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Prezentul raport cuprinde elemente de analiza transversală a legislației cu 

incidență în domeniul patrimoniului cultural mobil, coroborată cu elemente din 
practica curentă a administrării bunurilor culturale mobile. Scopul acestei analize este 
acela de a identifica și evidenția punctele nevralgice în mecanismele de protecție 
instituite și de a formula câteva propuneri menite să eficientizeze cadrul protejării și 
punerii în valoare a bunurilor culturale mobile. 

Analiza a avut în vedere principiile și ideile formulate în Tezele prealabile ale 
Codului patrimoniului cultural, Titlul V. În acest sens, acolo unde a fost relevant, au 
fost urmărite și abordările unor procese similare din sfera patrimoniului cultural 
imobil. 

Conform cerințelor, analiza cuprinsă în acest raport a urmărit: 
 

1. evidențierea diferențelor de practică în protejarea, conservarea și punerea în 
valoare a patrimoniului mobil deținut de instituții publice muzeale, de 
proprietari privați, de diversele instituții religioase, respectiv de diversele 
componente ale Arhivelor Statului; 

2. identificarea caracteristicilor pieței de artă și antichități cu impact asupra 
patrimoniului cultural mobil și determinarea celor mai eficiente măsuri pentru 
supravegherea acestei piețe, în vederea recunoașterii potențialelor piese 
care ar trebui protejate legal și pentru stabilirea regulilor adecvate de 
exercitare a drepturilor de preempțiune; 

3. analiza spețelor proceselor de restituire ale diverselor bunuri ale patrimoniului 
cultural mobil național și explorarea comparativă a rezolvării cazurilor similare 
în fostele țări comuniste; 

4. evaluarea procedurilor de asigurare a bunurilor culturale mobile și a necesității 
acestor asigurări în cazurile bunurilor din domeniul public, altele decât cele 
împotriva furturilor; 

5. analiza chestiunii obligativității atestării laboratoarelor în vederea restaurării 
bunurilor culturale mobile și un studiu comparativ în raport cu restaurările in 
situ ale unor bunuri similare, componente ale unor monumente istorice; 

6. constatarea specificului constituirii colecțiilor private de bunuri culturale mobile 
și eventualitatea necesității instituirii unor reguli speciale referitoare la 
cunoașterea și inventarierea acestor colecții private; realizarea unui studiu 
comparativ cu practica internațională sub acest aspect. 

 
Timpul alocat acestei analize nu a permis o analiză exhaustivă a tuturor 

aspectelor ce caracterizează sistemul de protecție a patrimoniului cultural mobil ci 
mai degrabă o evidențiere a celor mai importante deficiențe, pe baza datelor care au 
putut fi consultate direct sau a celor transmise de către organizațiile relevante, la 
solicitarea echipei de proiect.  

În cuprinsul raportului au fost extrase și grupate prevederile legale aferente 
fiecărei teme analizate. 

 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 

Secțiunea 1. 
 

Evidențierea diferențelor de practică în protejarea, conservarea și punerea în 
valoare a patrimoniului mobil deținut de instituții publice muzeale, de 
proprietari privați, de diversele instituții religioase, respectiv de diversele 
componente ale Arhivelor Statului 

 
 
Legislația analizată în cadrul acestei secțiuni: 

 
 Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național 

mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 
 Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice , republicată; 
 Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, republicată; 
 Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor , republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 Lege nr. 489 din 28 decembrie 2006 privind libertatea religioasă şi 

regimul general al cultelor, republicată; 
 Lege nr. 109 din 25 aprilie 2007 privind reutilizarea informațiilor din 

instituțiile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute 
de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil 

 Ordin nr. 2.239 din 9 aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor privind 
reevaluarea bunurilor culturale mobile deținute de instituții publice de drept public, în 
vederea asigurării unei juste reflectări a acestora în contabilitate; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de 
conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate; 

 Ordinul nr. 2057 din 5 februarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor și 
Normelor de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice; 

 Hotarârea Guvernului nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de 
clasare a bunurilor culturale mobile; 

 Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2044/09.05.2001 privind 
instituirea Registrului bunurilor culturale distruse, furate, dispărute sau 
exportate ilegal, aflate în proprietatea și/sau gestionarea unor persoane 
juridice de dret public  și privat și Metodologia pentru înscrierea în 
instituirea Registrul bunurilor culturale distruse, furate, dispărute sau 
exportate ilegal, aflate în proprietatea și/sau gestionarea unor persoane 
juridice de dret public  și privat. 

 
 

Legea  nr.182/2000 reglementează modalitățile de protejarea a bunurilor culturale 
pentru, virtual, toate tipurile de deținători. Legea nr.311/2003 suplimentează 
obligațiile de protejare adecvat cadrului coerent și structurat pe care îl reprezintă 
instituțiile specializate: muzeele și colecțiile muzeale. 

Protejarea bunurilor culturale mobile  în accepțiunea  Legii nr. 182/2000 cuprinde:  
„ansamblul de măsuri având caracter ştiinţifi c, juridic, administrativ, financiar, fiscal şi tehnic , 

menite să asigure identificarea , cercetarea, inventarierea, clasarea, conservarea, asigurarea 
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securităţii, întreţinerea, prepararea, restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural 
naţional mobil” (Art.2 alin.(4)). 

Prin urmare, voi folosi în continuare noțiunea de protejare (a patrimoniului cultural 
mobil), în sensul său cel mai larg cuprins în lege. 

