservarea patrimoniului arhitectural, atât 

ca element al identității culturale, cat și ca sursa de inspirație și de creativitate pentru generațiile prezente și 

viitoare; 2. sa promoveze în acest scop politici de informare și de sensibilizare, îndeosebi cu ajutorul tehnicilor 

moderne de difuzare și de popularizare, având, între altele, drept obiectiv: a) sa trezească și să sporească 

sensibilitatea publicului, încă de la vârsta școlara, față de ocrotirea patrimoniului, calitatea mediului construit 

și expresia arhitecturala; b) sa pună în evidenta unitatea patrimoniului cultural și a legăturilor dintre arhitectura, 

arte, tradiții populare și moduri de viața, la nivel european, național sau regional. 

ORDIN nr. 2.080/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Direcțiilor Județene pentru Cultură și Patrimoniul Național, respectiv a municipiului București 

Articolul 6 

(1) În activitatea sa, Direcția urmărește îndeplinirea următoarelor obiective generale: b). asigurarea inventarierii 

și verificarea actualizării permanente a evidenței patrimoniului imobil; c). verificarea asigurării condițiilor 

prevăzute de legislația în vigoare privitoare la starea de conservare, a condițiilor de securitate și respectarea 

reglementărilor privind clasarea și circulația patrimoniului cultural mobil; e). informarea cetățenilor în legătură 

cu legislația aplicabilă domeniului său de competență. 

(2) Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul precedent Direcția Întreprinde demersuri pe lângă 

autoritățile administrației publice locale, persoane fizice și persoane juridice de drept public sau privat. 

Articolul 7 

(2) Principalele atribuții ale Direcției sunt următoarele: b) colaborează cu autoritățile publice și cu instituțiile 

specializate pentru protejarea și punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural național și aplică în acest 

sens prevederile în domeniu; 

Articolul 8 

(1) În exercitarea atribuțiilor sale, Direcția este autorizată să controleze respectarea reglementărilor specifice 

domeniului său de activitate de către toate persoanele fizice și juridice din județul/municipiul București, în 

funcție de competența teritorială, să semnaleze organelor și autorităților competente situațiile de încălcare a 

dispozițiilor legale în domeniu, să constate contravențiile și să aplice amenzi potrivit competențelor stabilite 

prin actele normative speciale, precum și de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, la propunerea directorului executiv al Direcției, 

se desemnează personalul împuternicit să controleze respectarea reglementărilor speciale în domeniul său de 

competență, să constate contravenții și să aplice amenzi. 

Articolul 16 

Compartimentul Monumente istorice și arheologie îndeplinește în condițiile legii, următoarele atribuții: a) în 

domeniul protejării monumentelor istorice: 

2. realizează inventarierea monumentelor istorice și comunică lunar la Institutul Național al Patrimoniului 

informațiile și datele necesare realizării și actualizării Listei Monumentelor Istorice; 
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6. Întocmește și comunică proprietarilor sau titularilor dreptului de administrare, după caz, Obligația privind 

folosința monumentului istoric, act prin care sunt precizate condițiile și regulile de utilizare sau exploatare și 

întreținere a bunurilor mobile clasate monument istoric; 

14. înștiințează, în scris, proprietarii sau titularii drepturilor reale asupra monumentelor istorice din județul de 

competență despre obligațiile ce le revin prin lege ca urmare a regimului juridic special al bunurilor imobile în 

cauză; 

17. constată contravenții și aplică amenzi pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul protejării 

monumentelor istorice în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare 

HOTĂRÂRE nr. 593 din 8 iunie 2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național 

al Patrimoniului 

Articolul 2 

Institutul are următoarele atribuții principale: s) colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului 

Culturii și Patrimoniului Național și cu instituții de specialitate în activitatea de inventariere și de cadastru a 

monumentelor istorice; 

Ordin nr. 2.060/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Ministerului Culturii 

Articolul 56 

(1) Serviciul Arheologie și Patrimoniu Construit (SAPC) este condus de un șef se care se subordonează 

directorului Direcției Patrimoniu Cultural și are următoarele atribuții: 

(2) În domeniul patrimoniului construit: w) colaborează cu serviciile deconcentrate ale ministerului, în vederea 

controlului și inspectării șantierelor la obiectivele monument istoric, indiferent de sursa de finanțare a lucrărilor 

și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale; 

HOTĂRÂRE nr. 90 din 10 februarie 2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Culturii și Identității Naționale 

Articolul 4 

În activitatea sa, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național urmărește îndeplinirea următoarelor obiective 

generale: b) protejarea patrimoniului cultural național, precum și a patrimoniului imaterial, prin promovarea 

unui cadru legislativ specific în vederea promovării eficiente și proactive a patrimoniului național, precum și 

prin programe și măsuri specifice privind evaluarea, restaurarea și conservarea, respectiv punerea lor în valoare 

și reinserția în viața comunității, prin dezvoltarea de proiecte integrate și de rețele de cooperare; c) susținerea 

moștenirii și diversității culturale, conservarea identităților culturale, atât la nivel național, cât și în cadrul 

comunităților locale, prin implicare proactivă a acestora în viața culturală și recunoașterea valorilor 

patrimoniale; d) creșterea gradului de acces și de participare a publicului la cultură; 

Articolul 7 

Pentru realizarea obiectivelor și pentru îndeplinirea atribuțiilor sale generale și specifice, pentru conceperea și 

punerea în aplicare de politici și acțiuni intersectoriale și de parteneriate public-privat și central-local, Ministerul 

Culturii și Identității Naționale poate acționa în cooperare cu autoritățile administrației publice centrale și locale, 

cu instituții publice, cu operatorii culturali, cu organisme neguvernamentale și alte persoane juridice de drept 

privat, din țară și din străinătate, conform legii. 

Articolul 8 

Pentru exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național este abilitat să solicite și să 

primească informații și date de la autoritățile administrației publice, de la instituții publice și de la persoane 

juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competență. 

Articolul 17 

(1) Direcțiile județene pentru cultură, respectiv a municipiului București: b) colaborează cu autoritățile publice 

și cu instituțiile specializate pentru protejarea și punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural național 

și aplică în acest sens prevederile legale în domeniu; 
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HOTĂRÂRE nr. 90 din 10 februarie 2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Culturii și Identității Naționale 

Articolul 6 

(1) În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național are următoarele 

atribuții specifice: 8. coordonează activitățile de cercetare, conservare, evidență, proiectare și restaurare, 

regenerare și punere în valoare a patrimoniului cultural național, material și imaterial, și asigură finanțarea 

adecvată a acestora, potrivit legii; 

ORDONANȚA nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și 

declararea unor situri arheologice ca zone de interes național 

Articolul 9 

(1) Proprietarii și titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra terenurilor în care se afla 

situri arheologice și celor pe care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat au obligația de a 

permite accesul personalului autorizat, în condițiile prezentei ordonanțe, în vederea cercetării și protejării 

patrimoniului arheologic, precum și asigurării masurilor de protecție și paza a bunurilor de patrimoniu. 

Articolul 23 

(1) Proprietarii și titularii dreptului de administrare și ai altor drepturi reale asupra imobilelor din siturile 

arheologice din zonele de interes arheologic prioritar au obligația de a permite accesul personalului autorizat de 

Ministerul Culturii și Cultelor în vederea cercetării arheologice și protejării patrimoniului arheologic și de a 

asigura masurile de protecție și paza a bunurilor de patrimoniu arheologic, conform legii. 

CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991 

Articolul 44 Dreptul de proprietate privată 

(1) Dreptul de proprietate, precum și creanțele asupra statului, sunt garantate. Conținutul și limitele acestor 

drepturi sunt stabilite de lege. 

(2) Proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetățenii străini și 

apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condițiile rezultate din aderarea 

României la Uniunea Europeană și din alte tratate internaționale la care România este parte, pe bază de 

reciprocitate, în condițiile prevăzute prin lege organică, precum și prin moștenire legală. 

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauza de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreapta și 

prealabilă despăgubire. 

(4) Sunt interzise naționalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe 

baza apartenentei sociale, etnice, religioase, politice sau de alta natura discriminatorie a titularilor. 

(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăți imobiliare, cu 

obligația de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantațiilor sau construcțiilor, precum și 

pentru alte daune imputabile autorității. 

(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) și (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de 

divergenta, prin justiție. 

(7) Dreptul de proprietate obliga la respectarea sarcinilor privind protecția mediului și asigurarea bunei 

vecinătăți, precum și la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului. 

(8) Averea dobândita licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezuma. 

(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile 

legii. 

Articolul 136 Proprietatea 

(1) Proprietatea este publică sau privată. 

(2) Proprietatea publică este garantată și ocrotită prin lege și aparține statului sau unităților administrativ-

teritoriale. 
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(3) Bogățiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil, de interes 

național, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental, precum 

și alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietății publice. 

(4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condițiile legii organice, ele pot fi date în administrare 

regiilor autonome ori instituțiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în 

folosință gratuita instituțiilor de utilitate publică. 

(5) Proprietatea privată este inviolabilă, în condițiile legii organice. 

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 

Articolul 1 

Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin prezenta lege, 

constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în 

conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României. 

Articolul 2 

În sensul prezentei legi: a) prin autoritate sau instituție publică se înțelege orice autoritate ori instituție publică 

ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, societate reglementată de 

Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflată sub autoritatea sau, 

după caz, în coordonarea ori în subordinea unei autorități publice centrale sau locale și la care statul român sau, 

după caz, o unitate administrativ-teritorială este acționar unic ori majoritar, precum și orice operator sau 

operator regional, astfel cum aceștia sunt definiți în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, se supun prevederilor prezentei legi 

partidele politice, federațiile sportive și organizațiile neguvernamentale de utilitate publică, care beneficiază de 

finanțare din bani publici; b) prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește 

activitățile sau rezulta din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de 

forma sau de modul de exprimare a informației; c) prin informație cu privire la datele personale se înțelege orice 

informație privind o persoana fizică identificată sau identificabilă. 

Articolul 3 

Asigurarea de către autoritățile și instituțiile publice a accesului la informațiile de interes public se face din 

oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relații publice sau al persoanei desemnate în acest 

scop. 

Articolul 12 

(1) Se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, prevăzut la art. 1 și, respectiv, la art. 11^1, următoarele 

informații: a) informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din 

categoriile informațiilor clasificate, potrivit legii; b) informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele 

care privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate, 

potrivit legii; c) informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce 

atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum și principiului concurentei loiale, potrivit 

legii; d) informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii; 

Articolul 14 

(1) Informațiile cu privire la datele personale ale cetățeanului pot deveni informații de interes public numai în 

măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcții publice. 

(2) Informațiile publice de interes personal nu pot fi transferate intre autoritățile publice decât în temeiul unei 

obligații legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele informații potrivit art. 2. 

LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici 

Articolul 2 

(1) Funcția publică reprezintă ansamblul atribuțiilor și responsabilităților, stabilite în temeiul legii, în scopul 

realizării prerogativelor de putere publică de către administrația publică centrală, administrația publică locală și 

autoritățile administrative autonome. 
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ORDIN nr. 2.684 din 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligației 

privind folosință monumentului istoric și a conținutului acesteia 

Anexa 1 METODOLOGIA din 18 iunie 2003 de întocmire a Obligației privind folosință monumentului istoric 

Articolul 4 

(1) Emitentul Obligației privind folosință monumentului istoric este direcția pentru cultura, culte și patrimoniul 

cultural național județeană, respectiv a municipiului București, în a cărei raza teritorială este situat monumentul 

istoric. 

(2) Obligația privind folosință monumentului istoric se întocmește de către specialiștii serviciilor monumente 

istorice din cadrul direcțiilor pentru cultura, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a 

municipiului București, prevăzute la alin. (1), în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.(3) 

Obligația privind folosință monumentului istoric se întocmește numai după cercetarea, la fața locului, a 

imobilului 

Articolul 11 

Specialiștii serviciilor monumente istorice din cadrul direcțiilor pentru cultura, culte și patrimoniul cultural 

național județene, respectiv a municipiului București, vor verifica periodic, cel puțin o dată pe an și în mod 

obligatoriu la fiecare sesizare, modul în care sunt respectate prevederile Obligației privind folosință 

monumentului istoric. 

Anexa 2 Capitolul III Obligațiile proprietarilor, titularilor dreptului de administrare, concesionarilor și 

locatarilor monumentelor istorice 

4. Sa asigure, în condițiile legii, accesul specialiștilor desemnați de Ministerul Culturii și Cultelor sau de 

direcțiile pentru cultura, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, în 

vederea constatării stării de conservare sau pentru efectuarea de cercetări, inclusiv arheologice, de expertizare 

a monumentelor istorice și pentru operațiunile de evidenta. 

6. Sa asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, precum și a oricăror alte lucrări, 

conform prevederilor legale, numai de către persoanele fizice sau juridice atestate în acest sens și sa prevadă în 

contracte condițiile și termenele de execuție cuprinse în avizul de specialitate. 

10. Sa obțină avizul direcției pentru cultura, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a 

municipiului București, și să asigure pe propria răspundere condiții corespunzătoare de vizitare, fotografiere, 

filmare, reproducere și de publicitate, în cazul în care, la solicitarea lor, proprietarii introduc monumentele 

istorice în circuit public. 

11. Sa comunice direcției pentru cultura, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului 

București, orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de administrare sau al altor drepturi reale, după 

caz, asupra monumentelor istorice. 

ORDIN nr. 2.260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și 

inventariere a monumentelor istorice 

Articolul 3 

(1) Inventarierea este un ansamblu de proceduri cu ajutorul cărora sunt identificate - prin cercetare și analiză 

științifică - acele bunuri imobile care datorită caracteristicilor lor sunt susceptibile de a fi clasate ca monumente 

istorice. 

(2) Inventarierea are un caracter sistematic, în analiza tuturor categoriilor de bunuri imobile inventariate fiind 

folosită o metodă unică. 

(3) Inventarierea monumentelor istorice constă în procedura de alcătuire a fișei analitice și minimale a fiecărui 

monument, în care sunt consemnate informațiile tehnice și științifice, toate intervențiile umane, precum și 

modificările naturale survenite în decursul timpului, în condițiile Legii nr. 422/2001, republicată, și potrivit 

prezentelor norme metodologice. 

Articolul 5 

(1) Etapele pe care specialistul sau, după caz, expertul prevăzut la art. 4 trebuie să le urmeze în vederea realizării 

fișei analitice de inventariere a unui monument istoric sunt următoarele: a) cercetarea pe teren a monumentului 

istoric, urmărindu-se: – verificarea denumirii oficiale, a denumirilor anterioare și, după caz, a hramului bisericii 
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sau a denumirii ansamblului; – verificarea adresei corecte; – descrierea sumară a imobilului; – stabilirea datei 

construirii, a istoricului și a stării de conservare; – schița planului de situație; – fotografii ale imobilului; 

LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice 

Articolul 2 

(1) Monumentele istorice fac parte integrantă din patrimoniul cultural național și sunt protejate prin lege. 

(2) Activitățile și măsurile de protejare a monumentelor istorice se realizează în interes public. În condițiile 

prezentei legi intervențiile asupra monumentelor istorice pot constitui cauză de utilitate publică. 

(3) În sensul prezentei legi, prin protejare se înțelege ansamblul de măsuri cu caracter științific, juridic, 

administrativ, financiar, fiscal și tehnic menite să asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, 

evidența, conservarea, inclusiv paza și întreținerea, consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a 

monumentelor istorice și integrarea lor social-economică și culturală în viața colectivităților locale. 

(5) Asupra monumentelor istorice se pot aplica servituți de utilitate publică instituite potrivit legii. 

Articolul 7 

(4) Autoritățile administrației publice centrale de specialitate și instituțiile din subordinea acestora, precum și 

autoritățile administrației publice locale cooperează cu proprietarii monumentelor istorice, persoane fizice sau 

juridice, cu deținătorii și administratorii acestora, precum și cu instituțiile publice și organizațiile 

neguvernamentale din domeniul protejării monumentelor istorice și îi sprijină în condițiile legii. 

Articolul 12 

(1) Inventarierea monumentelor istorice reprezintă acțiunea de strângere a totalității informațiilor, 

documentelor, studiilor, cercetărilor și a documentațiilor cu privire la identificarea imobilelor susceptibile de a 

dobândi calitatea de monument istoric, a imobilelor clasate ca monumente istorice, a monumentelor istorice 

declasate, precum și a celor distruse sau dispărute. 

(4) Inventarierea și clasarea se realizează potrivit dispozițiilor prevăzute de prezenta lege și în conformitate cu 

normele metodologice de inventariere și clasare a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului 

culturii și patrimoniului național. 

(5) Pentru realizarea inventarierii monumentelor istorice, autoritățile și instituțiile publice competente comunică 

serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, la solicitarea acestora, date 

privind situația juridică a imobilelor. 