Pentru scopul analizei noastre, voi ține cont, în același timp, de două criterii de 
clasificare a proprietarilor și deținătorilor de bunuri culturale mobile pentru care 
legislația în vigoare prevede obligații specifice de protejare, respectiv natura calității 
juridice: de drept public și de drept privat (cu sau fără personalitate juridică) și modul 
în care administrează bunurile culturale: deținători de bunuri culturale individuale, și 
deținători ai unui ansamblu de bunuri culturale structurat (cum ar fi colecțiile de 
bunuri culturale, muzeele) sau nestructurat. 

• Muzee și colecții publice de drept public 
• Muzee și colecții publice de drept privat (exclusiv cele aparținând cultelor) 
• Proprietari privați (alții decât cei care gestionează bunurile culturale mobile 

sub forma muzeelor sau a colecțiilor publice)  
• Organizații religioase (proprietari de drept privat, gestionând atât bunuri 

culturale individuale cât și colecții și muzee) 
• Biblioteci  
• Arhive (de drept public) 
• Alți deținători de drept public  

 
Obligațiile de protejare și modalitățile practice de protejare sunt uneori diferite în 

funcție de unde se încadrează deținătorii (în raport cu criteriile menționate anterior), 
însă,  există un corp comun de proceduri obligatorii care îi vizează pe aproape1 toți 
datorită faptului că măsurile de protecție legală instituite pornesc de la bunul cultural 
și nu de la deținătorul lui, urmărind propriu-zis prezervarea. 

Aceste obligații comune vizează păstrarea bunurilor clasate sau a celor 
susceptibile de a fi clasate în cele mai bune condiții de conservare și securitate, 
împiedicarea  intervențiilor neavizate asupra lor, menținerea lor în interiorul teritoriului 
național  (limitarea circulației). 

Instituțiile muzeale sunt organizațiile cu cel mai înalt grad de specificitate în 
protejarea patrimoniului cultural mobil și, astfel, ar trebui să reprezinte standardul 
optim de protejare pentru un ansamblu de bunuri culturale mobile pe care societatea 
în ansamblul ei îl dorește prezervat și transmis mai departe generațiilor viitoare.  

Obligațiile  și responsabilitățile de protejare, conservare și punere în valoare a 
bunurilor culturale mobile în acest cadru organizat sunt în general aceleași indiferent 
de natura juridică a proprietarului.  

Obligații suplimentare, ce țin de natura proprietății publice, apar la muzeele și 
colecțiile publice de drept public (obligații de gestiune, reevaluare, asigurare, 
protejare fizică a bunurilor în cazul desființării muzeelor sau colecțiilor). 

Obligațiile privind modul de păstrare, conservare și punere în valoare a bunurilor 
culturale aflate în proprietate privată, respectiv cazul particular al colecțiilor private 
(de drept privat) va fi analizat și în secțiunea raportului dedicată constatării 
specificului constituirii colecțiilor private de bunuri culturale mobile. În general, în 
situația acestei categorii de proprietari privați, obligațiile și responsabilitățile 
prevăzute de lege sunt cele mai puține (deși restrictive pentru dreptul de proprietate, 
acestea sunt minimale, și vizează protejarea fizică a bunurilor culturale mobile 
clasate sau pentru care se declanșează procedura de clasare).  

                                                             
1 Excepție fac arhivele 
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Pentru organizațiile religioase, de drept privat, dar de utilitate și interes public, 
legislația prevede, în multe privințe, obligații și responsabilități suplimentare celor 
impuse altor proprietari privați. 

Bunurile culturale mobile aflate în proprietate publică pot fi gestionate și în alte 
forme sau în cadrul altor instituții decât muzeele și colecțiile publice.  

Între acestea cele mai importante sunt bibliotecile și arhivele. 
În cazul bibliotecilor, prevederile Legii nr. 182/2000 sunt întru-totul aplicabile, 

prevederi suplimentare referitoare la gestiune și evidență apărând în Legea nr. 334 
din 31 mai 2002 privind bibliotecile – republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Un caz special îl reprezintă Fondul Arhivistic Naţional al Român iei aflat în 
administrarea Arhivelor Naţionale şi în cea a direcţiilor judeţene ale Arhivelor 
Naţionale pentru care Ministerul Culturii şi Comisia Naţională a Muzeelor şi 
Colecţiilor nu coordonează activitățile specifice de protejare (conform Art. 6 alin(2) 
din L.nr. 182/2000).  

Raportul între patrimoniul cultural național mobil și Fondul Arhivistic Naţional al 
României nu este în prezent suficient clarificat în legislația în vigoare 2, deși în 
concordanță și cu prevederile Tezelor preliminare ale Codului Patrimoniului Cultural, 
un nou proiect de lege a arhivelor3 integrează explicit Fondul Arhivistic Naţional al 
României în patrimoniul cultural național , rezervând în continuare, însă, coordonarea 
procedurilor specifice de protejare Arhivelor Naționale. Modul în care este structurat 
și mijloacele specifice de protejare ale bunurilor care alcătuiesc Fondul Arhivistic 
Național sunt diferite de cele ale bunurilor culturale mobile din patrimoniul cultural 
național mobil. 

În continuare, voi analiza detaliat prevederile relevante privind protejarea bunurilor 
culturale mobile, în funcție de cum se reflectă ele asupra acestor categorii de 
deținători, urmărind,  conform definiției protejării din L.nr.182/2000: 

 
a. Identificarea și cercetarea bunurilor culturale mobile 
b. Gestiunea, evidența și inventarierea bunurilor culturale mobile  
c. Clasarea bunurilor culturale mobile 
d. Conservarea și restaurarea bunurilor culturale mobile; Asigurarea 

securităţii și întreţinerea bunuilor culturale mobile  
e. Punerea în valoare a bunurilor culturale mobile 

 
a. Identificarea și cercetarea bunurilor culturale mobile 
 

Identificarea, cercetarea și documentarea bunurilor culturale sunt activități 
care sunt derulate mai ales la nivelul deținătorilor specializați de bunuri culturale 
mobile, conform unor rigori științifice specifice fiecărui domeniu de patrimoniu. Cu 
privire la ele legislația în vigoare fixează doar câteva repere care vizează: 

- statutul cercetătorului (Art.9 din L.nr.182/2000); 
- accesul la informații referitoare la bunuri culturale în vederea clasării (doar 

cu acordul deținătorului)- (Art. 16 alin(1) din L.nr.182/2000; 
- posibilitatea de a accesa datele privind patrimoniul cultural național mobil 

clasat în vederea realizării activităților de identificare și cercetare, pentru 
instituţii specializate , cercetători, precum şi alți experţi şi specialişti 
acreditaţi (Art 15 alin.4) din L.nr.182/2000) - datele pot fi puse la dispoziție 

                                                             
2 Nici în L.nr.182/2000, nici în L nr. 16/1996 
3 http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=17634 
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de Institutul Național al Patrimoniului, gestionarul în drept al Inventarului 
bunurilor culturale mobile clasate; 

- posibilitatea reutilizării (inclusiv în scop comercial) a informațiilor și 
documentelor create de muzee, arhive și biblioteci de drept public 
(L.nr.109/2007);  

- evidențierea  acestor activități ca funcții specifice ale muzeelor și colecțiilor 
publice (Art. 1, Art 4 și Art 5 din L.nr.311/2003), obligația de a le realiza 
(Art.11, literele b) și e) din L.nr.311/2003) și de a le raporta (în cadrul 
procedurii de acreditare (Art.4,5 din O.M.C.C. nr. 2057/2007).  

 
Proprietarii și deținătorii de drept public au obligația  de a realiza sau facilita 

identificarea, cercetarea și documentarea bunurilor culturale dacă acestea sunt 
gestionate ca parte a patrimoniului unui muzeu sau al unei colecții publice, au 
obligația de a facilita reutilizarea informațiilor create ca parte activității lor referitoare 
la bunuri culturale dacă sunt organizați ca muzee, biblioteci sau arhive. 

Proprietarii și deținătorii de drept privat nu au obligația de a realiza 
identificarea, cercetarea și documentarea bunurilor culturale decât în măsura în care 
gestionează aceste bunuri sub forma unui muzeu sau colecții publice, au în schimb 
obligația de a permite accesul  experților acreditați la bunurile culturale pentru care s-
a declanșat procedura de clasare (spre exemplu în contextul solicitării exportului 
bunului în cauză sau al punerii lui în vânzare). Deținătorii de bunuri culturale mobile 
clasate au și dreptul de a permite sau nu valorificarea datelor referitoare la aceste 
bunuri. 
 
b. Gestiunea, evidența și inventarierea bunurilor culturale mobile  
 

Legislația cu incidență asupra patrimoniului cultural mobil în vigoare prevede 
obligația organizării unei evidențe specifice a bunurilor culturale în primul rând pentru 
proprietarii de drept public (cu obligații suplimentare pentru muzeele și colecțiile 
publice) dar și pentru cei de drept privat: cultele (în virtutea faptului că sunt 
organizații private de interes si utilitate publică care au în proprietate și administrează 
o parte importantă a patrimoniului cultural național) și proprietarii muzeelor și 
colecțiilor publice (de drept privat). 

Astfel, sunt prevăzute: 
- obligația de a inventaria bunurile culturale din patrimoniul cultural național 

mobil, analitic, prin fişa standard și sinoptic prin banca de date , conţinând 
şi arhiv a imagistică pentru instituțiile publice , instituţiile specializate , 
cultelor şi instituţiilor ecleziastice  (Art.13 alin(1) și (3), L.nr.182/2003); 

- obligația întocmirii și actualizării permanente a Registrului pentru evidenţa 
analitică a bunurilor culturale, după un model cu rubricație comună 
prestabilită (Art.1 alin.(1), O.M.C. nr. 2035/2000), pentru entități publice 
specializate (muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi 
alte unităţi de profil); 

- obligația realizării evidenței bunurilor care fac parte din patrimoniul muzeal 
(atât pentru muzee și colecții publice de drept public cât și pentru cele de 
drept privat) prin intermediul Registrul informatizat pentru evidenţa analitică 
a bunurilor culturale , document permanent , având caracter obligatoriu , cu 
menţinerea registrelor de inventar şi a documentelor primare (Art.10 
alin.(1) L.nr.311/2003); Registrul informatizat este realizat după un model 
unic aprobat prin ordin al ministrului culturii (Art.10 alin.(2) L.nr.311/2003); 
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- etapele obligatorii (pașii) privind înscrierea bunurilor culturale în patrimoniul 
unei instituții publice specializate (muzee, colecţii publice, case memoriale, 
centre de cultură şi alte unităţi de profil) - Art.4, O.M.C. nr.2035/2000; 

- obligații privind controlul periodic al gestiunilor în funcție de dimensiunea 
patrimoniului pentru instituții publice specializate (muzee, colecţii publice, 
case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil) - Art.5 alin (1) și 
(2), O.M.C. nr.2035/2000; 

- obligații privind reevaluarea unor bunuri culturale (cu excepţia acelora care 
nu pot fi reevaluate potrivit standardelor internaţionale de evaluare)- Art.5 
alin (31) O.M.C. nr. 2035/2000, O.M.C.I.N. nr.2239/2019); 