Articolul 25 

(4) Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, potrivit prevederilor prezentei legi, Ministerul Culturii și Patrimoniului 

Național organizează compartimente de specialitate în aparatul propriu, precum și instituții subordonate, având 

drept atribuții activitățile de cercetare, inventariere, avizare, inspecție și control, conservare, restaurare și punere 

în valoare a monumentelor istorice. 

Articolul 26 

(1) În vederea protejării monumentelor istorice Ministerul Culturii și Patrimoniului Național îndeplinește, direct 

sau prin serviciile sale publice deconcentrate ori prin alte instituții publice subordonate, următoarele atribuții:1. 

organizează sistemul național de cercetare, inventariere, clasare a monumentelor istorice, de elaborare a 

reglementărilor din domeniu, de inspecție și control al monumentelor istorice; 

Articolul 35 

(1) În cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național se constituie, prin ordin al ministrului culturii și 

patrimoniului național, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, un colectiv de 

control pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice. 

(2) Colectivul de control pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice are următoarele atribuții: 

a) controlează, în condițiile legii, documentele și documentațiile de orice fel privind conservarea, restaurarea și 

protejarea monumentelor istorice; b) constată încălcarea prevederilor legale în domeniul conservării, restaurării 

și protejării monumentelor istorice și propune luarea măsurilor legale ce se impun; c) are acces, în condițiile 

legii, la orice monument istoric, precum și pe șantierele de cercetare sau de conservare-restaurare a 

monumentelor istorice; în acest scop, organele abilitate ale statului au obligația să sprijine personalul 

colectivului în exercitarea atribuțiilor; d) face propuneri de sancționare, în condițiile legii, a abaterilor 

constatate. 
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(3) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (2), colectivul de control pentru activitatea de protejare a 

monumentelor istorice are dreptul să solicite și să primească informații și documente, în condițiile legii, de la 

orice persoană fizică sau juridică, aceasta având obligația de a da curs solicitării în termen de 15 zile 

calendaristice de la data emiterii cererii. 

Articolul 36 

(1) În scopul protejării monumentelor istorice proprietarii și titularii dreptului de administrare sau ai altor 

drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligați: e) să asigure, în condițiile legii, accesul specialiștilor 

desemnați de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național sau de direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul 

cultural național, în vederea constatării stării de conservare sau pentru efectuarea de cercetări, inclusiv 

arheologice, de expertizare a monumentelor istorice și pentru operațiunile de evidență; 

Articolul 45 

(1) În vederea protejării monumentelor istorice și a respectării prevederilor legale în acest domeniu autoritățile 

administrației publice locale au următoarele atribuții: a) cooperează cu organismele de specialitate și cu 

instituțiile publice cu responsabilități în domeniul protejării monumentelor istorice și asigură punerea în aplicare 

și respectarea deciziilor acestora; c) cooperează cu ceilalți proprietari sau administratori de monumente istorice; 

Articolul 55 

(1) Constituie contravenții la regimul de protejare a monumentelor istorice, a zonelor lor de protecție și a zonelor 

protejate următoarele fapte, dacă, potrivit legii, nu constituie infracțiuni: b) încălcarea obligațiilor prevăzute la 

art. 36 de către proprietar sau de către titularul dreptului de administrare a unui monument istoric; 

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a), e) și f) se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, 

iar cele menționate la alin. (1) lit. b)-d) se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei. 

(3) Contravențiile la regimul de protejare a monumentelor istorice se prescriu în termen de 3 ani de la data 

săvârșirii lor. 

Articolul 57 

(1) Contravențiile se constată și amenzile se aplică de specialiștii direcțiilor pentru cultură, culte și patrimoniul 

cultural național județene, respectiv a municipiului București, de împuterniciții Ministerului Culturii și 

Patrimoniului Național, de inspectorii teritoriali ai Inspectoratului de Stat în Construcții sau de inspectorii 

Ministerului Finanțelor Publice, după caz. 

(2) Pentru contravențiile prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a) și b) constatarea și aplicarea amenzilor se pot face 

și de către primar, președintele consiliului județean și împuterniciții acestora sau de către organele de poliție, 

după caz. 

CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991 

Articolul 33 Accesul la cultură 

(1) Accesul la cultura este garantat, în condițiile legii. 

(2) Libertatea persoanei de a-și dezvolta spiritualitatea și de a accede la valorile culturii naționale și universale 

nu poate fi îngrădită. 

(3) Statul trebuie să asigure păstrarea identității spirituale, sprijinirea culturii naționale, stimularea artelor, 

protejarea și conservarea moștenirii culturale, dezvoltarea creativității contemporane, promovarea valorilor 

culturale și artistice ale României în lume. 

LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996 

Articolul 3 

(6) În îndeplinirea obligațiilor ce le revin, autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice, instanțele 

judecătorești, notarii publici, experții judiciari, persoanele autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, 

cartografie și fotogrammetrie, precum și executorii judecătorești au acces gratuit, direct, permanent, personal 

sau prin reprezentant, la platforma și serviciile on-line ale sistemului integrat de cadastru și carte funciară, în 

condițiile reglementate prin ordin al directorului general al Agenției Naționale. 

(6^1) Prin ordinul directorului general al Agenției Naționale prevăzut la alin. (6) se acordă și se revocă dreptul 

de acces pentru orice alte persoane și entități, se stabilesc seturile de date, tariful pe unitatea de timp, modul și 
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termenul de plată. Dreptul de acces poate fi revocat individual în condițiile prevăzute de normele tehnice, fără 

un aviz prealabil, și expiră odată cu sfârșitul perioadei pentru care a fost achitat tariful. 

(6^2) Accesul on-line pentru entitățile care au atribuții specifice, prevăzute la alin. (6), este permis în vederea 

consultării cărții funciare, planului cadastral, obținerii pe cale electronică a datelor cadastrale necesare 

întocmirii și transmiterii, inclusiv pe cale electronică, a actelor și documentațiilor cadastrale instrumentate, în 

vederea înscrierii acestora în cartea funciară, precum și în alte situații reglementate prin ordinul prevăzut la alin. 

(6). 

Articolul 12 

(3) Primarul unității administrativ-teritoriale în care se desfășoară lucrările de cadastru are obligația să 

înștiințeze deținătorii imobilelor, prin afișare și prin alte mijloace de publicitate, cu privire la obligația acestora, 

respectiv: a) de a permite accesul specialiștilor să execute măsurătorile; 

Articolul 46 

(2) Constituie contravenții următoarele fapte: b) refuzul proprietarilor de imobile de a permite accesul 

personalului de execuție pentru realizarea lucrărilor de cadastru, a celor geodezice, topografice și 

fotogrammetrice, cu excepția Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de 

Protecție și Pază și persoanelor juridice din sectorul de apărare; c) refuzul de a pune la dispoziția Agenției 

Naționale sau instituțiilor subordonate documentațiile de specialitate utilizabile la lucrările de cadastru de către 

cei care le dețin, cu excepția Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de 

Protecție și Pază și persoanelor juridice din sectorul de apărare; d) publicarea, difuzarea sau utilizarea cu bună 

știință a datelor, documentelor și informațiilor de specialitate elaborate sau aflate în administrarea Agenției 

Naționale ori unităților subordonate fără acordul acestora, după caz; 

Articolul 50 

(1) Informațiile referitoare la rețeaua geodezică națională, hărțile oficiale, cadastrul și publicitatea imobiliară 

sunt informații publice și reprezintă bun proprietate publică a statului și sunt în administrarea Agenției Naționale 

prin unitățile subordonate. Aceste informații se pot consulta și sunt accesibile oricăror persoane fizice sau 

juridice contra cost. 

(2) Informațiile menționate mai sus pot fi consultate gratuit de către autoritățile publice centrale și locale în 

vederea realizării proiectelor de interes național. 

LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 

necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local 

Capitolul IV Accesul la imobilele afectate de expropriere 

Articolul 16 

(1) Deținătorii cu orice titlu ai imobilelor situate pe coridorul de expropriere, afectate de elaborarea 

documentației de urbanism, studiului de fezabilitate - varianta finală sau a documentațiilor topo-cadastrale, după 

caz, după o prealabilă și obligatorie înștiințare efectuată de către expropriator, sunt obligați să permită accesul 

pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice și a oricăror operațiuni necesare studiului de 

fezabilitate, precum și a studiilor de teren arheologice. 

(2) Aceste dispoziții se aplică și pentru efectuarea măsurătorilor topografice necesare întocmirii planurilor, 

precum și pentru întocmirea rapoartelor de evaluare sau pentru orice alte activități necesare, prevăzute de 

prezenta lege. 

Articolul 17 

Autoritățile administrației publice locale și forțele de ordine publică sunt obligate să își dea concursul pentru 

ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 16. 

Articolul 31 

Expropriatorul poate folosi orice documentație tehnică sau de evaluare realizată ori aflată în curs de realizare 

anterior intrării în vigoare a prezentei legi. 

LEGE nr. 18 din 19 februarie 1991 fondului funciar 
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Articolul 12 

(4) Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate reprezintă informații de 

interes public și sunt deschise liberului acces al cetățenilor. Asigurarea accesului la aceste informații de interes 

public se face în condițiile și potrivit procedurii prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public. 

LEGE nr. 150 din 24 iulie 1997 privind ratificarea Convenției europene pentru protecția 

patrimoniului arheologic (revizuită), adoptată la La Valetta la 16 ianuarie 1992 

Articolul 7 

În vederea facilitării studiului și a difuzării cunoștințelor asupra descoperirilor arheologice, fiecare parte se 

angajează: (i) sa realizeze și sa actualizeze anchetele, inventarele și cartografia siturilor arheologice din spatiile 

supuse jurisdicției sale; (ii) sa adopte orice dispoziții practice în vederea abținerii, în urma operațiunilor 

arheologice, a unui document științific de sinteza publicabil, prealabil necesarei difuzări integrale a studiilor 

specializate. 

DECRET nr. 187 din 30 martie 1990 pentru acceptarea Convenției privind protecția patrimoniului 

mondial, cultural și natural, adoptată de Conferința generală a Organizației Națiunilor Unite pentru 

Educație, Știință și Cultura la 16 noiembrie 1972 

Articolul 3 

Fiecărui stat care participa la prezenta convenție îi revine datoria de a identifica și a delimita diferitele bunuri 

situate pe teritoriul sau, la care se referă art. 1 și 2 de mai sus. 

ORDIN nr. 2.080/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Direcțiilor Județene pentru Cultură și Patrimoniul Național, respectiv a municipiului București 

Articolul 16 

Compartimentul Monumente istorice și arheologie îndeplinește în condițiile legii, următoarele atribuții: b) în 

domeniul protejării patrimoniului arheologic: 1. identifică siturile arheologice prin repere și coordonate și 

asigură delimitarea și marcarea limitelor lor pe hartă în coordonate ST70; 2. asigură marcarea limitelor siturilor 

arheologice prin coordonate ST70 în toate documentațiile de urbanism primite de Direcție; 

 

 

HOTĂRÂRE nr. 593 din 8 iunie 2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național 

al Patrimoniului 

Articolul 2 

Institutul are următoarele atribuții principale: u^1) gestionează baza de date geospațiale a Ministerului Culturii 

cu privire la monumente istorice și la situri arheologice, necesare punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului 

nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările și completările ulterioare; elaborează și 

finanțează proiecte pentru realizarea bazei de date geospațiale; 

ORDONANȚA nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și 

declararea unor situri arheologice ca zone de interes național 

Articolul 5 

(7) Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, delimitate și instituite conform legii, beneficiază de protecția 

acordată zonelor protejate, precum și de masurile specifice de protecție prevăzute de prezenta ordonanță. 

(8) În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător și delimitat conform prevederilor art. 2 

alin. (1) lit. k) se instituie, din momentul descoperirii de bunuri arheologice, pentru o perioadă ce nu poate 
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depăși 12 luni, regimul de protecție pentru bunurile arheologice și zonele cu potențial arheologic, în vederea 

cercetării și stabilirii regimului de protejare. 

Articolul 8 

(1) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliara și oficiile din subordinea sa au obligația sa includă 

zonele de patrimoniu arheologic reperat, pe baza Repertoriului arheologic național, în planurile cadastrale și în 

hărțile topografice; lista cuprinzând aceste zone se preia de la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului 

Culturii și Cultelor. 

(2) Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, înregistrate în Repertoriul arheologic național, se includ în 

cadastrul de specialitate al zonelor protejate naturale și construite. 

(3) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliara și oficiile din subordinea sa au obligația sa furnizeze 

la cerere, cu titlu gratuit, pe orice tip de suport, documentele necesare Ministerului Culturii și Cultelor și 

serviciilor sale deconcentrate, pentru realizarea Listei monumentelor istorice și a Repertoriului arheologic 

național. 

Articolul 16 

Comisia Națională de Arheologie are următoarele atribuții: l) propune avizarea studiilor de fundamentare pentru 

definirea, instituirea și delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniul arheologic; 

Articolul 17 

(4) Repertoriul arheologic național cuprinde date științifice, cartografice, topografice, imagini, planuri, precum 

și orice alte informații privitoare la: a) zonele cu potențial arheologic cunoscut și cercetat, zonele cu potențial 

arheologic cunoscut și necercetat, precum și zonele al căror potențial arheologic devine cunoscut întâmplător 

sau ca urmare a cercetărilor arheologice preventive; b) monumentele, ansamblurile și siturile istorice în care 

s-au efectuat sau sunt în curs de desfășurare cercetări arheologice; c) informații științifice privind bunurile 

mobile descoperite în zonele sau la monumentele istorice prevăzute la lit. a) și b);d) situri arheologice distruse 

sau dispărute. 

ORDIN nr. 2.684 din 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligației 

privind folosință monumentului istoric și a conținutului acesteia 

Anexa 1 METODOLOGIA din 18 iunie 2003 de întocmire a Obligației privind folosință monumentului istoric 

Articolul 6 

(5) La pct. 2 "Localizare administrativă/Amplasament" din cap. I al formularului Obligației privind folosință 

monumentului istoric, subpct. 2.6 va fi completat cu datele privind delimitarea zonei de protecție, prevăzute în 

ordinul ministrului culturii și cultelor de clasare a monumentului istoric. 

(6) În situația în care pentru un imobil exista documentație tehnica cadastrala întocmită și avizată în 

conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, subpct. 2.7 din formularul menționat la alin. (5) va fi completat 

cu numărul cadastral, respectiv numărul de Carte funciară. 

ORDIN nr. 2.260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și 

inventariere a monumentelor istorice 

Articolul 14 

(1) Dosarul de clasare cuprinde: 3. documentația privind situația juridică: a) copii legalizate de pe actele care 

atestă dreptul de proprietate sau alte drepturi reale asupra imobilului ori acte emise de autoritățile administrației 

publice locale competente teritorial certificând situația proprietății asupra imobilului, conform evidențelor 

compartimentelor de impozite și taxe locale proprii sau aflate în subordinea acestora; b) copii ale planului 

cadastral și ale cărții funciare; 

Articolul 25^1 

(1) Pentru siturile arheologice din Platforma continentală a litoralului românesc al Mării Negre, Ministerul 

Culturii și Identității Naționale propune declanșarea procedurii de clasare/declasare/schimbare de grupă 

valorică, prin cererea adresată Direcției Județene pentru Cultură Constanța, respectiv Direcției Județene pentru 

Cultură Tulcea, abilitând-o să declanșeze procedura prevăzută la art. 13-21 din Legea nr. 422/2001 privind 

protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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Articolul 25^2 

(1) Pentru zonele care fac obiectul art. 25^1, dosarul de clasare/declasare/schimbare de grupă valorică, prin 

excepție de la prevederile art. 14 alin. (1), art. 21 alin. (5), respectiv art. 22 alin. (3) va cuprinde: 5. coordonatele 

STEREO ‘70 ale conturului zonei pentru care se propune clasare/declasare/schimbare de grupă valorică și, în 

cazul clasării/schimbării de grupă valorică, coordonatele STEREO ‘70 ale conturului zonei de protecție; 6. fișa 

analitică de inventariere, vizată de serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii și Identității Naționale, 

împreună cu instituția organizatoare a cercetării, care va cuprinde: date de identificare - cod LMI, categorie, 

denumire, tip proprietate, coordonate STEREO ‘70, descrierea stării actuale, datele obținute prin utilizarea 

sonarului sau a altor metode și tehnici de investigare și, dacă este posibil, documentar imagistic constituit din 

desene, prezentări fotografic-video și/sau modele computerizate; 

Anexa nr. 2 

la normele metodologice 

A. FIȘA ANALITICĂ 

de inventariere a monumentelor și ansamblurilor istorice 

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ 

2.8.  Coordonate geografice    

2.8.1.  Referințe geografice    

2.8.2.  Identificare cartografică    

2.8.3.  Sistem cartografic utilizat    

2.8.4.  Coordonate Y, X, Z   

 

Anexa nr. 3 

la normele metodologice 

A. FIȘA ANALITICĂ 

de inventariere a siturilor arheologice 

2. LOCALIZARE 

2.5.  Coordonate geografice    

2.5.1.  Identificare cartografică    

2.5.2.  Sistem cartografic utilizat    

2.5.3.  Coordonate Y, X, Z    

2.5.4.  Punct    

2.5.5.  Reper    

2.5.6.  Toponim   

 

Anexa nr. 4 

la normele metodologice 

INSTRUCȚIUNI 

de introducere a datelor în fișa analitică de inventariere 

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ 

2.1. Stat (alfanumeric, multivaloric, obligatoriu) România - RO; în cazul unor monumente aflate pe teritoriul a 

două state se menționează ambele state. Ruinele Podului lui Traian de lângă Drobeta-Turnu Severin se află atât 

pe malul românesc, cât și pe cel iugoslav (YU). 

2.2. JudețSe completează cu structura administrativă actuală a României: județ, sigla alfabetică a județului. 

2.3. Orașe 
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2.4. Sate 

2.5. Comune 

2.6. Numele străzii (alfanumeric, multivaloric) Se completează cu numele străzii; dacă obiectivul corespunde 

mai multor străzi, se trec toate, prima adresă fiind cea sub care este înregistrat în inventar, LMI. Dacă nu există 

număr, i se atribuie un număr artificial, recunoscut ca fiind atribuit. 

2.7. Adresa poștală (alfanumeric, multivaloric, obligatoriu) Se menționează toate numerele poștale la care 

figurează obiectivul. 

2.8. Localizare anterioară (alfanumeric, multivaloric, facultativ) Provincie, regiune etc. Se utilizează pentru 

indicarea diviziunilor geografice și politice ale statului în timp. 2.8.1. Oraș 2.8.2. Comună/Cartier/Sector urban 

2.8.3. Sat/Cătun 2.8.4. Adrese poștale anterioare - facultativ (alfanumeric, monovaloric, facultativ) 2.8.5. Nume 

anterioare ale străzii – facultativ 

2.9. Coordonate geografice 

2.10. Referințe geografice (alfanumeric, multivaloric, obligatoriu) Se menționează numărul de parcelă, numărul 

de tarla. Se precizează suprafața lor și unitățile de măsură (mp; ha; ari; pogon etc.) Se precizează, în cazul în 

care există, nr. carte funciară, nr. registru ipotecă.Se anexează o copie a planului cadastral la o scară 

convenabilă:– 1:500-1:2000 pentru monument;– 1:2000-1:5000 pentru ansamblu;– 1:10000-1:25000 pentru 

sectoare urbane sau localități. 

2.11. Identificare cartografică 

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 

Anexa nr. 2 DEFINIREA unor termeni de specialitate utilizați în cuprinsul legii 

Zone protejate - Teritoriile delimitate geografic, în cuprinsul cărora se află elemente sau ansambluri ale 

patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebită. În raport cu natura elementelor de patrimoniu, zonele 

protejate sunt: a) zone naturale protejate, instituite pentru protejarea și punerea în valoare a patrimoniului natural 

cu valoare deosebită; b) zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea și punerea în valoare a 

patrimoniului construit, cu valoare istorică, culturală sau memorialistică deosebită. 

LEGE nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul 

Articolul 18 

(1) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene este autoritatea 

administrației publice centrale pentru planificare teritorială, amenajarea teritoriului și urbanism, având în 

această calitate următoarele atribuții: c^1) inițierea și coordonarea elaborării sau actualizării documentațiilor de 

amenajare a teritoriului și de urbanism pentru zonele care cuprind monumente istorice înscrise în lista 

patrimoniului mondial; 

Articolul 31^3 

Zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protecție sau interdicție, care nu pot fi suficient 

reglementate prin Planul urbanistic general, se vor evidenția/delimita în cadrul acestuia în vederea detalierii 

prin planuri urbanistice zonale. 

Articolul 46 

(2) Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii unități administrativ-

teritoriale de baza, cu privire la: f) stabilirea zonelor protejate și de protecție a monumentelor istorice și a 

siturilor arheologice reperate; 

Articolul 47 

(2) Planul urbanistic zonal cuprinde reglementări asupra zonei referitoare la: f) protejarea monumentelor istorice 

și servituți în zonele de protecție ale acestora. 

(3) Elaborarea Planului urbanistic zonal este obligatorie în cazul: b) zonelor construite protejate și de protecție 

a monumentelor; 

Articolul 48^1 
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(1) Toate documentațiile de urbanism se realizează în format digital și format analogic, la scară adecvată, în 

funcție de tipul documentației, pe suport topografic realizat în coordonate în sistemul național de referință Stereo 

1970, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor măsurători la teren, cu respectarea și integrarea 

limitelor imobilelor înregistrate în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, puse la dispoziție de oficiile 

de cadastru și publicitate imobiliară. 

Articolul 51 

(1^1) Activitățile de amenajare a teritoriului și urbanism de interes național și regional, care se finanțează din 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, 

sunt: a) elaborarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României; b) elaborarea planurilor de amenajare a 

teritoriului național; c) elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului zonal regional; d) elaborarea 

Regulamentului general de urbanism; e) elaborarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism 

pentru zonele cu monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial; f) elaborarea documentațiilor de 

amenajarea teritoriului și urbanism, hărți de hazard/risc în vederea prevenirii dezastrelor naturale sau 

industriale; g) programe de susținere a dezvoltării locale în vederea asigurării fondului de documentații în 

domeniile: amenajarea teritoriului, urbanism, imobiliar-edilitar și al proiectelor de dezvoltare urbană integrată. 

(1^2) Activitățile prevăzute la alin. (1^1) lit. g), precum și metodologiile de finanțare a acestora se aprobă prin 

hotărâre a Guvernului. 

(2) Autoritățile administrației publice locale au obligația să prevadă în bugetele anuale fonduri pentru elaborarea 

sau actualizarea, după caz, a planurilor de amenajare a teritoriului, a planurilor de urbanism, a hărților de risc 

natural, precum și a studiilor de fundamentare necesare în vederea elaborării acestora. 

(3) Metodologia finanțării de la bugetul de stat a hărților de risc pentru cutremure și alunecări de teren se 

elaborează de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și se 

aproba prin hotărâre a Guvernului. 

Anexa nr. 2 DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN LEGE 

Zonă de protecție - suprafața delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau natural, al unor resurse 

ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă etc. și în care se instituie servituți de utilitate publică și 

de construire pentru păstrarea și valorificarea acestor resurse și bunuri de patrimoniu și a cadrului natural 

aferent. Zonele de protecție sunt stabilite prin acte normative specifice, precum și prin documentații de 

amenajare a teritoriului sau urbanism, în baza unor studii de specialitate. 

Zonă protejată - zonă naturală ori construită, delimitată geografic și/sau topografic, determinată de existența 

unor valori de patrimoniu natural și/sau cultural a căror protejare prezintă un interes public și declarată ca atare 

pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare și reabilitare a valorilor de patrimoniu. Statutul de zonă 

protejată creează asupra imobilelor din interiorul zonei servituți de intervenție legate de desființare, modificare, 

funcționalitate, distanțe, înălțime, volumetrie, expresie arhitecturală, materiale, finisaje, împrejmuiri, mobilier 

urban, amenajări și plantații și este stabilit prin documentații de urbanism specifice aprobate. 

LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice 

Articolul 3 

Conform prezentei legi se stabilesc următoarele categorii de monumente istorice, bunuri imobile situate 

suprateran, subteran și subacvatic: a) monument - construcție sau parte de construcție, împreună cu instalațiile, 

componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară care fac parte integrantă din acestea, 

precum și lucrări artistice comemorative, funerare, de for public, împreună cu terenul aferent delimitat 

topografic, care constituie mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, 

istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific sau tehnic; b) ansamblu - grup coerent din punct de vedere 

cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori muzeistic de construcții urbane sau rurale care împreună cu terenul 

aferent formează o unitate delimitată topografic ce constituie o mărturie cultural-istorică semnificativă din punct 

de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific sau tehnic; 

c) sit - teren delimitat topografic cuprinzând acele creații umane în cadru natural care sunt mărturii cultural-

istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, 

religios, social, științific, tehnic sau al peisajului cultural. 

Articolul 9 

(1) Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protecție, delimitată pe baza reperelor topografice, 

geografice sau urbanistice, în funcție de trama stradală, relief și caracteristicile monumentului istoric, după caz, 
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prin care se asigură conservarea integrată și punerea în valoare a monumentului istoric și a cadrului său construit 

sau natural. 

(2) Delimitarea și instituirea zonei de protecție se realizează, simultan cu clasarea bunului imobil ca monument 

istoric, în condițiile legii. 

(3) Autoritățile publice locale competente vor include în planurile urbanistice și în regulamentele aferente 

zonele de protecție delimitate conform alin. (2). 

Articolul 22 

(3) Lista monumentelor istorice stă la baza întocmirii cadastrului de specialitate al monumentelor istorice, a 

planurilor de amenajare a teritoriului și a planurilor urbanistice. 

Articolul 26 

(1) În vederea protejării monumentelor istorice Ministerul Culturii și Patrimoniului Național îndeplinește, direct 

sau prin serviciile sale publice deconcentrate ori prin alte instituții publice subordonate, următoarele atribuții: 

19. avizează reglementările, normele și metodologiile elaborate de autoritățile și instituțiile publice abilitate, 

privind: f) elaborarea cadastrului monumentelor istorice; 

Articolul 45 

(2) Autoritățile administrației publice locale au obligația să realizeze studiile de fundamentare, delimitare și 

instituire a zonelor de protecție a monumentelor istorice, folosind numai personal de specialitate atestat. 

Articolul 59 

Până la instituirea zonei de protecție a fiecărui monument istoric potrivit art. 9 se consideră zonă de protecție 

suprafața delimitată cu o rază de 100 m în localități urbane, 200 m în localități rurale și 500 m în afara 

localităților, măsurată de la limita exterioară, de jur-împrejurul monumentului istoric. 

ORDIN nr. 562 din 20 octombrie 2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Metodologie 

de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor de urbanism pentru zone construite 

protejate (PUZ)" 

1.3. Relaționarea planului urbanistic pentru zone construite protejate cu alte documentații urbanistice 

Articolul 8 

În raport cu logica succesiunii diferitelor documentații urbanistice, se iau în considerare următoarele: => în 

planurile urbanistice generale ale localităților se procedează la delimitarea primară a zonelor construite protejate 

(evidențiate ca unități teritoriale de referință), obligația elaborării PUZCP fiind înscrisă în regulamentul local 

de urbanism aferent PUG; => planurile urbanistice pentru zone construite protejate (PUZCP) au la bază 

planurile de delimitare definitivă a zonelor și de inventariere a monumentelor istorice; 

2. DELIMITAREA ZONELOR CONSTRUITE PROTEJATE 

2.1. Tipul și natura valorilor care trebuie protejate. Definire 

Articolul 12 

Elementele construite protejate de legislația română sunt, în ordinea importanței:* monumente 

istorice: - monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial cultural (MLPM); - monumente propuse pentru 

înscriere în Lista patrimoniului mondial cultural (MpLPM); - valori de patrimoniu cultural de interes național 

(VPCIN); - situri arheologice declarate ca zone de interes național (SAIN); - monumente istorice clasate în 

grupele A și B (monumente, ansambluri, situri) (MI).* zone construite protejate - zona de protecție a MLPM și 

MpLPM (delimitată conform studiilor de specialitate) (ZPMLPM); - zone protejate construite de interes 

național (ZPCIN); - zone protejate construite (ZPC); - zone de interes arheologic prioritar (delimitate conform 

studiilor de specialitate pentru SAIN) (ZIAP); - zone de protecție ale monumentelor istorice (ZPMI). 

2.3. Zone protejate. Zone construite protejate. Definire. 

Articolul 16 

Conform art. 1 alin (2) din Legea nr. 5/2000, acestea se definesc după cum urmează: "Zone naturale sau 

construite, delimitate geografic și/sau topografic, care cuprind valori de patrimoniu natural și/sau cultural și 

sunt declarate ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare a valorilor de patrimoniu. "Tipurile 

de zone protejate derivă din natura și gruparea valorilor conținute, din specificul și din încadrarea juridică a 

acestora:* determinate de un monument istoric/monument al naturii și zona de protecție aferentă;* determinate 
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de un ansamblu istoric sau sit istoric/arie naturală sau sit natural și zona de protecție aferentă;* determinate de 

o sumă de elemente care necesită protecție și se constituie într-o suprafață protejată (centre și zone istorice 

urbane sau rurale, căi de comunicație, alte amenajări valoroase/rezervații naturale). 

2.4. Delimitarea zonelor construite protejate 

Articolul 20 

În cazul zonei construite protejate instituite în jurul unui monument istoric, aceasta cuprinde monumentul, 

ansamblul sau situl clasate, împreună cu zona de protecție aferentă. Stabilirea suprafețelor acestor tipuri de zone 

are în vedere, în ordine: - Stabilirea bunurilor de patrimoniu; - Delimitarea zonelor de protecție ale bunurilor 

clasate; - Delimitarea zonei protejate generate de bunurile clasate ca învăluitoare a tuturor zonelor de protecție 

ale bunurilor de patrimoniu clasate. 

Articolul 21 

În cazul zonelor construite protejate instituite pentru protejarea patrimoniului construit, acestea reprezintă suma 

valorilor grupate care necesită protecție. Stabilirea suprafețelor acestor tipuri de zone se realizează în 

următoarele etape: - Studiul istoric general desfășurat pe o arie mai mare pe care se presupune situarea zonei 

construite protejate; - Definirea și delimitarea zonei construite protejate; - Studiul istoric zonal conținând o 

analiză complexă a elementelor componente și precizarea valorii lor, precum și propuneri privind atitudinea 

față de acestea; - Studiul urbanistic general, specific planurilor urbanistice zonale (conform conținutului-cadru 

și al metodologiei de elaborare a documentațiilor de urbanism), având ca principal scop determinarea relației 

zonei protejate cu întregul organism urban; - Concluzii asupra studiilor anterioare, concretizate în delimitarea 

definitivă a zonei construite protejate. 

 

Articolul 22 

Delimitarea zonelor construite protejate se face pe limite existente de parcele și se recunoaște în documentația 

scrisă și desenată, fie prin menționarea numerelor poștale sau cadastrale, fie prin menționarea numelor 

proprietarilor, fie după alte elemente reperabile pe teren (ex.: maluri de ape, linii electrice etc.) 

3. METODOLOGIE DE ELABORARE A DOCUMENTAŢIILOR DE URBANISM PENTRU ZONE 

CONSTRUITE PROTEJATE 

3.1. Abordarea dezvoltării zonelor construite protejate în documentațiile de urbanism. 

Articolul 23 

O politică de protejare urbanistică a valorilor de patrimoniu trebuie să se reflecte într-o atitudine responsabilă 

privind delimitarea, declararea, gestionarea și dezvoltarea zonelor construite protejate. Ea trebuie să-și găsească 

mijloacele de exprimare la nivelul documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, ca și al 

programelor și proiectelor derivate. 

4. CONŢINUTUL-CADRU AL DOCUMENTAŢIILOR DE URBANISM PENTRU ZONE CONSTRUITE 

PROTEJATE (PUZCP) 

A. PIESE SCRISE 

2. DELIMITAREA ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE 

2.3. Definirea/delimitarea zonei construite protejate pe baza utilizării criteriilor de definire (stabilirea suprafeței 

de manifestare a criteriilor (istorice, urbanistice, funcționale, de vizibilitate, etc.), decelarea calității diferitelor 

componente ale zonei, delimitarea zonei istorice protejate) - ANEXA 1 

B. PIESE DESENATE 

3. Plan de reglementări urbanistice. Scara uzuală identică cu cea a planșei privind situația existentă. Redactarea 

se face în conformitate cu legenda anexată. Planșa evidențiază: - limita zonei protejate și delimitările unităților 

teritoriale de referință; - limitele zonelor de protecție ale monumentelor istorice; 

Anexa 1 

CONŢINUTUL STUDIULUI ISTORIC GENERAL 

Delimitarea se realizează pe limite de proprietate sau limite arbitrare (caz în care se definesc cu precizie). 

Delimitarea zonelor construite protejate se suprapune peste delimitarea zonelor istorice de referință. 
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LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 

necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local 

Articolul 5 

(1) În vederea realizării lucrărilor prevăzute la art. 1 și 2, expropriatorul prevăzut la art. 2 alin. (2) are obligația 

de a aproba prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a autorității administrației publice locale sau 

județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, potrivit legii, indicatorii tehnico-

economici ai lucrărilor de interes național, județean și local, pe baza documentației tehnico-economice aferente, 

amplasamentul lucrărilor, conform variantei finale a studiului de prefezabilitate, respectiv a variantei finale a 

studiului de fezabilitate, după caz, sursa de finanțare, precum și declanșarea procedurii de expropriere a tuturor 

imobilelor care constituie coridorul de expropriere, a listei proprietarilor așa cum rezultă din evidențele Agenției 

Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară sau ale unităților administrativ-teritoriale, sumele individuale 

aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit având în vedere 

expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici și termenul în care acestea se virează într-un 

cont deschis pe numele expropriatorului la dispoziția proprietarilor de imobile. Amplasamentul lucrării se aduce 

la cunoștința publică prin afișarea la sediul consiliului local respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet 

a expropriatorului și va fi comunicat spre avizare și recepție Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară. Amplasamentul va fi materializat prin bornarea tuturor punctelor de coordonate care îl definesc pe 

acesta. Autoritățile administrației publice locale vor include coordonatele coridorului de expropriere în planurile 

urbanistice generale ale localităților. Actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităților și a 

regulamentelor locale de urbanism poate fi finanțată și de către expropriator. 