- prevederi specifice privind scoaterea din gestiune a bunurilor culturale 
mobile  (situațiile în care este permisă scoaterea din gestiune și procedura 
pentru fiecare caz în parte) pentru instituții publice specializate (muzee, 
colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil); 

- obligații privind gestiunea și inventarierea distinctă, ca active fixe corporale, 
a bunurilor culturale mobile din patrimoniul bibliotecilor  și care fac parte 
din patrimoniul cultural național mobil Art. 40 alin.(1), L.nr.334/2002 
precum și utilizarea unor instrumente de evidență specifice (evidență 
analitică prin fișe și imagini foto) Art. 40 alin.(3) litera d) L.nr.334/2002 

- realizarea Inventarului bunurilor culturale mobile clasate cuprinzând 
bunurile culturale mobile clasate indiferent de deținător și de forma în care 
sunt deținute bunurile (voi reveni asupra evidenței bunurilor culturale 
mobile clasate în secțiunea dedicată clasării bunurilor culturale mobile), 
sarcină impusă Institutului Național al Patrimoniului (Art. 15 alin. (1) și (2), 
L.nr.182/2000); 

- obligații privind evidența bunurilor culturale mobile clasate la nivelul 
unităților administrativ teritoriale, în sarcina serviciilor deconcentrate 
competente teritorial (Art. 57 litera a), L.nr.182/2000); 

- nu sunt prevăzute sancțiuni pentru neîndeplinirea obligațiilor de 
inventariere. 

 
Astfel, rezultă că: 

• obligația realizării inventarierii și a unor elemente de gestiune 
specifice este prevăzută în legi pentru toți deținătorii de drept 
public, pentru toate muzeele și colecțiile publice (inclusiv pentru 
cele de drept privat), precum și pentru culte;  

• scoaterea din gestiune a bunurilor culturale este reglementată doar 
pentru entitățile publice (de drept public) specializate; 

• reevalauarea bunurilor culturale (după caz) este prevăzută doar 
pentru entitățile publice (de drept public); 

• deși consecințele neinventarierii bunurilor culturale mobile sunt 
grave, inventarierea fiind un element de bază în protejarea 
patrimoniului cultural național, nu există consecințe punitive 
corespunzătoare pentru proprietarii/deținătorii care nu o fac. 
 

La nivelul implementării practice a acestor prevederi constatăm că: 
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- există încă situații în care activitatea de evidență a bunurilor culturale este 
problematică4:  

o la nivelul instituțiilor publice: există muzee care nu au finalizat 
inventarierea, muzee care nu au evidență informatizată, muzee care 
nu realizează corect reinventarierea (respectiv nu verifică existența 
fizică a bunurilor culturale sau o fac doar prin sondaj), muzee care 
nu au inventar centralizat ci, eventual, pe colecții; 

o la nivelul cultelor, spre exemplu în cazul B.O.R., nu există o 
evidență scriptică a tuturor bunurilor culturale din patrimoniul 
propriu, există probleme privind selectarea și înregistrarea ca atare 
a bunurilor culturale dintre cele care sunt încă afectate uzului 
liturgic, există probleme de facilitare a accesului reprezentanților 
serviciilor deconcentrate și ai poliției române pentru verificarea 
inventarelor bunurilor culturale mobile; 

o la nivelul muzeelor și al colecțiilor publice de drept privat verificarea 
modului în care se realizează evidența bunurilor culturale mobile din 
patrimoniul muzeal nu se poate face decât în situația în care 
acestea se conformează obligației de a derula procedura de 
acreditare, lucru care se întâmplă arareori; 

 
- elaborarea și aprobarea unui model unic al Registrului informatizat a fost 

problematică, nici până în prezent nefiind aprobat un astfel de model; cum 
rubricația registrului de evidență informatizată trebuie să concorde cu cea 
prevăzută pentru registrul de evidență, cele mai multe entități publice au 
preluat-o și au transpus-o în diferite forme digitale, nu întotdeauna 
compatibile între ele: liste (Excell, Word), baze de date (Access etc), softuri 
de gestiune a colecției dezvoltate individual de instituțiile muzeale pentru 
uzul propriu (Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Național de 
Istorie a României), sau de către instituții cu anvergură națională - cum e 
programul DOCPAT gestionat de INP și pus la dispoziția muzeelor de 
drept public în mod gratuit; lipsa unui standard de date comun agreat la 
nivel central va avea repercusiuni negative asupra realizării unui inventar 
centralizat al bunurilor culturale mobile din patrimoniul cultural național; din 
incapacitatea practică de a realiza un astfel de model, în cea mai recentă 
propunere de modificare a Legii nr.311/20035  se dorește abrogarea 
Alin.(2) al art.10, cel care prevede existența unui model unic al registrului 
informatizat. 
 

Realizarea evidenței, gestiunii și inventarierii bunurilor culturale din Fondul 
Arhivistic Național al României este supusă, atât în prezent cât și în viito,r coordonării 
Arhivelor Naționale. 

Conform celor comunicate de Arhivele Naționale, documentele de arhivă nu 
au valoare contabilă (cu excepția celor achiziționate), motiv pentru care sunt 
organizate într-o evidență extracontabilă, organizată pe gestiuni. Unitățile de 
gestiune sunt fondul sau colecția. Inventarierea acestor fonduri și colecții  se face 
cantitativ, conform Ordinului nr. 231 din 25 septembrie 2012 pentru aprobarea 
                                                             
4 În baza rapoartelor de activitate ale muzeelor, a rapoartelor întocmite în vederea acreditării muzeelor și 
colecțiilor, a rapoartelor curții de conturi (cu privire la activitatea muzeelor din subordinea MCIN),a inspecțiilor 
periodice ale IGPR și ale serviciilor deconcentrate ale MCIN. 
5 http://www.cultura.ro/proiect-de-lege-4 (consultat la data de 24 mai 2019) 

http://www.cultura.ro/proiect-de-lege-4
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Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în 
unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor. 
 
c. Clasarea bunurilor culturale mobile: 
 

Clasarea, instrument central în regimul de protejare a patrimoniului cultural 
național mobil în România presupune recunoașterea importanței culturale 
excepționale (tezaur) sau  deosebite (fond) a bunurilor culturale. 