(2) Documentația tehnico-economică aferentă lucrărilor prevăzute de prezenta lege se elaborează și se aprobă 

în condițiile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale celorlalte 

acte normative aplicabile în materie de investiții publice de către autoritățile prevăzute la art. 2 sau de către 

autoritățile administrației publice locale, după caz, și va conține varianta finală a studiului de fezabilitate. 

(3) În înțelesul prezentei legi, coridorul de expropriere este stabilit pe baza studiilor de fezabilitate în varianta 

finală sau a documentațiilor de urbanism ori a documentațiilor topocadastrale, aprobate conform legii, și este 

aprobat odată cu indicatorii tehnico-economici, cu documentația de urbanism sau cu documentația topo-

cadastrală, după caz, incluzând și lista imobilelor ce urmează a fi expropriate. 

Articolul 9 

(8) Lista cu proprietarii, inclusiv elementele de identificare ale terenului, suprafață și sumă, va fi actualizată, în 

interiorul coridorului de expropriere, după individualizarea suprafeței expropriate, prin modificarea și 

completarea anexei la hotărârea prevăzută la art. 5. 

Articolul 32 

(2) În cazul în care, pe parcursul procedurii de expropriere se constată neconcordanțe între situațiile evidențiate 

în documentațiile cadastrale și identificările inițiale ale imobilelor și persoanelor supuse exproprierii, va fi 

rectificată, prin grija expropriatorului, anexa la hotărârea Guvernului/consiliului județean/consiliului local 

privind declanșarea procedurilor de expropriere, cuprinzând tabelul cu imobilele și persoanele supuse 

exproprierii. 

Articolul 11 

(1) Documentațiile cadastrale pentru imobilele expropriate se întocmesc prin grija expropriatorului, avându-se 

în vedere și dispozițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(2) Documentațiile vor cuprinde și date privind încadrarea lucrării în planurile de urbanism și amenajare a 

teritoriului, cu excepția lucrărilor prevăzute la art. 6 alin. (1), precum și planuri cu amplasamentul lucrării care 

se recepționează în termen de 10 zile lucrătoare de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, 

prin unitățile sale teritoriale. După recepționarea documentațiilor cadastrale, oficiile în a căror rază teritorială 

de activitate sunt situate imobilele expropriate vor proceda din oficiu la atribuirea numărului cadastral pentru 

suprafața neexpropriată și vor emite încheiere de respingere pentru imobilele aflate în coridorul de expropriere.  

(3) Planul cu amplasamentul tuturor imobilelor expropriate, pe fiecare unitate administrativ-teritorială, care 

conține delimitarea imobilelor - teren cu sau fără construcții - expropriate va fi însoțit de anexa cu indicarea 

numelor deținătorilor, precum și a ofertelor de despăgubire, pe categorii de imobile, stabilite de evaluatori 

autorizați, se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul consiliului local respectiv, unde va rămâne afișat 

până la finalizarea procedurii de expropriere, și prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului. 
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(4) Tabelele cu imobilele proprietate privată expropriate în condițiile prezentei legi, cuprinzând județul, 

localitatea, numărul cadastral, suprafața în metri pătrați și numele/denumirea proprietarului/deținătorului, 

conform documentației cadastrale, vor fi aduse la cunoștința publică prin afișare la sediul consiliului local al 

fiecărei unități administrativ-teritoriale pe raza căreia se află imobilele expropriate și pe pagina proprie de 

internet a expropriatorilor, cu 10 zile înainte de data începerii activității comisiei prevăzute la art. 18. 

(5) Data începerii activității comisiei prevăzute la art. 18 și data la care vor fi afișate tabelele prevăzute la alin. 

(4) se vor aduce la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea unui anunț într-un ziar local. 

(6) În situația în care, drept consecință a revizuirii studiului de fezabilitate, a definitivării proiectului tehnic sau 

a detaliilor de execuție, amplasamentul lucrării se modifică, expropriatorul va proceda la actualizarea datelor 

de identificare a imobilelor supuse exproprierii, prin întocmirea unor documentații cadastrale și actualizarea 

tabelelor prevăzute la alin. (4), cu respectarea reglementărilor în vigoare. 

(12) Identificarea imobilelor expropriate, aflate în litigiu, se va face numai în sistem național de coordonate, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996 

Articolul 1 

(2) Cadastrul realizează identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor în documentele 

cadastrale și reprezentarea acestora pe hărți și planuri cadastrale. 

(3) Cartea funciară cuprinde descrierea imobilelor și înscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la 

drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legătură cu imobilele. 

(4) Evidența imobilelor înscrise în planul cadastral și în cartea funciară se realizează și se actualizează din oficiu, 

la cererea persoanelor interesate sau la inițiativa autorităților publice. Autoritățile publice și titularii de drepturi 

asupra imobilelor au obligația de a sprijini crearea și actualizarea cadastrului prin punerea la dispoziție cu titlu 

gratuit a datelor și informațiilor deținute. Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să acorde sprijin 

informațional, tehnic și de altă natură, în limitele competențelor, la crearea și actualizarea sistemului de cadastru 

și carte funciară. 

(5) Prin imobil, în sensul prezentei legi, se înțelege terenul, cu sau fără construcții, de pe teritoriul unei unități 

administrativ-teritoriale, aparținând unuia sau mai multor proprietari, care se identifică printr-un număr 

cadastral unic. 

(6) Imobilul definit la alin. (5) se înscrie într-o carte funciară.(7) Entitățile de bază ale acestui sistem sunt 

imobilul și proprietarul. 

Articolul 2 

(3) Planul cadastral conține reprezentarea grafică a limitelor imobilelor dintr-o unitate administrativ-teritorială, 

care se înscriu în cartea funciară, precum și numerele cadastrale ale acestora. Planul cadastral este actualizat de 

către inspectorii de cadastru din cadrul oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară. 

Articolul 5 

(1) Nomenclatura stradală se aprobă prin hotărâre a consiliului local, se organizează pe fiecare localitate și 

reprezintă evidența primară unitară care servește la atribuirea denumirii străzii și a numărului administrativ. 

(2) Registrul electronic național al nomenclaturilor stradale reprezintă sistemul unic de referință la nivel 

național, în care sunt înscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, orașelor și al municipiilor. 

Registrul este obligatoriu de utilizat de instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale în 

activitatea specifică. Agenția Națională asigură instituțiilor și autorităților publice, precum și notarilor publici 

accesul liber și gratuit la registru. 

(3) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a furniza și actualiza datele cu privire la 

nomenclatura stradală proprie din registrul electronic al nomenclaturilor stradale. 

(4) Modificarea adresei administrative a imobilului se notează în cartea funciară. Prin excepție de la prevederile 

art. 31 alin. (1), încheierea prin care se dispune notarea modificării adresei administrative se comunică numai 

la cererea persoanei interesate. 

Articolul 10 

(1) Înregistrarea sistematică a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se realizează pe 

baza măsurătorilor necesare realizării planului cadastral, în care sunt determinate poziția limitelor dintre 

imobilele învecinate, din oficiu, gratuit și în mod sistematic, pe baza realității din teren, identificată conform 
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art. 11 alin. (2) lit. e) și f), indiferent de apartenența imobilului la domeniul public sau privat al statului ori al 

unității administrativ-teritoriale sau de calitatea de proprietar, posesor ori deținător legal sau detentor precar 

prevăzut la art. 918 din Codul civil. Lucrările de măsurători se execută prin orice metodă grafică, numerică, 

fotogrammetrică sau combinate, în îndeplinirea funcției tehnice a cadastrului. 

(2) Documentațiile cadastrale determină suprafața terenurilor și construcțiilor, rezultată din măsurători. 

(3) În cadrul funcției economice a cadastrului se evidențiază elementele tehnice necesare stabilirii valorilor 

impozabile ale imobilelor sau, după caz, a impozitelor sau taxelor pentru aceste imobile. 

(4) Funcția juridică a cadastrului se realizează prin identificarea proprietarilor, respectiv a posesorilor imobilelor 

și prin înscrierea acestora în documentele tehnice cadastrale, în scopul înscrierii imobilelor în cartea funciară. 

Articolul 11 

(2) Specificațiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea 

funciară se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale, care se publică 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, și cuprinde, în principal, următoarele etape: 

Articolul 12 

(12) Reprezentanții autorităților și instituțiilor publice, ai regiilor autonome și ai societăților comerciale cu 

capital parțial de stat, precum și ai altor entități care dețin terenuri în administrare, aflate în proprietatea statului 

român sau a unităților administrativ-teritoriale, au obligația de a participa la identificarea și măsurarea 

imobilelor în cauză. 

(13) Primarul unității administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al acestuia, identifică proprietarii, posesorii sau alți deținători ai imobilelor și pune la dispoziție 

informațiile și evidențele necesare deținute de primărie, prin eliberarea de certificate sau orice alte documente 

necesare lucrării sistematice de cadastru. 

Articolul 12 

(8) Dacă proprietarii, posesorii sau alți deținători nu se prezintă, identificarea limitelor imobilelor se va face în 

lipsa acestora. Primarul unității administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al acestuia, eliberează certificate și furnizează gratuit echipelor de realizare a lucrărilor 

sistematice de cadastru date și informații cuprinse în: a) registrul agricol; b) registrul de rol nominal unic; 

c) nomenclatura stradală; d) listele cuprinzând următoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal 

sau, după caz, numărul de identificare fiscală, adresa domiciliului pentru persoanele fizice, respectiv denumirea, 

adresa sediului și codul de înregistrare fiscală sau, după caz, codul unic de înregistrare, în cazul persoanelor 

juridice; e) orice alte informații și evidențe care ar putea fi necesare realizării lucrării sistematice de cadastru în 

vederea înscrierii în cartea funciară. 

Articolul 14 

(11) Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii documentelor tehnice ale cadastrului și pentru corespondența 

acestora cu realitatea din teren, precum și pentru identificarea limitelor imobilelor în concordanță cu actele 

juridice puse la dispoziție de deținători revine persoanei autorizate să execute lucrări de specialitate. 

Articolul 15 

(3) În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică pe 

unitatea administrativ-teritorială respectivă, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară. 

Dovada delimitării unui imobil față de alte imobile se face numai cu extrasul din planul cadastral. 

Articolul 28 

(10) Notarea în cartea funciară a calității de monument istoric a unui imobil este scutită de tarif și se solicită în 

termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului de clasare sau de schimbare a grupei valorice, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, ordin emis potrivit Legii nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

(11) Calitatea de monument istoric se notează în cartea funciară în baza ordinului prevăzut la alin. (10), 

Ministerul Culturii și Identității Naționale sau, după caz, direcțiile de cultură ori a municipiul București având 

calitate de persoană interesată de a solicita aceste înscrieri. 

(12) Radierea din cartea funciară a calității de monument istoric se realizează în baza ordinului de declasare, 

emis potrivit Legii nr. 422/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozițiile alin. (10) și (11). 

Articolul 29 
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(4) În cazul în care identificarea cadastrală a imobilului nu este posibilă, pe baza datelor existente, vor fi folosite 

documentații cadastrale întocmite și recepționate conform prevederilor prezentei legi. 

Articolul 40 

(6) Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii documentelor planurilor parcelare și pentru corespondența 

acestora cu realitatea din teren, precum și pentru identificarea limitelor imobilelor în concordanță cu actele 

juridice puse la dispoziție de deținători revine persoanei autorizate să execute lucrări de specialitate și primarului 

în calitate de președinte al comisiei locale de restituire a proprietăților funciare. 

Articolul 46 

(2) Constituie contravenții următoarele fapte: j) nerespectarea de către reprezentantul unității administrativ-

teritoriale a obligației de a furniza și de a actualiza datele cu privire la nomenclatura stradală proprie, conform 

art. 5 alin. (3); 

Articolul 47 

(4) Modificarea materializărilor limitelor de proprietate, înființarea sau mutarea semnelor de hotar și a reperelor 

de marcare a limitelor de zonă a căii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, căilor navigabile, 

delimitărilor de hotare cadastrale, silvice, geologice și miniere, fără drept, constituie infracțiune și se pedepsește 

cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă. 
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A.5. Raportarea la normele și standardele de siguranță sau de protecția mediului pentru 

determinarea variantelor de asigurare a derogărilor de la acestea în ce privește bunurile 

protejate 

LEGE nr. 150 din 24 iulie 1997 privind ratificarea Convenției europene pentru protecția 

patrimoniului arheologic (revizuită), adoptată la La Valetta la 16 ianuarie 1992 

Articolul 5 

Fiecare parte se angajează: (iii) sa vegheze ca studiile de impact asupra mediului și hotărârile ce rezultă din 

acestea sa tina în întregime seama de siturile arheologice și de contextul lor; 

HOTĂRÂRE nr. 593 din 8 iunie 2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național 

al Patrimoniului 

Articolul 2 

Institutul are următoarele atribuții principale: u^1) gestionează baza de date geospațiale a Ministerului Culturii 

cu privire la monumente istorice și la situri arheologice, necesare punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului 

nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările și completările ulterioare; elaborează și 

finanțează proiecte pentru realizarea bazei de date geospațiale; q) elaborează normele și metodologiile specifice 

domeniului monumentelor istorice, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național; 

Ordin nr. 2.060/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Ministerului Culturii 

Articolul 55 

Direcția Patrimoniu Cultural îndeplinește următoarele atribuții generale: a) propune, elaborează, fundamentează 

ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, potrivit legii, pentru domeniul de competență; b) formulează 

propuneri și observații asupra proiectelor de acte normative inițiate de alte autorități, al căror obiect de 

reglementare este aplicabil și domeniilor patrimoniului cultural; c) analizează și elaborează răspunsuri la 

interpelări, cereri, petiții sau sesizări, după caz; d) avizează normele și metodologiile elaborate de Institutul 

Național al Patrimoniului (I.N.P.), precum și de alte instituții subordonate, și elaborează proiectele de ordine 

ale ministrului culturii pentru aprobarea acestora; 

Articolul 56 

(1) Serviciul Arheologie și Patrimoniu Construit (SAPC) este condus de un șef se care se subordonează 

directorului Direcției Patrimoniu Cultural și are următoarele atribuții: 

(2) în domeniul arheologiei: x) asigură participarea la grupurile de lucru instituite pentru acordarea avizului 

integrat de mediu în cadrul procedurii de impact strategic de mediu; 

HOTĂRÂRE nr. 90 din 10 februarie 2010privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Culturii și Identității Naționale 

Articolul 5 

(1) În vederea îndeplinirii rolului și a obiectivelor sale generale, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național 

are următoarele atribuții principale: 10. gestionează, în condițiile legii, relațiile cu Parlamentul, cu celelalte 

autorități, pentru armonizarea inițiativelor legislative și a măsurilor administrative din domeniile sale de 

interes;11. elaborează, potrivit legii, norme, regulamente și metodologii pentru domeniile sale de activitate, 

acestea având caracter obligatoriu pentru derularea activităților din toate instituțiile și așezămintele culturale, 

indiferent de subordonarea acestora; 

 

Articolul 6 



225 
 

(1) În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național are următoarele 

atribuții specifice: 7. elaborează și implementează norme, regulamente și metodologii pentru domeniul 

patrimoniului cultural național, potrivit legii; 

ORDONANȚA nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și 

declararea unor situri arheologice ca zone de interes național 

Articolul 2 

(9) Cercetarea arheologică prealabila este obligatorie în toate cazurile de emitere a acordurilor de mediu pentru 

zone cu patrimoniu arheologic, constituind unica modalitate de identificare, descriere și evaluare a efectelor 

directe și indirecte ale proiectelor investiționale asupra patrimoniului arheologic. 

(10) Emiterea acordului de mediu se face numai după emiterea avizului Ministerului Culturii și Cultelor, pentru 

aplicarea principiului conservării integrate. 

(11) Costurile cercetărilor arheologice necesare acordului de mediu sunt în sarcina titularului de investiție. 

LEGE nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și 

private asupra mediului 

Articolul 6 

(1) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului este condusă de către autoritățile publice centrale sau 

teritoriale pentru protecția mediului, cu participarea autorităților publice centrale ori locale, după caz, care au 

atribuții și responsabilități specifice în domeniul protecției mediului. 

(3) Participarea autorităților prevăzute la alin. (1) se realizează în cadrul unei comisii de analiză tehnică (CAT), 

constituită la nivel central prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, la 

nivelul fiecărui județ și al municipiului București, prin ordin emis de prefect, potrivit legislației în vigoare, iar 

la nivelul Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, prin ordin emis de prefectul județului Tulcea. 

(4) Comisia de analiză tehnică este constituită din reprezentanți ai autorităților publice centrale și/sau locale, 

respectiv ai administrației publice, inclusiv din cadrul compartimentelor care coordonează activitatea de 

amenajare a teritoriului și urbanismului, autorității de sănătate publică, autorității competente de gospodărire a 

apelor, autorității competente pentru protejarea patrimoniului cultural, inspectoratului pentru situații de urgență, 

autorităților publice teritoriale de inspecție și control în domeniul protecției mediului, reprezentanți ai 

structurilor responsabile pentru inspectoratele teritoriale silvice, ai direcțiilor pentru agricultură județene sau a 

municipiului București și ai altor autorități, după caz, în funcție de natura proiectului. Prezența în comisia de 

analiză tehnică a reprezentanților autorităților prevăzute în prezentul alineat este obligatorie la solicitarea 

autorității publice competente pentru protecția mediului. 

Articolul 7 

(2) Evaluarea impactului asupra mediului identifică, descrie și evaluează, în mod corespunzător, pentru fiecare 

caz în parte, în conformitate cu prevederile prezentei legi, efectele semnificative directe și indirecte ale unui 

proiect asupra următorilor factori: d) bunurile materiale, patrimoniul cultural și peisajul; 

Articolul 12 

(7) În funcție de specificul și natura proiectului de investiții, informațiile/studiile necesare elaborării raportului 

privind impactul asupra mediului, respectiv cele privind impactul asupra sănătății umane, asupra patrimoniului 

cultural și asupra corpurilor de apă se furnizează/realizează de experți atestați de către autoritățile cu 

responsabilități în domeniul respectiv. 

Anexa nr. 3 

CRITERII 

de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului 

2. Amplasarea proiectelor 

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, 

în special în ceea ce privește: c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială 

următoarelor zone: 5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate 

în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 

și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național 
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- Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul 

apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică; 8. peisaje 

și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic. 

Anexa nr. 4 

INFORMAȚII 

solicitate titularului proiectului pentru proiectele supuse evaluării impactului asupra mediului 

4. O descriere a factorilor prevăzuți la art. 7 alin. (2) susceptibili de a fi afectați de proiect: populația, sănătatea 

umană, biodiversitatea - de exemplu, fauna și flora, terenurile - de exemplu, ocuparea terenurilor, solul - de 

exemplu, materia organică, eroziunea, tasarea, impermeabilizarea, apa - de exemplu, schimbările 

hidromorfologice, cantitatea și calitatea, aerul, clima - de exemplu, emisiile de gaze cu efect de seră, impacturile 

relevante pentru adaptare, bunurile materiale, patrimoniul cultural, inclusiv aspectele arhitecturale și cele 

arheologice, și peisajul, și interacțiunea dintre aceștia. 

5. O descriere a efectelor semnificative pe care proiectul le poate avea asupra mediului și care rezultă, printre 

altele, din: d) riscurile pentru sănătatea umană, pentru patrimoniul cultural sau pentru mediu - de exemplu, din 

cauza unor accidente sau dezastre; 

Anexa nr. 5.E 

la procedură 

Conținutul-cadru al memoriului de prezentare 

V. Descrierea amplasării proiectului: – localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit 

Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, 

cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 

privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor 

disponibile: g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:– identificarea obiectivelor de 

interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone 

asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele; 

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:– impactul asupra 

populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), 

conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor 

materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea 

emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric 

și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, 

secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ); 

ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 

Articolul 26 Actele autorității competente pentru protecția mediului 

(5) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului și procedura de evaluare adecvată - în baza cărora se 

emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - identifică, descrie și evaluează, 

în conformitate cu prevederile legislației specifice privind protecția mediului, efectele directe și indirecte ale 

unei investiții asupra: ființelor umane, faunei și florei, a solului, apei, climei și peisajului, a bunurilor materiale 

și patrimoniului cultural, ori a interacțiunii dintre acești factori și sunt conduse de către autoritățile publice 

centrale sau teritoriale pentru protecția mediului. 

Anexa nr. 1, F.11, AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE 

B. Titularul autorizației este obligat: 6. să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului 

public, precum și de protecție a mediului, potrivit normelor generale și locale; 

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 

Articolul 6^1 
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(1)  Măsurile specifice pentru protecția mediului stabilite prin actul administrativ al autorității competente 

pentru protecția mediului vor fi avute în vedere la elaborarea documentației tehnice - D.T. și nu pot fi modificate 

prin procedura de autorizare ori prin autorizația de construire. 

 

Articolul 7 

(2) Documentația tehnică - D.T. se elaborează în conformitate cu conținutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1, în 

concordanță cu cerințele certificatului de urbanism, cu conținutul actului administrativ al autorității competente 

pentru protecția mediului, al avizelor și acordurilor cerute prin certificatul de urbanism și se întocmește, se 

semnează și se verifică, potrivit legii. 

(2^1) Documentațiile tehnice - D.T. aferente investițiilor pentru care autoritatea competentă pentru protecția 

mediului a evaluat efectele asupra mediului și a emis actul administrativ se verifică în mod obligatoriu pentru 

cerința esențială de calitate în construcții «c) igienă, sănătate și mediu», potrivit legii. 

(16) Cu respectarea legislației privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra 

mediului, în cazul construcțiilor care prezintă pericol public, autorizația de construire pentru executarea 

lucrărilor de intervenție în primă urgență, care constau, în principal, în sprijiniri ale elementelor 

structurale/nestructurale avariate, demolări parțiale și consolidări la structura de rezistență, obligatorii în cazuri 

de avarii, accidente tehnice, calamități ori alte evenimente cu caracter excepțional, se emite imediat de către 

autoritatea administrației publice competente potrivit prezentei legi, urmând ca documentațiile tehnico-

economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare - expertiză tehnică, studiu de fezabilitate/documentație 

de avizare, documentație tehnică D.T., proiect tehnic - P.T., detalii de execuție D.E. - să fie elaborate și aprobate 

pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor și acordurilor, precum și, după caz, 

a actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului. 

(23) Autoritățile prevăzute la art. 4 fac publică emiterea autorizației de construire sau, după caz, a actului de 

respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții și pun la dispoziția publicului 

următoarele informații: c) descrierea, după caz, a principalelor măsuri pentru evitarea, reducerea și, dacă este 

posibil, compensarea efectelor negative majore, conform actului administrativ emis de autoritatea competentă 

pentru protecția mediului. 

Articolul 43^1 

(1) Publicul are dreptul să participe efectiv și din timp la procedura de autorizare a executării lucrărilor de 

construcții, să se documenteze și să transmită comentarii și opinii autorităților administrației publice locale 

competente, înaintea luării unei decizii asupra cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții 

aferente investiției pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a stabilit necesitatea evaluării 

efectelor acesteia asupra mediului. 

(2) Informarea și consultarea publicului se realizează în conformitate cu prevederile legislației privind evaluarea 

impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului. 

LEGEA nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcții 

Articolul 5 

(1) Pentru obținerea unor construcții de calitate sunt obligatorii realizarea și menținerea, pe întreaga durată de 

existență a construcțiilor, a următoarelor cerințe fundamentale aplicabile: a) rezistență mecanică și stabilitate; 

b) securitate la incendiu; c) igienă, sănătate și mediu înconjurător; d) siguranță și accesibilitate în exploatare; e) 

protecție împotriva zgomotului; f) economie de energie și izolare termică; g) utilizare sustenabilă a resurselor 

naturale. 

(2) Aplicarea cerințelor fundamentale se stabilește pe domenii/subdomenii și categorii de construcții și pe 

specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, prin regulamente și reglementări tehnice în construcții. 

Articolul 6 

(1) Obligațiile privind asigurarea cerințelor fundamentale prevăzute la art. 5, în toate etapele prevăzute la art. 

2, revin factorilor implicați, potrivit responsabilităților fiecăruia stabilite în condițiile legii. 

(2) În sensul prezentei legi, factorii implicați prevăzuți la alin. (1) sunt: investitorii, proprietarii, administratorii, 

utilizatorii, executanții, cercetătorii, proiectanții, verificatorii de proiecte atestați, experții tehnici atestați, 

auditorii energetici pentru clădiri atestați, responsabilii tehnici cu execuția autorizați, diriginții de șantier 

autorizați, producătorii/fabricanții de produse pentru construcții, reprezentanții autorizați ai acestora, 

importatorii, distribuitorii de produse pentru construcții, organismele de evaluare și verificare a constanței 
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performanței produselor pentru construcții, organismele de evaluare tehnică europeană în construcții, 

organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcții, laboratoarele de analize și încercări în construcții, 

universitățile tehnice și institutele de cercetare în domeniul construcțiilor și asociațiile profesionale de profil. 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 202 din 18 decembrie 2002 privind gospodărirea integrată 

a zonei costiere 

Articolul 2 

Prezenta ordonanță de urgență are ca scop: c) reglementarea utilizării durabile a zonei costiere pe baza 

principiilor care asigura protecția mediului, peisajului, moștenirii culturale, istorice și arheologice; 

Articolul 23 

(4) Săpăturile și prospecțiunile submarine în scopuri miniere sau arheologice, care au ca efect extragerea de 

nisip sau pietriș din zona costiera, se pot face numai pe baza unui act tehnico-juridic acordat în prealabil în baza 

studiului de impact asupra mediului. 

Articolul 41 

Pentru protecția zonei costiere, a habitatelor specifice, a zonelor umede, mlaștinilor sărate și siturilor 

arheologice, prin planurile de gospodărire a zonei costiere se pot impune măsuri și restricții în folosirea 

terenurilor, indiferent de forma de proprietate, în condițiile legii. 

Articolul 51 

În zona costiera autoritățile administrației publice locale și concesionarul falezei și plajei marii sunt obligați sa 

ia măsurile ce se impun pentru conservarea: c) construcțiilor, siturilor și obiectivelor de interes arheologic, 

arhitectural și istoric; 

Articolul 60 

(3) Amplasarea oricăror construcții pe terenuri acoperite de dune, terenuri mlăștinoase, grote, faleze, terenuri 

cu păduri cu funcții speciale de protecție, a altor habitate naturale în apropierea monumentelor culturale sau 

acolo unde afectează securitatea mediului este interzisă. 

Articolul 64 

Prin grija autorității centrale pentru protecția mediului și gospodărirea apelor se va elabora un inventar la nivel 

național cuprinzând informații privind elementele din patrimoniul natural al ecosistemelor de coasta, din 

patrimoniul cultural și arheologic, precum și lista centrelor naționale și locale de informații asupra zonei costiere 

și a mediului. 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului 

Articolul 2 

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație: 38. - 

informația privind mediul - orice informație scrisă, vizuală, audio, electronică sau sub orice formă materială 

despre: a) starea elementelor de mediu, cum sunt aerul și atmosfera, apa, solul, suprafața terestră, peisajul și 

ariile naturale, inclusiv zonele umede, marine și costiere, diversitatea biologică și componentele sale, inclusiv 

organismele modificate genetic, precum și interacțiunea dintre aceste elemente; b) factorii, cum sunt 

substanțele, energia, zgomotul, radiațiile sau deșeurile, inclusiv deșeurile radioactive, emisiile, deversările și 

alte evacuări în mediu, ce afectează sau pot afecta elementele de mediu prevăzute la lit. a); c) măsurile, inclusiv 

măsurile administrative, cum sunt politicile, legislația, planurile, programele, convențiile încheiate între 

autoritățile publice și persoanele fizice și/sau juridice privind obiectivele de mediu, activitățile care afectează 

sau pot afecta elementele și factorii prevăzuți la lit. a) și, respectiv, b), precum și măsurile sau activitățile 

destinate să protejeze elementele prevăzute la lit. a); f) starea sănătății și siguranței umane, inclusiv 

contaminarea, ori de câte ori este relevantă, a lanțului trofic, condițiile de viață umană, siturile arheologice, 

monumentele istorice și orice construcții, în măsura în care acestea sunt sau pot fi afectate de starea elementelor 

de mediu prevăzute la lit. a), sau, prin intermediul acestor elemente, de factorii, măsurile și activitățile prevăzute 

la lit. b) și, respectiv, c). 

Articolul 70 

Pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos, autoritățile administrației publice locale, precum și, după caz, 

persoanele fizice și juridice au următoarele obligații: e) să respecte regimul de protecție specială a localităților 
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balneoclimaterice, a zonelor de interes turistic și de agrement, a monumentelor istorice, a ariilor protejate și a 

monumentelor naturii. Sunt interzise amplasarea de obiective și desfășurarea unor activități cu efecte dăunătoare 

în perimetrul și în zonele de protecție a acestora; 

CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009) 

Capitolul III Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată 

Secțiunea 1 Limite legale 

Articolul 603 Regulile privind protecția mediului și buna vecinătate 

Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecția mediului și asigurarea bunei vecinătăți, 

precum și la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului. 
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A.6. Posibilitatea determinării unor standarde de cost care să permită aplicarea unor politici 

publice coerente referitoare la compensații sau despăgubiri în cazul lucrărilor de construcții 

sau de altă natură ce afectează fizic imobilele protejate 

HOTĂRÂRE nr. 90 din 10 februarie 2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Culturii și Identității Naționale 

Articolul 5 

(1) În vederea îndeplinirii rolului și a obiectivelor sale generale, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național 

are următoarele atribuții principale: 2. elaborează, cu consultarea și participarea atât a autorităților publice 

interesate, a instituțiilor publice de cultură, a altor operatori culturali și specialiști în domeniul culturii, cât și a 

societății civile, strategii, politici publice, programe naționale și direcții de dezvoltare pentru domeniile din sfera 

sa de competență; 4. elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, potrivit legii, pentru 

domeniile specifice de activitate sau având incidență cu acestea, cu respectarea principiului transparenței 

decizionale; 11. elaborează, potrivit legii, norme, regulamente și metodologii pentru domeniile sale de activitate, 

acestea având caracter obligatoriu pentru derularea activităților din toate instituțiile și așezămintele culturale, 

indiferent de subordonarea acestora; 22. colaborează atât cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, 

Ministerul Mediului și Pădurilor și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cât și cu instituțiile și 

organismele abilitate din subordinea acestora pentru elaborarea unei strategii naționale de atenuare a impactului 

asupra patrimoniului cultural național generat de implementarea proiectelor de amenajare a teritoriului și de 

dezvoltare a infrastructurii, respectiv pentru formularea unui set de politici comune și metodologii de lucru în 

acest domeniu și implementarea acestora; 

ORDIN nr. 2.183 din 02.04.2007 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea financiară 

a prejudiciului adus patrimoniului cultural național imobil - monument istoric sau sit 

arheologic 

Articolul 1 

Evaluarea financiară a prejudiciului adus patrimoniului cultural național imobil, în cazul distrugerilor datorate 

intervențiilor ilegale, se aplică monumentelor istorice si siturilor arheologice din Lista Monumentelor Istorice 

și din Repertoriul Arheologic Național. 

Articolul 2 

Evaluarea financiară a prejudiciului adus se realizează în funcție de următoarele criterii: 

a) Evaluarea costurilor de reconstituire a monumentului istoric sau sitului arheologic, prin aducerea acestuia la 

forma anterioară intervenției ilegale. 

b) Evaluarea costurilor reintegrării în circuitul cultural, educațional și istoric. 

c) Evaluarea prejudiciului adus prin nevalorificarea monumentului istoric sau sitului arheologic, conform 

destinației sale, pe perioada distrugerii. 

d) Evaluarea prejudiciului adus datorită pagubelor ireparabile și scăderii valorii economice a monumentului 

istoric sau sitului arheologic căruia i-au fost aduse distrugeri. 

Articolul 3 

(1) Evaluarea costurilor de reconstituire a monumentului istoric sau sitului arheologic, prin aducerea acestuia 

la forma anterioară intervenției ilegale se realizează prin calcularea materialelor, metodelor de construcție si 

activităților specifice, identice celor folosite la construcția inițială a monumentului istoric sau sitului arheologic. 

(2) În cazul în care evaluarea acestor materiale, metode de construcție și activități, nu poate fi realizată, vor fi 

folosite echivalente moderne, utilizate de instituțiile specializate în restaurarea, refacerea sau conservarea unor 

astfel de monument istoric sau sit arheologic. 

(3) În vederea evaluării costurilor de reconstituire a monumentului istoric sau sitului arheologic se vor avea în 

vedere și tarifele pentru consultanță și asistență de specialitate în probleme de clasare, conservare, restaurare și 

reconstituire, tarifele pentru elaborarea de studii și cercetări documentare în arhive și din lucrări de specialitate, 

precum și tarifele pentru realizarea proiectelor de reconstituire și toate costurile adiacente acestora până la 

avizarea și realizarea execuției și recepției lucrărilor. 
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(4) În cazul în care intervențiile de reconstituire necesită lucrări de cercetare arheologică sau supraveghere în 

teren, vor fi calculate și costurile acestora. 