Înainte de a analiza modalitățile și condițiile în care se realizează clasarea 
pentru diferitele tipuri de deținători, vom analiza implicațiile acestei proceduri. 

Conform prevederilor Art. 4 al L.nr.1982/2000 cele două categorii, tezaur și 
fond, sunt definite astfel: 

a) tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil , denumit în continuare tezaur , alcătuit din 
bunuri culturale de valoare excepţională pentru umanitate;  

b) fondul patrimoniului cultural naţional mobil , denumit în continuare fond , alcătuit din 
bunuri culturale cu valoare deosebită pentru România. 

O primă observație, ar fi aceea că, în prezent, definiția categoriei tezaur nu 
este coerentă cu modalitățile de evaluare a susceptibilității unui bun de a face parte 
din această categorie, respectiv, clasarea în această categorie se face ca urmare a 
întrunirii unui punctaj superior (peste 350 de puncte valorice) ca urmare  a 
expertizării în baza criteriilor generale (vechime, frecvență, stare de conservare)6 și, 
ulterior, a celor specifice (valoare istorică și documentară, valoare memorială, 
autenticitate, autor/atelier/școală, calitate formală). 

Criteriile și modul de evaluare însă sunt aceleași și pentru fond și pentru 
tezaur, chiar dacă valoarea lor se raportează într-o instanță la relevanța pentru 
umanitate (tezaur) și  în alta la cea pentru România.  Din punctul meu de vedere, 
valoarea excepțională pentru umanitate nu ar trebui să fie o referință pentru definirea 
unei categorii a patrimoniului cultural național al României. Este o referință vagă, fără 
aplicabilitate practică, în situația în care doar noi, la nivel național stabilim că este 
așa. 

În accepțiunea acestor definiții un bun cultural cu valoare excepțională pentru 
România ar putea să sfârșească prin a nu fi clasat, dacă valoarea lui nu este expres 
relevantă și pentru umanitate(și cum stabilim asta?), pentru că acum, teoretic, nu ne 
interesează să clasăm decât valorile deosebite, în categoria fond. 

Ceea ce trebuie subliniat este faptul că aceste categorii au fost reconsiderate 
de-a lungul timpului. Inițial ele erau definite astfel: 

a)Fondul patrimoniului cultural naţional, denumit în continuare fond, alcătuit din bunuri 
culturale de valoare deosebită; 

b)Tezaurul patrimoniului cultural naţional, denumit în continuare tezaur, alcătuit din bunuri 
culturale de valoare excepţională. 

Acest mod de definire este coerent cu criteriile de clasare instituite prin 
Ordinul 2053/20027 și preluate ulterior în H.G. nr.886/2008. 

În perioada transpunerii aquis-ului comunitar, categoria fond dispare, pentru 
ca apoi să se revină la cele două categorii de protecție redefinite așa cum 
menționam mai sus, fără a se adapta însă și modalitatea de evaluare a acestei 
valori. O consecință a acestor modificări succesive este aceea că în prezent 
Inventarul bunurilor culturale mobile clasate înregistrează bunuri încadrate în 

                                                             
6 cu condiția depășirii inițiale a pragului de 150 de puncte pe baza criteriilor generale 
7 ORDIN nr.2.053 din 17 mai 2002 al ministrului culturii şi cultelor pentru aprobarea Normelor de clasare a 
bunurilor culturale mobile, abrogat 
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categoria tezaur în baza a trei definiții diferite. În mod practic acest lucru nu 
afectează semnificativ gradul de protecție al bunurilor respective însă, pentru 
proprietarii de drept privat ai bunurilor culturale încadrate astfel în perioada în care 
exista doar categoria tezaur și care azi ar putea fi încadrabile în categoria fond a 
patrimoniului cultural național persistă niște limitări și obligații suplimentare, în mod 
nejustificat. 

În continuare, a opera cu două categorii juridice de protecție este relevant 
doar dacă implicațiile încadrării diferite se reflectă în grade de protecție diferite, cu 
consecințele administrative de rigoare și cu sarcini proporționale pentru proprietari. 

Așa cum știm, prin clasare bunurile culturale dobândesc un statut de protecție 
aparte, care limitează într-o oarecare exercitarea dreptului de proprietate asupra lor:  

L. nr.182/2000:  
„Art. 8  
Autorităţile publice, proprietarii, titularii altor drepturi reale , precum şi titularii dreptului de 

administrare asupra bunurilor ce fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil au obligaţia de a 
le proteja împotriva oricăror acte comisive sau omisive care pot duce la degradarea , distrugerea, 
pierderea, sustragerea sau exportul ilegal al acestora.” 