Articolul 4 

Evaluarea costurilor reintegrării în circuitul cultural, educațional și istoric se realizează prin estimarea costurilor 

de împrejmuire, semnalizare și reabilitare, acolo unde acest lucru este posibil. 

Articolul 5 

(1) Evaluarea prejudiciului adus prin nevalorificarea monumentului istoric sau sitului arheologic, conform 

destinației sale, pe perioada distrugerii se va realiza prin estimarea pierderilor înregistrate prin nevalorificarea, 

totală sau parțială a obiectivului distrus, pentru perioada cuprinsă între momentul distrugerii și cel al recepției 

lucrărilor de reconstituire. 

(2) În cazul în care monumentul istoric sau situl arheologic distrus are o valoare comercială, economică sau 

turistică se va realiza evaluarea în vederea acoperirii pagubelor provocate proprietarului, administratorului sau 

titularului drepturilor reale de folosință a imobilului. 

Articolul 6 

(1) Evaluarea prejudiciului adus datorită pagubelor ireparabile și scăderii valorii economice a monumentului 

istoric sau sitului arheologic căruia i-au fost aduse distrugeri, acolo unde acest lucru este posibil va fi realizată 

prin estimarea costurilor provocate de pagubele ireparabile și scăderea valorii economice a monumentului 

istoric sau sitului arheologic distrus. 

(2) Prejudiciul poate fi evaluat doar în cazul în care monumentul istoric sau situl arheologic are o valoare 

economică, exploatată sau nu, datorită calității de monument istoric sau sit arheologic. 

(3) În astfel de situații, în vederea unei juste compensații, prejudiciul va fi evaluat printr-o sumă, care va fi 

folosită pentru îmbunătățirea exploatării comerciale a monumentului istoric sau sitului arheologic, sau pentru 

protecția acestuia. 

ORDONANȚA nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și 

declararea unor situri arheologice ca zone de interes național 

Articolul 9 

(2) Proprietarii sau arendașii de terenuri, persoane fizice sau juridice de drept privat, sunt îndreptățiți la plata 

unor despăgubiri pentru veniturile agricole nerealizate pe terenurile care fac obiectul săpăturilor arheologice 

pentru perioada în care se desfășoară acestea, în cuantumurile și în condițiile stabilite prin metodologia aprobata 

prin hotărâre a Guvernului. 

(3) Despăgubirea pentru venitul agricol nerealizat se plătește persoanei îndreptățite de către finanțatorul 

săpăturii arheologice, în termen de 60 de zile de la data începerii cercetării. 

Articolul 23 

(2) Ca urmare a protecției speciale a siturilor arheologice înscrise în Repertoriul arheologic național, în 

condițiile prevăzute la art. 22, proprietarii sau arendașii, persoane fizice ori juridice de drept privat, sunt 

îndreptățiți la plata unor despăgubiri pentru veniturile agricole nerealizate pe terenurile care fac obiectul 

săpăturilor arheologice pentru perioada în care se desfășoară acestea, în cuantumurile și în condițiile stabilite 

prin metodologia aprobata prin hotărâre a Guvernului. 

(3) Despăgubirea pentru venitul agricol nerealizat se plătește persoanei îndreptățite de către finanțatorul 

săpăturii arheologice, în termen de 60 de zile de la data începerii cercetării arheologice. 

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 

Articolul 7 

(1) Autorizația de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază și a celor aferente organizării 

executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentației pentru autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, care cuprinde, în copie, următoarele documente: b) dovada, în copie legalizată, a titlului 

asupra imobilului, teren și/sau construcții și, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de 

carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel; 
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(1^4) Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. b) lucrările de construcții care privesc realizarea, dezvoltarea 

sau relocarea sistemelor/rețelelor naționale de transport și de distribuție a energiei electrice, a gazelor naturale 

și a țițeiului, gazolinei, etanului, condensatului, realizate de către titularii de licențe, autorizații și acorduri 

petroliere pentru care licența, acordul de concesiune sau acordul petrolier sunt documentele pe baza cărora se 

eliberează autorizația de construire, cu notificarea și acordarea de indemnizații, rente, despăgubiri, după caz, 

proprietarilor, împreună cu dovada îndeplinirii următoarelor obligații: a) în cazul în care proprietarii sunt 

identificați, prin încheierea, în prealabil, a unei convenții între părți, termenul de plată fiind de 30 de zile de la 

încheierea convenției; b) în cazul în care proprietarii nu sunt identificați, prin dovada consemnării prealabile în 

conturi deschise pe numele titularilor de licențe, autorizații și acorduri petroliere a sumelor de bani aferente 

despăgubirilor, indemnizațiilor și rentelor, după caz, pentru respectivele imobile; c) în cazul în care, deși 

proprietarii sunt identificați, refuză să încheie convenția, dovada consemnării prealabile la dispoziția acestora, 

în termen de 60 de zile de la data la care aceștia au fost notificați să se prezinte în vederea semnării convențiilor, 

dar nu s-au prezentat sau au refuzat încheierea convenției, a sumelor aferente despăgubirilor, indemnizațiilor și 

rentelor, după caz. 

Articolul 7^1 

(1) În vederea eliberării certificatului de urbanism, precum și a autorizației de construire pentru executarea 

lucrărilor de construcții necesare derulării operațiunilor de exploatare/prospectare geologică și exploatare a 

petrolului și gazelor naturale, precum și pentru executarea lucrărilor de construcții care privesc realizarea, 

dezvoltarea, modernizarea, retehnologizarea, reabilitarea și revizia sistemelor naționale/ rețelelor de transport 

al energiei electrice, al gazelor naturale și al țițeiului, gazolinei, etanului, condensatului, la solicitarea titularilor 

de licențe/permise/autorizații: b) prin excepție de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b), autorizația de construire 

se eliberează, cu notificarea și acordarea de despăgubiri/indemnizații proprietarilor, în condițiile legii, pe baza 

oricăruia dintre următoarele documente: contractul de închiriere, licența, acordul de concesiune sau acordul 

petrolier. 

(2) Pentru executarea lucrărilor de construcții necesare derulării operațiunilor de exploatare/prospectare 

geologică și exploatare a petrolului și gazelor naturale, precum și pentru executarea lucrărilor de construcții 

care privesc realizarea, dezvoltarea, modernizarea, retehnologizarea, reabilitarea și revizia sistemelor 

naționale/rețelelor de transport al energiei electrice, al gazelor naturale și al țițeiului, gazolinei, etanului, 

condensatului realizate de către titularii de licențe, autorizații și acorduri petroliere, pentru care oricare dintre 

următoarele documente: contractul de închiriere, licența, acordul de concesiune sau acordul petrolier ține loc de 

titlu asupra imobilului pentru obținerea autorizației de construire, este necesară depunerea de către beneficiar a 

următoarelor dovezi privind îndeplinirea obligațiilor de notificare și acordare de indemnizații/despăgubiri, după 

cum urmează: a) contractul de închiriere/convenție între părți, termenul de plată al 

indemnizațiilor/despăgubirilor fiind de 30 de zile de la încheierea contractului de închiriere/convenției, în cazul 

în care proprietarii sunt identificați; b) dovada consemnării prealabile, în conturi deschise pe numele titularilor 

de licențe, autorizații și acorduri petroliere, a sumelor de bani aferente despăgubirilor, indemnizațiilor, după 

caz, pentru respectivele imobile, în cazul în care proprietarii nu sunt identificați; c) dovada consemnării 

prealabile, la dispoziția acestora, în termen de 60 de zile de la data la care au fost notificați să se prezinte în 

vederea semnării convențiilor, dar nu s-au prezentat sau au refuzat încheierea convenției, a sumelor aferente 

despăgubirilor/indemnizațiilor, în cazul în care proprietarii sunt identificați, dar nu se prezintă sau refuză să 

încheie convenția. 

LEGEA-CADRU nr. 195 din 22 mai 2006 a descentralizării 

Articolul 2 

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele accepțiuni: q) standarde de cost - 

costurile normative utilizate pentru determinarea cuantumului resurselor alocate bugetelor locale în vederea 

furnizării unui serviciu public și de utilitate publică la un anumit nivel de calitate; 

 

 

LEGE nr. 185 din 20 octombrie 2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea 

proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale 

Articolul 5 

(1) În cazul lucrărilor de construire aferente proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale, 

pentru exercitarea drepturilor de uz și servitute asupra imobilelor, inițiatorul proiectului va plăti: b) despăgubiri 
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pentru pagubele cauzate proprietarilor de imobile sau titularilor de activități afectați de exercitarea dreptului de 

servitute, stabilite conform art. 8. 

Articolul 6 

(1) Inițiatorul proiectului transmite persoanelor îndreptățite, cu minimum 10 zile înainte de data preconizată 

pentru accesul la imobilele afectate, o notificare privind începerea executării lucrărilor, ce trebuie să cuprindă 

următoarele: g) valoarea indemnizației sau, după caz, a despăgubirii cuvenite în legătură cu respectivul imobil. 

Articolul 8 

(1) Drepturile de uz și de servitute asupra imobilelor aflate în proprietate privată se constituie cu titlu oneros, în 

condițiile prezentei legi. Inițiatorul proiectului plătește sau, după caz, consemnează: b) despăgubirile pentru 

toate pagubele cauzate proprietarilor sau titularilor de activități afectați de exercitarea drepturilor de uz și de 

servitute; 

(5) Despăgubirile datorate proprietarilor imobilelor sau titularilor de activități afectați de exercitarea drepturilor 

de uz și de servitute se stabilesc prin negociere având în vedere următoarele criterii: a) suprafața imobilelor 

afectată cu ocazia lucrărilor; b) valorile pentru producțiile existente sau, respectiv, producțiile estimate ale 

culturilor și plantațiilor afectate, inclusiv în ceea ce privește anul/anii calendaristic/calendaristici în care nu pot 

fi realizate lucrări de însămânțare sau alte plantații datorită efectuării lucrărilor, comunicate de organele agricole 

cu atribuții în domeniu - camerele agricole, direcțiile pentru agricultură, Institutul Național de Statistică sau 

bursa agricolă -, precum și pentru amenajările și/sau facilitățile afectate de lucrări, cu luarea în considerare a 

pierderilor financiare în cazul suprafețelor culturilor ori plantațiilor care fac obiectul proiectelor cu finanțare 

din fonduri naționale sau comunitare; c) valoarea pagubelor produse prin scoaterea din funcțiune a amenajărilor 

de irigații, desecare, drenaj și combaterea eroziunii solului aflate în administrarea/proprietatea Agenției 

Naționale de Îmbunătățiri Funciare/federațiilor de organizații de îmbunătățiri funciare/organizațiilor de 

îmbunătățiri funciare; d) activitățile restrânse cu ocazia executării lucrărilor. 

(6) Îmbunătățirile de orice fel aduse imobilelor afectate de lucrările aferente proiectelor de importanță națională 

în domeniul gazelor naturale după data primirii sau, respectiv, afișării notificării prevăzute la art. 6 și până la 

data accesului inițiatorului proiectului la imobile relevante nu sunt luate în considerare la stabilirea valorilor 

finale ale indemnizațiilor și/sau despăgubirilor. 

(7) Persoanele îndreptățite pot solicita încheierea unei convenții cu privire la cuantumul indemnizațiilor și/sau 

despăgubirilor odată cu depunerea solicitării și a documentelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. g) și alin. (3). În 

cazul în care niciuna dintre părți nu solicită încheierea convenției sau dacă părțile nu încheie convenția 

menționată în termen de 30 de zile de la comunicarea solicitării către inițiatorul proiectului conform art. 13 

cuantumul indemnizațiilor și/sau despăgubirilor este stabilit de către inițiatorul proiectului, în baza raportului 

de evaluare întocmit pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, pe fiecare categorie de folosință a imobilelor 

relevante, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (2)-(5). 

(8) Persoanele îndreptățite nemulțumite de cuantumul indemnizațiilor și/sau despăgubirilor stabilite conform 

prezentului articol se pot adresa instanțelor judecătorești în condițiile art. 15 și 20. 

(9) Evaluatorul autorizat în condițiile legii este selectat dintre evaluatorii înscriși în tabloul Asociației Naționale 

a Evaluatorilor Autorizați din România. 

(10) Costul evaluării cuantumului indemnizațiilor și/sau despăgubirilor este suportat în toate cazurile direct de 

către inițiatorul proiectului. 

Articolul 9 

(4) Planul cuprinzând amplasamentul lucrării, precum și zonele de protecție, culoarul de lucru și zonele de 

siguranță aferente, întocmit conform prevederilor alin. (1) pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, 

precum și modul de calculare a indemnizațiilor și despăgubirilor conform art. 8 se aduc la cunoștința publică 

de către inițiatorul proiectului prin afișarea la sediul consiliului local în a cărui rază teritorială se află amplasată 

conducta și rămân afișate până la finalizarea lucrărilor, precum și prin publicarea într-un ziar local și pe pagina 

de internet a inițiatorului proiectului sau a proiectului, după caz. În situația proiectelor de interes comun, se va 

respecta procedura de participare a publicului conform Regulamentului (UE) nr. 347/2013. De la data afișării 

la sediul consiliului local se interzice emiterea oricărui aviz, acord, permis și a oricărei autorizații cu privire la 

imobilele care vor fi afectate de construirea conductei/conductelor, altele decât cele necesare efectuării 

lucrărilor. 

Articolul 12 

(5) În cazul în care indemnizațiile și/sau despăgubirile referitoare la același imobil sunt cerute în concurs sau în 

contradictoriu de mai multe persoane, acestea se consemnează pe numele inițiatorului proiectului, la dispoziția 

tuturor persoanelor, urmând să fie împărțite potrivit legii civile. Stabilirea indemnizațiilor și/sau despăgubirilor 
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se face în conformitate cu prevederile art. 8, iar accesul la imobil se face cu respectarea prevederilor art. 6. 

Respectiva indemnizație și/sau despăgubire este eliberată numai titularilor drepturilor dovedite prin hotărâri 

judecătorești definitive. Eventualele litigii amână plata indemnizațiilor și/sau despăgubirilor, dar nu suspendă 

exercitarea drepturilor de uz și de servitute.(6) În situația în care imobilele afectate de lucrări fac obiectul unei 

succesiuni, iar succesorii sunt cunoscuți și pot prezenta certificat de moștenitor, despăgubirea/indemnizația se 

consemnează într-un cont deschis pe numele inițiatorului proiectului, la dispoziția moștenitorilor. 

Articolul 13 

(1) În cazul în care nu se depune nicio solicitare scrisă și/sau documente doveditoare, potrivit prevederilor art. 

12 alin. (4), și dacă există date suficiente de identificare a persoanelor îndreptățite, inițiatorul proiectului are 

obligația de a trimite, în termen de 10 zile de la data expirării termenului de depunere a solicitărilor prevăzut la 

art. 12 alin. (3), o notificare acestora, menționând sumele propuse pentru plata indemnizațiilor și/sau 

despăgubirilor conform art. 8. Notificarea precizează și suprafața din imobile necesară, iar sumele sunt 

consemnate în conturi bancare deschise pe numele inițiatorului proiectului, la dispoziția persoanelor 

îndreptățite. 

(2) În situația în care nu există suficiente date de identificare ale persoanelor îndreptățite, inițiatorul proiectului 

afișează la sediul consiliului local în a cărui rază teritorială se află imobilul afectat, pe pagina de internet a 

inițiatorului proiectului sau a proiectului, precum și în ziarele locale liste menționând sumele propuse pentru 

plata indemnizațiilor/despăgubirilor conform art. 5, precum și suprafața din imobile afectată de lucrări. 

(3) La identificarea imobilelor de pe traseul conductei/ conductelor care face/fac obiectul proiectelor de 

importanță națională în domeniul gazelor naturale, aflate în litigiu, se folosesc informații furnizate de primării, 

instituțiile prefectului, precum și oficiile teritoriale de cadastru și publicitate imobiliară. 

(4) Dreptul de a solicita eliberarea sumelor consemnate în conformitate cu dispozițiile prezentei legi este supus 

unui termen de prescripție de 5 ani. Orice sume consemnate și nesolicitate de persoanele îndreptățite să 

primească indemnizațiile/ despăgubirile până la expirarea termenului de prescripție rămân la dispoziția 

inițiatorului proiectului. 