Proprietarii bunurilor culturale mobile clasate au obligații pentru păstrarea 
integrității bunurilor, pentru asigurarea celor mai bune condiții de păstrare, pentru 
comunicarea situației bunurilor către autoritățile abilitate ale statului,  

Din perspectiva diferitelor tipuri de proprietari și deținători de bunuri culturale 
mobile: 

- clasarea (declanșarea ei) intervine ca obligație pentru muzeele și 
colecțiile de drept public, (Art.11, punctul 1 litera a),i), și j) din L.nr.182/2000 și 
Art.11 alin.(1) litera b) din L.nr.311/2003) - din oficiu; 

-  clasarea (declanșarea ei)  este obligatorie și pentru muzeele și 
colecțiile publice de drept privat, ( Art.11 alin.(1) litera b) din L.nr.311/2003); 

- clasarea (declanșarea ei)  este obligatorie și pentru bunurile culturale 
aflate în proprietatea cultelor religioase (Art.11, punctul 1 litera b) și j) din 
L.nr.182/2000); 

- clasarea (declanșarea ei) din oficiu a bunurilor culturale din 
patrimoniul propriu este obligatorie și pentru alte autorități  și entități de drept 
public (Art.11, punctul 1 litera a) din L.nr.182/2000), implicit și pentru biblioteci; 

- pentru proprietarii de drept privat, alții decât cultele religioase sau cei 
care administrează bunurile culturale proprii sub forma unui muzeu sau a unei 
colecții publice de drept privat clasarea se face la solicitarea lor (Art.11, 
punctul 2 din L.nr.182/2000),  obligația de a clasa (de a declanșa procedura)  
bunurile culturale mobile deținute apărând doar în circumstanța solicitării 
exportului temporar, a restaurării sau a vânzării prin agent economic autorizat, 
după caz (Art.11, punctul 1 literele d), j) și respectiv c) din L.nr.182/2000) 
Deși legiuitorul prevedea un termen foarte scurt pentru clasarea bunurilor 

culturale din patrimoniul instituțiilor publice specializate, a celor nespecializate și a 
cultelor religioase (la maximum 15 luni de la intrarea în vigoare a legii situația clasării 
ar fi trebuit să fie clarificată în mare parte pentru aceste entități conform Art.92 din 
L.nr.182/2000), așa cum se știe foarte bine și a fost consemnat și în cuprinsul 
Tezelor prealabile ale Codului Patrimoniului Cultural, pentru majoritatea bunurilor 
culturale mobile care ar fi trebuit analizate în scopul clasării acest lucru nu s-a 
întâmplat. 

Clasarea în acest moment presupune o birocrație excesivă care depășește 
capacitatea administrativă și financiară atât a deținătorilor cât și a MCIN și a 
serviciilor sale deconcentrate. 
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Soluția propusă în tezele Codului Patrimoniului Cultural, de a institui o 
protecție implicită pentru bunurile culturale din proprietatea publică și pentru  cele din 
proprietatea cultelor și asociațiilor religioase este de natură să  degajeze impasul 
juridic și administrativ în care ne găsim în momentul de față. 

Această soluție s-ar reflecta pozitiv și asupra proprietarilor de drept privat, 
durata clarificării statutului bunurilor culturale mobile pe care le dețin în această 
privință s-ar putea reduce simțitor. 

În cazul arhivelor, procedura de clasare și declasare nu este echivalentă cu 
cea prevăzută de L.nr.182/2000 și nici implicațiile ei nu sunt aceleași. După 
aprobarea noi Legi a Arhivelor urmează să se adopte un set de norme metodologice 
care să detalieze procedurile clasării și declasării.   
 
d. Conservarea (și restaurarea bunurilor culturale mobile); Asigurarea 
securităţii și întreţinerea bunurilor culturale mobile  
 

În această secțiune vom analiza cu precădere obligațiile referitoare la 
conservarea preventivă a bunurilor culturale și modul în care sunt aplicate acestea. 
Reglementările privind conservarea curativă  și restaurarea bunurilor culturale vor fi 
analizate distinct în secțiunea 5  a acestui raport. 

Obligațiile de asigurare a conservării și restaurării  bunurilor culturale sunt 
enunțate în cuprinsul Legii nr.182/2000 și în Normele de conservare și restaurare a 
bunurilor culturale mobile clasate – pentru bunurile culturale mobile clasate și în 
Legea nr.311/2003 - pentru bunurile culturale din patrimoniul muzeelor și a colecțiilor 
publice (indiferent dacă acestea sunt clasate sau nu). Legea nr.182/2000 prevedea, 
pe lângă elaborarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale 
mobile clasate  aprobate prin H.G. nr.1546/2003 și elaborarea unor norme de 
conservare și restaurare a bunurilor culturale aflate în colecții publice (Art.90 alin.(1) 
litera c)), lucru care însă nu s-a întâmplat. În practică Normele de conservare și 
restaurare a bunurilor culturale mobile clasate sunt luate ca referință, cel puțin în 
muzeele și colecțiile publice de drept public, și pentru bunurile culturale mobile care 
nu au fost clasate încă. 

Restaurarea și conservarea curativă sunt intervenții care se realizează de 
către restauratori, în laboratoarele de conservare/restaurare. Din perspectiva 
deținătorilor, obligațiile privind conservarea curativă și restaurarea vizează: 
 

- asigurarea acestor intervenții pentru bunurile culturale mobile clasate, 
atunci când este necesar, doar cu personal acreditat și în laboratoare 
autorizate (Art.24, alin.(2), Art .28 L.nr.182/2000), indiferent de deținător; 

- declanșarea procedurii de clasare din oficiu pentru bunurile culturale care 
urmează a fi restaurate (Art.11, pct 1, litera j)  L.nr.182/2000); 

- avizarea intervențiilor de restaurare a bunurilor culturale mobile clasate în 
tezaur de către Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor (Art .28 
L.nr.182/2000), indiferent de deținător; 

- asigurarea conservării și restaurării, după caz pentru toate bunurile 
culturale din patrimoniul muzeelor și colecțiilor publice, indiferent de 
statutul juridic al deținătorului (Art.11 alin.(1) litera a), L.nr.311/2003); 

- realizarea obligatorie a intervențiilor de conservare și restaurare necesare 
pentru bunurile culturale mobile clasate în tezaur, aflate în pericol iminent 
de distrugere sau deteriorare gravă (Art.30 alin.(1), L.nr.182/2000), pe 
cheltuiala proprietarului (Art.30 alin. (2) L.nr.182/2000); Cheltuielile sunt 
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deductibile din impozitul pe venit sau profit (Art.30 alin.(3) L.nr.182/2000); 
în cazul în care proprietarii persoane fizice nu pot acoperi cheltuielile 
operațiunilor de conservare/restaurare, se suportă de la bugetul de 
stat/bugetul local, însă la o viitoare tranzacționare sumele se vor recupera 
de la proprietar (Art.30 alin. (4) L.nr.182/2000); 

Aceste prevederi vizează toate categoriile de proprietari/deținători, mai puțin 
Arhivele Naționale. Mai mult despre rețeaua de laboratoare de conservare și 
restaurare autorizate și despre acreditarea conservatorilor și restauratorilor voi vorbi, 
așa cum precizam mai sus, într-o altă secțiune a raportului.  

La nivelul deținătorilor de drept public, prevederile legate de restaurarea 
bunurilor culturale sunt în general respectate, deși se poate întâmpla să nu se 
realizeze expertizarea bunului în vederea stabilirii susceptibilității la clasare, înainte 
de intervenția de restaurare.  

În cazul altor deținători, spre exemplu B.O.R., sunt organizate laboratoare de 
conservare/restaurare care au fost acreditate și în care se  fac intervențiile necesare 
asupra bunurilor culturale mobile din patrimoniul propriu. Bunuri din patrimoniul 
B.O.R. se restaurează și în alte laboratoare autorizate, inclusiv în cele organizate la 
nivelul muzeelor. 

La nivelul Arhivelor Naționale, conform celor comunicate de această instituție 
și reprezentanții ei, există un singur laborator de restaurare, la nivelul aparatului 
central. Există structuri și la nivel local. însă acestea nu sunt dotate cu personal. De 
asemenea, conform prevederilor  Art.19 alin.(1)8 din Legea nr. 16/1996 (a Arhivelor) 
este prevăzută posibilitatea ca anumiți operatori economici să se autorizeze inclusiv 
pentru activități de conservare/restaurare (și alte servicii arhivistice), însă din cele 
comunicate de reprezentanții acestei instituții nu există (încă) entități autorizate 
pentru aceste operațiuni.  

În ceea ce privește conservarea preventivă9, prevederile legale relevante 
pentru proprietari/deținători de bunuri culturale sunt următoarele: 

- obligația de a asigura cele mai bune condiții de: păstrare, depozitare, 
securitate, de prevenire a deteriorării și distrugerii (Art.23 alin (1) literele 
a),b), c), L.nr.182/2000) pentru bunurile culturale mobile clasate; 

- asigurarea conservării pentru toate bunurile culturale din patrimoniul 
muzeelor și colecțiilor publice, indiferent de statutul juridic al deținătorului 
(Art.11 alin(1) litera a), L.nr.311/2003); 

- obligația de a raporta pericolele iminente de distrugere/deteriorare a 
bunurilor culturale mobile clasate către serviciile deconcentrate (Art.23 alin. 
(1) litera d), L.nr.182/2000) 

- obligația de a limita utiliza bunurile culturale mobile clasate în scopuri care 
le-ar putea periclita integritatea  sau care ar putea conduce la pierderea 
sau sustragerea lor (Art.23 alin.(1) litera e), L.nr.182/2000); este interzisă 
specific utilizarea bunurilor culturale mobile clasate la organizarea de 
spectacole, parade ale modei, ca recuzită cinematografică sau teatrală 
(Art.23 alin.(1) litera e), L.nr.182/2000) cu o excepție pentru proprietarii de 
drept privat de bunuri culturale mobile clasate în categoria fond, care pot 

                                                             
8 Art. 19  
(1) Operatorii economici pot presta servicii de păstrare , conservare, restaurare, legătorie, prelucrare arhivistică 
şi utilizare a documentelor cu valoare practică pe care le deţin , denumite în continuare servicii arhivistice , 
numai după obţinerea autorizaţiei de f uncţionare din partea Arhivelor Naţionale sau a serviciilor 
judeţene/Serviciului Municipiului Bucureşti ale /al Arhivelor Naţionale, după caz. 
9 Înțelegem conservarea preventivă în sensul ei larg, vezi Secțiunea 5 a prezentului raport. 
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face acest lucru cu respectarea normelor de conservare și restaurare a 
bunurilor culturale mobile clasate (Art.23 alin.(4), L.nr.182/2000);   

- obligația de a preveni utilizarea bunurilor culturale mobile din patrimoniul 
unui muzeu sau al unei colecții publice în alte scopuri decât cele prevăzute 
de lege (Art.11 alin.(1) litera f), L.nr.311/2003); 

- obligația de a permite accesul specialiștilor serviciului deconcentrat al 
M.C.I.N. pentru constatarea stării de conservare a bunurilor culturale 
mobile clasate (Art.23 alin.(3), L.nr.182/2000); 

- dreptul pentru persoanele de drept privat care dețin bunuri culturale mobile 
clasate de a beneficia de consultanță gratuită pentru păstrarea, 
conservarea și punerea lor în valoare, din partea instituțiilor specializate 
(Art.24, L.nr.182/2000);  