(5) Plata, consemnarea și eliberarea sumelor individuale reprezentând indemnizații și/sau despăgubiri se 

efectuează după cum urmează: a) indemnizațiile sunt plătite sau, respectiv, consemnate și eliberate 

proprietarilor imobilelor afectate, acestora revenindu-le obligația să îi despăgubească pe titularii oricăror altor 

drepturi reale asupra imobilelor; b) despăgubirile datorate exercitării drepturilor de uz și/sau de servitute asupra 

imobilelor de către inițiatorul proiectului, stabilite conform prezentei legi, sunt plătite, respectiv consemnate și 

eliberate persoanelor îndreptățite care au fost prejudiciate prin exercitarea drepturilor prevăzute mai sus; c) în 

lipsa depunerii unei solicitări scrise și/sau a documentelor doveditoare conform alin. (1), cu referire la 

prejudiciile cauzate imobilelor afectate de construirea și operarea conductei/conductelor aferente proiectelor de 

importanță națională în domeniul gazelor naturale, se prezumă că proprietarii imobilelor sunt cei îndreptățiți să 

primească sumele datorate cu titlu de despăgubire, acestora revenindu-le obligația să îi despăgubească pe 

titularii de activități care au suferit efectiv prejudiciul; d) în cazul în care persoanele îndreptățite sunt identificate 

și acestea își dau acordul cu privire la cuantumul indemnizațiilor/despăgubirilor stabilite conform art. 8, 

inițiatorul proiectului fie efectuează plata indemnizațiilor și/sau despăgubirilor prin transfer bancar în conturile 

persoanelor prevăzute mai sus, fie consemnează sumele la dispoziția persoanelor îndreptățite conform 

convenției încheiate cu acestea; e) în cazul în care, deși persoanele îndreptățite sunt identificate, acestea refuză 

să încheie o convenție cu inițiatorul proiectului, sumele aferente indemnizațiilor/despăgubirilor se consemnează 

la dispoziția persoanelor îndreptățite, în termen de 30 de zile de la data la care acestea au refuzat încheierea 

convenției; f) sumele consemnate conform lit. d) și e) sunt plătite persoanelor îndreptățite pe baza prezentării 

actelor de identitate în modalitatea solicitată de instituția financiară unde se consemnează aceste sume; g) în 

cazul în care persoanele îndreptățite aflate în concurs sunt identificate, însă contestă sumele aferente 

indemnizației/despăgubirii stabilite conform art. 8, sumele se consemnează într-un cont deschis pe numele 

inițiatorului proiectului, la dispoziția tuturor persoanelor îndreptățite, și sunt eliberate acestora la instrucțiunea 

sau solicitarea emisă de inițiatorul proiectului instituțiilor financiare unde sunt deschise conturile, în termen de 

30 de zile de la data semnării convenției cu persoanele îndreptățite sau de la data comunicării către inițiatorul 

proiectului a hotărârii judecătorești definitive sau de la data primirii de către inițiatorul proiectului a unei 

declarații încheiate în formă autentică, semnată de persoanele îndreptățite, cu privire la acceptarea cuantumului 

indemnizațiilor/ despăgubirilor consemnate în conturi de inițiatorul proiectului; h) în cazul în care persoanele 

îndreptățite nu pot fi identificate sau în cazul în care imobilele fac obiectul unui litigiu cunoscut sau adus la 

cunoștința inițiatorului proiectului, sumele de bani aferente indemnizațiilor și/sau despăgubirilor pentru 

respectivele imobile se consemnează într-un cont deschis pe numele inițiatorului proiectului; i) sumele 

prevăzute la lit. h) se eliberează, pe baza instrucțiunii sau solicitării emise de inițiatorul proiectului, instituțiilor 

financiare unde sunt deschise conturile, în termen de 30 de zile de la data la care a intrat în posesia cererii de 

plată semnate de persoanele îndreptățite, la care sunt anexate documentele justificative sau hotărârile 

judecătorești definitive prin care este demonstrată calitatea solicitantului de persoană îndreptățită să primească 
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indemnizații și/sau despăgubiri; j) în cazul în care imobilele fac obiectul unui litigiu care nu este cunoscut sau 

nu a fost adus la cunoștința inițiatorului proiectului, conform prevederilor prezentei legi, sumele aferente 

indemnizațiilor se consemnează sau se plătesc conform lit. a)-h); k) dacă, până la finalizarea litigiului prevăzut 

la lit. j), sumele au fost efectiv plătite, persoanele care au încasat sumele urmează să despăgubească părțile care 

au fost desemnate de instanță ca titulari de drepturi asupra imobilelor conform legii; l) dacă la finalizarea 

litigiului prevăzut la lit. j) sumele sunt consemnate în conturi, acestea se eliberează după pronunțarea hotărârii 

judecătorești definitive conform lit. i); m) în cazul în care moștenitorii nu sunt cunoscuți sau nu pot prezenta 

certificat de moștenitor sau, respectiv, succesiunea nu este deschisă, despăgubirea se consemnează într-un cont 

deschis pe numele inițiatorului proiectului, pe seama succesiunii; n) despăgubirile prevăzute la lit. m) se 

eliberează la instrucțiunea sau solicitarea emisă de inițiatorul proiectului instituțiilor financiare unde sunt 

deschise conturile, în termen de 30 de zile de la data prezentării inițiatorului proiectului de către moștenitori a 

certificatului de moștenitor sau a hotărârii judecătorești definitive care le dovedesc această calitate; o) în cazul 

în care se identifică suprapuneri, sumele alocate cu titlu de indemnizație se consemnează pe numele tuturor 

proprietarilor imobilelor afectate de suprapunere; p) sumele prevăzute la lit. o) se eliberează în conformitate cu 

prevederile declarațiilor autentice semnate de proprietari, în cazul soluționării suprapunerilor pe cale amiabilă, 

sau conform hotărârii judecătorești definitive pronunțate în acest sens. 

Articolul 15 

(1) Planul amplasamentului și lista conținând imobilele afectate de construirea conductei/conductelor pe fiecare 

unitate administrativ-teritorială, datele de identificare, conținând numele și prenumele, respectiv denumirea 

persoanelor pe seama cărora sunt consemnate sau cărora le-au fost plătite indemnizațiile/despăgubirile stabilite 

în conformitate cu prezenta lege, sau, respectiv, imobilele ai căror proprietari nu sunt cunoscuți pentru care 

indemnizațiile/despăgubirile au fost consemnate conform art. 13 alin. (5) lit. h) se afișează prin grija inițiatorului 

proiectului și a consiliilor locale la sediul consiliilor locale în cauză și pe pagina de internet a inițiatorului 

proiectului în termen de 30 de zile de la finalizarea procedurilor de plată sau, respectiv, de la consemnarea 

indemnizațiilor/despăgubirilor pentru imobilele situate în respectiva unitate administrativ-teritorială. 

(2) Persoanele îndreptățite nemulțumite de cuantumul indemnizației și/sau despăgubirilor determinate conform 

art. 5 și 8 și plătite sau consemnate, după caz, în baza prevederilor prezentei legi se pot adresa instanțelor 

judecătorești în condițiile art. 20, în conformitate cu prevederile prezentei legi. Termenul de depunere a acestor 

cereri este de un an de la afișarea de către inițiatorul proiectului a listelor finale conținând identificarea 

persoanelor îndreptățite și sumele plătite sau consemnate cu titlu de indemnizație/despăgubire, conform alin. 

(1), sub sancțiunea decăderii. Exercitarea căilor de atac cu privire la valoarea indemnizației și/sau despăgubirilor 

nu suspendă și nu afectează în niciun mod lucrările, respectiv exercitarea drepturilor de uz și de servitute. 

(3) Pentru stabilirea cuantumului indemnizației și/sau despăgubirii se iau în considerare valorile de la momentul 

afectării imobilelor de lucrările aferente proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale. 

Articolul 16 

(1) Apariția, ulterior consemnării sau plății indemnizațiilor și/sau despăgubirilor, respectiv anterior sau ulterior 

publicării listei prevăzute la art. 15 alin. (1), a oricăror litigii, cereri sau pretenții în legătură cu cuantumul 

indemnizațiilor și/sau despăgubirilor, cu drepturile sau cu titlul persoanelor pe seama cărora sunt consemnate 

sau cărora le-au fost plătite indemnizațiile și/sau despăgubirile nu poate duce la suspendarea, invalidarea sau 

amânarea constituirii ori exercitării valabile a drepturilor de uz și de servitute prevăzute în favoarea inițiatorului 

proiectului. 

(2) Reclamanții au posibilitatea de a se îndrepta împotriva persoanelor cărora le-au fost plătite sau eliberate 

indemnizațiile și/sau despăgubirile, conform normelor de drept comun. 

 

Articolul 22 

(4) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1), art. 4, 5 și ale definiției "Drept de execuție a lucrărilor de 

construcții" din anexa nr. 2 la Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

respectiv de la prevederile art. 2 alin. (9) și (10) și art. 5 alin. (16) din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind 

protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 4 alin. (2) și art. 24 alin. (1) din Legea nr. 

422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după 

caz: h) direcțiile județene pentru cultură emit avizele necesare implementării proiectelor din domeniul gazelor 

naturale; i) pentru proiectele de importanță națională în domeniul gazelor naturale, avizele emise de direcțiile 

județene de cultură sunt de tipul:- aviz de principiu, emis ca urmare a solicitării inițiatorului proiectului, însoțită 

de documentația tehnică, evaluare arheologică teoretică, aviz necesar pentru demararea procedurii de notificare, 

obținerea acordului de mediu și a autorizației de construire, cu condiția ca până la demararea lucrărilor inițiatorul 

proiectului să realizeze diagnosticul arheologic intrusiv și cercetarea arheologică preventivă;- avizul conform, 
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emis ca urmare a solicitării inițiatorului proiectului, însoțită de rezultatele diagnosticului arheologic intruziv, 

dispus prin raportul de evaluare teoretică, și ale cercetării arheologice pentru siturile identificare prin diagnostic 

intruziv; j) avizul conform prevăzut la lit. i) liniuța a 2-a se emite cu respectarea propunerilor comisiilor 

științifice de specialitate, respectiv:- formulate de comisiile zonale ale monumentelor istorice, atunci când avizul 

se referă la intervenția pe monumentele istorice, indiferent de grupa valorică, în zonele de protecție ale acestora 

și în zonelor construite protejate;- formulate de Comisia Națională de Arheologie, atunci când avizul se referă 

la intervenția în situri arheologice; k) avizele prevăzute la lit. i) și j) se emit în termen de 45 de zile de la data 

depunerii de către inițiatorul proiectului a documentației complete; l) inițiatorul proiectului își asumă riscul 

modificării proiectului ulterior obținerii acordului de mediu și a autorizației de construire, ca urmare a cercetării 

arheologice preventive; m) în siturile arheologice identificate prin diagnosticul intrusiv, cercetarea arheologică 

preventivă se realizează înaintea executării lucrărilor de construcții care presupun intervenții asupra solului și 

subsolului; n) suspendarea lucrărilor de construire pe zona cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător nu 

conduce la suspendarea autorizației de construire; o) zona cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător se 

delimitează în jurul locului descoperirii arheologice întâmplătoare în funcție de suprafața terenului efectiv 

afectată de această descoperire, fără a aduce atingere dreptului de a folosi, de a exploata și/sau de a începe sau 

continua lucrările de construire pentru restul suprafeței de teren, care face obiectul autorizației de construire 

emise; p) o procedură simplificată de realizare a cercetării arheologice și de emitere a autorizațiilor necesare 

acesteia, precum și de emitere a certificatului de descărcare de sarcină arheologică se elaborează de către 

Ministerul Culturii și se aprobă prin ordin al ministrului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a 

prezentei legi. 

LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice 

Articolul 36 

(1) În scopul protejării monumentelor istorice proprietarii și titularii dreptului de administrare sau ai altor 

drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligați: e) să asigure, în condițiile legii, accesul specialiștilor 

desemnați de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național sau de direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul 

cultural național, în vederea constatării stării de conservare sau pentru efectuarea de cercetări, inclusiv 

arheologice, de expertizare a monumentelor istorice și pentru operațiunile de evidență; 

(3) În cazul în care, în îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), proprietarii monumentelor istorice 

constată producerea unor pagube, aceștia au dreptul la o justă despăgubire, achitată în termen de 60 de zile de 

la constatare de către instituțiile care au realizat cercetarea sau expertizarea. 

HOTĂRÂRE nr. 273 din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția 

construcțiilor 

Articolul 11 

(2) Componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor prevăzută la alin. (1) se completează, în mod 

obligatoriu, cu: c) un reprezentant desemnat de către direcțiile județene pentru cultură/Direcția pentru Cultură 

a Municipiului București, în cazul construcțiilor nominalizate în lista monumentelor istorice; 

 

 

Articolul 14 

(1) În cazul în care investitorul, în termenul prevăzut la art. 10 alin. (1), nu stabilește data, ora și locul de 

întrunire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor sau dacă acesta nu se prezintă la data, ora și locul de 

recepție stabilit, direct sau prin împuternicit, executantul va reînnoi cererea pentru fixarea unei noi date de 

convocare a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor. 

(2) Investitorul este obligat să stabilească, în intervalul de 10 zile de la primirea noii cererii prevăzute la alin. 

(1), o nouă dată de convocare a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor. 

(3) În situația în care nici până la expirarea celui de-al doilea termen, conform prevederilor alin. (2), investitorul 

nu fixează data de începere a recepției la terminarea lucrărilor sau dacă nu se prezintă la data, ora și locul de 

întrunire a comisiei de recepție direct sau prin împuternicit legal, executantul va stabili un termen de recepție 

în intervalul de 10 zile de la expirarea celui de-al doilea termen. Executantul va notifica în scris investitorului, 

precum și celorlalți membri ai comisiei, în timp util, ultimul termen de întrunire a comisiei de recepție la 
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terminarea lucrărilor. În notificare, executantul va preciza, totodată, că investitorul va răspunde pentru 

acoperirea tuturor cheltuielilor și prejudiciilor produse ca urmare a neefectuării recepției la terminarea lucrărilor. 

Articolul 17 

(1) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide suspendarea procesului de recepție la terminarea 

lucrărilor dacă constată următoarele: a) existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care 

sunt de natură să afecteze utilizarea construcției conform destinației sale; b) existența unor lucrări realizate 

necorespunzător, nefinalizate sau neexecutate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile; c) construcția 

prezintă vicii a căror remediere este de durată și strict necesară pentru asigurarea utilității construcției conform 

destinației preconizate, potrivit Legii nr. 10/1995, republicată; d) existența, în mod justificat, a unor suspiciuni 

rezonabile cu privire la calitatea lucrărilor realizate și necesitatea unor expertize tehnice, încercări și teste 

suplimentare pentru a le clarifica; 

(4) În cazul în care executantul nu remediază aspectele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) în termenul de remediere, 

investitorul îl va soma în acest sens, iar dacă executantul nu dă curs somației, investitorul este în drept să execute 

remedierile pe cheltuiala și riscul executantului în culpă și să pretindă plata prejudiciului produs, potrivit legii. 

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazul în care condițiile climatice sau alți factori independenți de 

voința părților determină imposibilitatea remedierii aspectelor constatate, dintre cele prevăzute la alin. (1), 

executantul notifică investitorul despre această situație și solicită decalarea termenului de remediere cu până la 

90 de zile. 

Articolul 28 

(5) În cazul în care executantul nu remediază viciile descoperite în termenul de remediere, proprietarul îl va 

soma în acest sens, iar dacă executantul nu dă curs somației, proprietarul este în drept să execute remedierile pe 

cheltuiala și riscul executantului în culpă și să pretindă plata prejudiciului produs, potrivit legii. 

CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134/2010) 

Capitolul III Eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin urmărirea silită 

Secțiunea 1 Dispoziții generale 

Articolul 865 Rangul creanțelor cu preferință generală 

(1) În cazul în care urmărirea silită a fost pornită de mai mulți creditori sau când, până la eliberarea sau 

distribuirea sumei rezultate din executare, au depus și alți creditori titlurile lor, executorul judecătoresc 

procedează la distribuirea sumei potrivit următoarei ordini de preferință, dacă legea nu prevede altfel: g) 

creanțele reprezentând despăgubiri pentru repararea pagubelor pricinuite proprietății publice prin fapte ilicite; 

CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009) 

Titlul I Bunurile și drepturile reale în general 

Capitolul II Drepturile reale în general 

Secțiunea 1 Conținutul, întinderea și stingerea dreptului de proprietate privată 

Articolul 562 Stingerea dreptului de proprietate 

(3) Exproprierea se poate face numai pentru o cauză de utilitate publică stabilită potrivit legii, cu justă și 

prealabilă despăgubire, fixată de comun acord între proprietar și expropriator. În caz de divergență asupra 

cuantumului despăgubirilor, acesta se stabilește pe cale judecătorească. 

Secțiunea a 2-a Apărarea dreptului de proprietate privată 

Articolul 563 Acțiunea în revendicare 

(1) Proprietarul unui bun are dreptul de a-l revendica de la posesor sau de la o altă persoană care îl deține fără 

drept. El are, de asemenea, dreptul la despăgubiri, dacă este cazul. 

Articolul 566 Efectele admiterii acțiunii în revendicare 

(1) Pârâtul va fi obligat la restituirea bunului sau la despăgubiri dacă bunul a pierit din culpa sa ori a fost 

înstrăinat. În aceleași condiții, pârâtul va fi obligat la restituirea productelor sau a contravalorii acestora. În toate 

cazurile, despăgubirile vor fi evaluate în raport cu momentul restituirii. 
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Capitolul II Accesiunea 

Secțiunea a 3-a Accesiunea imobiliară artificială 

Articolul 580 Regimul juridic 

(1) În cazul în care a realizat lucrarea cu materialele altuia, proprietarul imobilului devine proprietarul lucrării, 

neputând fi obligat la desființarea acesteia și nici la restituirea materialelor întrebuințate.(2) Proprietarul 

materialelor are numai dreptul la contravaloarea materialelor, precum și la repararea, în condițiile legii, a 

oricăror alte prejudicii cauzate. 

Articolul 582 Lucrările autonome cu caracter durabil efectuate cu rea-credință 

(1) În cazul în care autorul lucrării autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia este de rea-credință, 

proprietarul imobilului are dreptul: a) să ceară instanței să dispună înscrierea sa în cartea funciară ca proprietar 

al lucrării, cu plata, la alegerea sa, către autorul lucrării, a jumătate din valoarea materialelor și a manoperei ori 

din sporul de valoare adus imobilului; sau b) să ceară obligarea autorului lucrării la desființarea acesteia; sau c) 

să ceară obligarea autorului lucrării să cumpere imobilul la valoarea de circulație pe care acesta ar fi avut-o dacă 

lucrarea nu s-ar fi efectuat. 

(2) Desființarea lucrării se face, cu respectarea dispozițiilor legale în materie, pe cheltuiala autorului acesteia, 

care este ținut totodată să repare orice prejudicii cauzate, inclusiv pentru lipsa de folosință. 

Articolul 588 Lucrările provizorii 

Când lucrarea are caracter provizoriu, în absența unei înțelegeri contrare, autorul ei va fi obligat să o desființeze, 

cu respectarea dispozițiilor legale în materie, și, dacă este de rea-credință, să plătească despăgubiri pentru 

prejudiciile cauzate, inclusiv pentru lipsa de folosință. 

Articolul 595 Stabilirea indemnizației sau a despăgubirii 

Ori de câte ori, în aplicarea unei dispoziții din prezenta secțiune, instanța este învestită să stabilească întinderea 

indemnizației sau a despăgubirii, ea va ține seama de valoarea de circulație a bunului calculată la data hotărârii 

judecătorești. 

Capitolul III Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată 

Secțiunea 1 Limite legale 

Articolul 621 Dreptul de trecere pentru utilități 

(1) Proprietarul este obligat să permită trecerea prin fondul său a rețelelor edilitare ce deservesc fonduri 

învecinate sau din aceeași zonă, de natura conductelor de apă, gaz sau altele asemenea, a canalelor și a cablurilor 

electrice, subterane ori aeriene, după caz, precum și a oricăror alte instalații sau materiale cu același scop. 

(2) Această obligație subzistă numai pentru situația în care trecerea prin altă parte ar fi imposibilă, periculoasă 

sau foarte costisitoare. 

(3) În toate cazurile, proprietarul are dreptul la plata unei despăgubiri juste. Dacă este vorba despre utilități noi, 

despăgubirea trebuie să fie și prealabilă.(4) Clădirile, curțile și grădinile acestora sunt exceptate de la acest drept 

de trecere, dacă ea are ca obiect conducte și canale subterane, în cazul în care acestea sunt utilități noi. 

Articolul 622 Dreptul de trecere pentru efectuarea unor lucrări 

(1) De asemenea, proprietarul este obligat să permită folosirea fondului său pentru efectuarea unor lucrări 

necesare fondului învecinat, precum și accesul vecinului pe terenul său pentru tăierea crengilor și culegerea 

fructelor, în schimbul unei despăgubiri, dacă este cazul. 

(2) Dispozițiile art. 621 alin. (2) sunt aplicabile. 

Articolul 624 Starea de necesitate 

(1) În cazul în care o persoană a folosit sau a distrus un bun al altuia pentru a se apăra pe sine ori pe altul de un 

pericol iminent, proprietarul bunului are dreptul să ceară o despăgubire echitabilă numai de la cel care a fost 

salvat.(2) Nu poate pretinde nicio despăgubire proprietarul care a provocat sau a favorizat apariția pericolului. 

Secțiunea a 2-a Limite convenționale 

Articolul 630 Depășirea inconvenientelor normale ale vecinătății 

(1) Dacă proprietarul cauzează, prin exercitarea dreptului său, inconveniente mai mari decât cele normale în 

relațiile de vecinătate, instanța de judecată poate, din considerente de echitate, să îl oblige la despăgubiri în 

folosul celui vătămat, precum și la restabilirea situației anterioare atunci când acest lucru este posibil. 
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(2) În cazul în care prejudiciul cauzat ar fi minor în raport cu necesitatea sau utilitatea desfășurării activității 

prejudiciabile de către proprietar, instanța va putea încuviința desfășurarea acelei activități. Cel prejudiciat va 

avea însă dreptul la despăgubiri. 

(3) Dacă prejudiciul este iminent sau foarte probabil, instanța poate să încuviințeze, pe cale de ordonanță 

președințială, măsurile necesare pentru prevenirea pagubei. 

Titlul III Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată 

Capitolul II Uzufructul 

Secțiunea a 2-a Drepturile și obligațiile uzufructuarului și ale nudului proprietar 

Articolul 724 Respectarea destinației bunurilor 

În exercitarea dreptului său, uzufructuarul este ținut să respecte destinația dată bunurilor de nudul proprietar, cu 

excepția cazului în care se asigură o creștere a valorii bunului sau cel puțin nu se prejudiciază în niciun fel 

interesele proprietarului. 

Articolul 725 Răspunderea uzufructuarului pentru prejudicii 

Uzufructuarul este obligat să îl despăgubească pe nudul proprietar pentru orice prejudiciu cauzat prin folosirea 

necorespunzătoare a bunurilor date în uzufruct. 

Titlul XI Privilegiile și garanțiile reale 

Capitolul I Dispoziții generale 

Articolul 2.330 Strămutarea garanției 

(1) Dacă bunul grevat a pierit ori a fost deteriorat, indemnizația de asigurare sau, după caz, suma datorată cu 

titlu de despăgubire este afectată la plata creanțelor privilegiate sau ipotecare, după rangul lor. 

(2) Sunt afectate plății acelorași creanțe sumele datorate în temeiul exproprierii pentru cauză de utilitate publică 

sau cu titlu de despăgubire pentru îngrădiri ale dreptului de proprietate stabilite prin lege. 

Articolul 2.331 Procedura strămutării garanției 

(1) Sumele datorate cu titlu de indemnizație de asigurare sau despăgubirea se consemnează într-un cont bancar 

distinct purtător de dobânzi pe numele asiguratului, al celui prejudiciat sau, după caz, al expropriatului și la 

dispoziția creditorilor care și-au înscris garanția în registrele de publicitate. 

LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 

necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local 

Capitolul V Funcționarea comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și 

acordarea despăgubirilor 

Articolul 18 

În termen de 5 zile de la emiterea deciziei de expropriere, expropriatorul numește comisia de verificare a 

dreptului de proprietate ori a altui drept real în temeiul căruia cererea a fost formulată și constată acceptarea 

sau, după caz, neacceptarea cuantumului despăgubirii de către proprietar sau titularii altor drepturi reale asupra 

imobilului supus exproprierii. 

Articolul 19 

(1) Plata despăgubirilor pentru imobilele expropriate se face în baza cererilor adresate de către titularii 

drepturilor reale, precum și de către orice persoană care justifică un interes legitim. 

(2) Cererea pentru plata despăgubirilor va conține numele și prenumele titularilor drepturilor reale, adresa de 

domiciliu și actele doveditoare referitoare la existența drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat. 

Cererea, împreună cu documentele doveditoare, originale și/sau copii legalizate, va fi depusă în termen de 10 

zile de la data aducerii la cunoștința publică, prin afișare la sediul consiliului local pe raza căruia se află imobilul. 

(3) Dovada dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale asupra imobilelor expropriate se face prin orice 

mijloace de probă admise de lege, inclusiv în zonele în care se aplică Decretul-lege nr. 115/1938 pentru 

unificarea dispozițiilor referitoare la cărțile funciare, cu modificările ulterioare, în funcție de modalitatea de 

dobândire a drepturilor - convențională, judiciară, legală, succesorală, înțelegând prin dobândire și constituirea 

sau reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul unor legi speciale. 
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(4) La cererea comisiei prevăzute la art. 18 solicitantul are obligația să completeze documentația depusă privind 

calitatea de titular al dreptului real pentru care solicită despăgubirea, în termen de 15 zile de la solicitare. În caz 

contrar, comisia prevăzută la art. 18 va consemna într-un cont bancar deschis pe numele solicitantului 

despăgubirea, însă eliberarea acesteia se va face numai la data la care solicitantul își va dovedi dreptul, în 

condițiile prezentei legi. 

(5) În cazul în care titularii drepturilor reale nu depun cererea și/sau documentele doveditoare, potrivit 

prevederilor alin. (1) și (2), expropriatorul va notifica acestora sumele propuse pentru plata despăgubirilor și le 

va consemna într-un cont bancar deschis pe numele expropriatului. Despăgubirile vor fi eliberate în condițiile 

prezentei legi. 

(6) În cazul în care despăgubirile referitoare la același imobil sunt cerute în concurs sau în contradictoriu de mai 

multe persoane aparent îndreptățite, despăgubirile se vor consemna pe numele tuturor, urmând să fie împărțite 

potrivit legii civile. Despăgubirea va fi eliberată numai titularilor drepturilor dovedite prin acte autentice și 

hotărâri judecătorești definitive și irevocabile sau prin certificatul de moștenitor eliberat de notarul public. 

Eventualele litigii amână eliberarea despăgubirilor consemnate. 

(7) În situația în care imobilele expropriate sunt proprietatea unei persoane decedate, despăgubirea se va 

consemna pe seama defunctului. Despăgubirile vor fi eliberate numai succesorilor care își vor dovedi calitatea 

cu certificatul de calitate de moștenitor, certificatul de moștenitor sau cu hotărârea judecătorească definitivă și 

irevocabilă. 

(8) În situația în care imobilele expropriate fac obiectul unei succesiuni, iar succesorii nu sunt cunoscuți sau nu 

pot prezenta certificat de moștenitor, dacă procedura succesorală este deschisă, despăgubirea se va consemna 

pe seama succesiunii. În ipoteza în care procedura succesorală nu este deschisă, un reprezentant al 

expropriatorului este îndreptățit să solicite informații asupra deschiderii succesiunii, iar suma reprezentând 

despăgubirile va fi consemnată într-un cont distinct, pe seama succesiunii. Despăgubirile vor fi eliberate numai 

succesorilor care își vor dovedi calitatea cu certificatul de moștenitor sau cu hotărârea judecătorească definitivă 

și irevocabilă. 

(9) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 

preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, imobilele pentru care s-au formulat notificări de restituire, care fac parte din coridorul 

de expropriere, sunt expropriate în condițiile prezentei legi sau, după caz, transferate în domeniul public al 

statului și în administrarea autorităților prevăzute la art. 2. 

(10) În cazul altor situații litigioase decât cele prevăzute la alin. (5) și (6), sumele aferente exproprierii se 

consemnează pe numele persoanelor aflate în litigiu, urmând a fi plătite în condițiile prezentei legi. 

(11) La cerere, despăgubirea va fi eliberată inclusiv titularilor drepturilor reale care nu sunt de acord cu 

cuantumul stabilit, proporțional cu cota-parte deținută, dacă s-a făcut dovada drepturilor reale asupra imobilului 

expropriat. Ulterior, în situația stabilirii unui cuantum superior prin hotărâre judecătorească definitivă, 

expropriatorul va elibera foștilor titulari ai drepturilor reale, la cerere, suma reprezentând diferența dintre 

despăgubirea stabilită de instanța judecătorească și despăgubirea stabilită de expropriator, proporțional cu cota-

parte pe care au deținut-o. 

(12) Identificarea imobilelor expropriate, aflate în litigiu, se va face numai în sistem național de coordonate, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Articolul 20 

Hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii emisă în condițiile prezentei legi se comunică solicitantului, 

precum și celorlalți titulari ori, după caz, titulari aparenți, se afișează în extras la sediul consiliului local pe raza 

căruia se află situat imobilul expropriat și în extras pe pagina proprie de internet a expropriatorului. 

Articolul 21 

În termen de cel mult 90 de zile de la data emiterii hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirilor, 

expropriatorul efectuează, prin transfer bancar sau numerar, plata despăgubirilor către titularii drepturilor de 

proprietate asupra imobilelor expropriate sau consemnarea acestora, potrivit prevederilor prezentei legi. 

Articolul 22 

(1) Expropriatul nemulțumit de cuantumul despăgubirii prevăzute la art. 19 se poate adresa instanței 

judecătorești competente în termenul general de prescripție, care curge de la data la care i-a fost comunicată 

hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii, sub sancțiunea decăderii, fără a putea contesta transferul 

dreptului de proprietate către expropriator asupra imobilului supus exproprierii, iar exercitarea căilor de atac nu 

suspendă efectele hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii și transferului dreptului de proprietate. 
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(2) Președintele instanței va fixa un termen și va dispune citarea proprietarilor sau, după caz, a posesorilor, a 

altor titulari de drepturi reale sau a oricăror persoane cunoscute, care pot justifica un interes legitim asupra 

imobilelor expropriate. 

(3) Soluționarea cererii expropriatului se face cu participarea obligatorie a procurorului. 

(4) Instanța va verifica dacă sunt întrunite toate condițiile cerute de lege cu privire la stabilirea cuantumului 

despăgubirii. Hotărârea este supusă căilor de atac prevăzute de lege. 

(5) Pentru soluționarea cauzei instanța va constitui o comisie de experți compusă dintr-un expert numit de 

instanță, unul desemnat de expropriator și un al treilea din partea persoanelor care sunt supuse exproprierii. 

(6) Experții, la realizarea raportului de expertiză, precum și instanța vor ține seama de expertizele întocmite și 

actualizate de camerele notarilor publici, la momentul transferului dreptului de proprietate. 

(7) Despăgubirea acordată de instanță nu va putea fi mai mică decât cea oferită de expropriator și nici mai mare 

decât cea solicitată de expropriat sau de altă persoană interesată. 

(8) Atât procedura de expropriere, cât și obiectivele de utilitate publică ce fac obiectul prezentei legi nu pot fi 

suspendate sau sistate la cererea vreunei persoane care invocă existența unor litigii privind posesia ori 

proprietatea imobilului expropriat 

Articolul 23 

(1) Cererile adresate instanței judecătorești pentru stabilirea, în contradictoriu cu statul român sau cu unitățile 

administrativ-teritoriale, după caz, a dreptului la despăgubire pentru expropriere și a cuantumului acesteia sunt 

scutite de taxa judiciară de timbru și sunt de competența instanțelor de drept comun. 

(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile litigiilor având ca obiect stabilirea dreptului de proprietate ori a altui 

drept real asupra imobilelor expropriate. 

(3) Cheltuielile necesare pentru realizarea expertizelor de evaluare a cuantumului despăgubirilor cuvenite ca 

urmare a exproprierii în cadrul litigiilor prevăzute la alin. (1) vor fi avansate în conformitate cu procedura de 

drept comun. 

LEGE nr. 18 din 19 februarie 1991 fondului funciar 

Articolul 102 

(1) Liniile de telecomunicații și cele de transport și distribuire a energiei electrice, conductele de transport pentru 

alimentare cu apa, canalizare, produse petroliere, gaze, precum și alte instalații similare, se vor grupa și amplasa 

de-a lungul și în imediata apropiere a cailor de comunicații - șosele, cai ferate -, a digurilor, canalelor de irigații 

și de desecări și a altor limite obligate din teritoriu, în așa fel încât să nu se stânjenească execuția lucrărilor 

agricole. 

(3) Aprobarea în alte condiții decât cele prevăzute la alin. (1) se da de organele prevăzute la art. 94 și 95. 

Articolul 103 

(1) Ocuparea terenurilor necesare remedierii deranjamentelor în caz de avarii și executarea unor lucrări de 

întreținere la obiectivele prevăzute la art. 102, care au caracter urgent și care se execută într-o perioadă de până 

la 30 de zile, se vor face pe baza acordului prealabil al deținătorilor de terenuri sau, în caz de refuz, cu aprobarea 

prefecturii județului sau a Primăriei Municipiului București. 

(2) În toate cazurile, deținătorii de terenuri au dreptul la despăgubire pentru daunele cauzate. 

Articolul 119 

(1) Monumentele istorice, vestigiile și obiectivele arheologice, tezaurele care se vor descoperi la fața solului 

sau în subsol sunt sub protecția legii. 

(2) Proprietarii și deținătorii de terenuri sunt obligați să asigure integritatea acestora, să sesizeze organele de 

stat și să permită efectuarea lucrărilor de cercetare și conservare. 

(3) Proprietarii terenurilor vor fi despăgubiți pentru daunele suferite și pentru terenurile preluate în domeniul 

public, în bani, sau cu teren echivalent, după caz. 

 

 