- obligații explicite de prevenire, localizare și stingere a incendiilor10, de 
asigurare a pazei și de a preveni și limita pagubele în situații de urgență în 
cazul muzeelor ș colecțiilor publice de drept privat (Art.11 alin.(1) litera h), 
i), j), L.nr.311/2003); pentru instituțiile publice aceste obligații sunt 
prevăzute și în legi, precum și detaliate în norme specifice; 

- pentru bunurile culturale mobile clasate sunt prevăzute și reguli detaliate 
de depozitare, expunere, ambalare și fotografiere în Normele de 
conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate (H.G. 
nr.1546/2003); 

- obligațiile de a raporta furtul, dispariția sau exportul ilegal al unui bun 
cultural mobil deținut în vederea înscrierii acestuia în Registrul bunurilor 
culturale distruse, furate dispărute sau exportate ilegal (Art.2 Ordinul 
ministrului culturii și cultelor nr.2044/09.05.2001). 

În mod practic obligațiile de realizare a conservării preventive sunt realizate 
doar parțial, inclusiv la nivelul instituțiilor publice specializate (muzee și colecții de 
drept public), la această situație contribuind un complex de factori între care cei mai 
importanți, în opinia mea, sunt: 

- costurile foarte mari presupuse de anumite măsuri de conservare 
preventivă (reorganizarea depozitelor, dotarea cu sisteme moderne de 
monitorizare a microclimatului, utilizarea materialelor stabile chimic în 
depozitare/ ambalare/ expunere), corelate cu fonduri insuficiente alocate 
acestor activități; 

- incoerența măsurilor (nu se abordează riscurile pentru colecții într-o 
manieră integrată) corelată cu fragmentarea responsabilității conservării 
preventive la nivelul personalului muzeal - lipsa de coordonare și de 
strategie; 

- insuficienta pregătire a personalului de specialitate (este nevoie de formare 
continuă). 

 
Pentru a îmbunătăți și adapta cadrul de reglementare referitor la realizarea 

conservării preventiv a bunurilor cultural mobile,  ar trebui să avem în vedere 
crearea, prin prevederile cuprinse în Codul Patrimoniului Cultural, a premiselor 
pentru: 

- Finanțarea programelor de reorganizare a depozitelor; 

                                                             
10 Prevederi specifice apar și în Ordinul Ministrului Culturii 4138/22.11.1999 pentru aprobarea Normelor de 
prevenire și stingere a incendiilor. 
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- Instituirea obligației pentru anumite muzee de a avea un conservator 
general (coerentă cu propunerea cuprinsă în Tezele preliminare ale 
Codului Patrimoniului); 

- Instituirea obligației de formare continuă pentru conservatori și restauratori; 
- Revizuirea periodică a normelor de conservare pentru a alinia practicile la 

standardele actuale; 
- Extinderea aplicabilității normelor de conservare și restaurare la toate 

bunurile culturale mobile protejate. 
 

La nivelul Arhivelor Naționale nu se face conservare preventivă a bunurilor ca 
atare (nici nu există personal specializat în acest sens), însă se iau măsuri primare 
de protecție, reglementate în  Instrucțiunile aprobate prin Ordinul de zi. 217/1996 prin 
care se stabilesc condițiile în care trebuie păstrate documentele deținute de Arhivele 
naționale, în vederea  asigurării acestora împotriva distrugerii, degradării, sustragerii 
ori comercializării în alte situații decât cele prevăzute de lege. 

De asemenea, conform celor comunicate de reprezentanții instituției, Arhivele 
Naționale se confruntă cu spații de depozitare insuficiente raportat la cantitate de 
documente care alcătuiesc Fondul Arhivistic național și, în unele situații, în mare 
nevoie de reabilitare (reparații capitale sau curente). 
 
e. Punerea în valoare a bunurilor culturale mobile 
 

Punerea în valoare a bunurilor culturale mobile este o obligație prevăzută 
pentru muzeele și colecțiile publice  (Art.11 alin.(1) litera c), L. nr.311/2003). Ea este 
detaliată și în Normele de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice (O.M.C.C. nr. 
2057/2007).  

Ea este enunțată și ca funcție principală a muzeelor și colecțiilor publice (Art.4 
litera c) și, respectiv, Art.5 litera c), L. nr.311/2003). 

Activități de punere în valoare  a bunurilor culturale mobile sunt considerate, 
conform Art.4 din O.M.C.C. nr. 2057/2007 (ce enunță criteriile de acreditare): 
„organizarea de expoziţii permanente şi temporare, organizarea de programe şi activităţi 
educative destinate publicului, precum şi prin activităţi de marketing cultural (editare de materiale 
de promovare etc.)” 
 Punerea în valoare a bunurilor culturale mobile pentru deținătorii de drept 
privat, alții decât cei care gestionează bunurile sub forma muzeelor și a colecțiilor 
publice nu este nici reglementată și nici raportată în vreun fel care să permită o 
analiză. De regulă, deținătorii de drept privați interesați de promovarea bunurilor lor 
culturale caută să colaboreze cu instituții muzeale în vederea participării la expoziții, 
organizează ei înșiși expoziții sau colaborează cu agenți economici autorizați în 
acest sens (spre ex. Art Safari).  

În cazul cultelor, există preocupare pentru punerea în valoare a bunurilor 
culturale, se colaborează cu muzeele de drept public, se organizează expoziții în 
regie proprie, se are în vedere înființarea colecțiilor publice sau a muzeelor. 

În cazul Arhivelor Naționale se organizează expoziții cu documente din fondul 
propriu însă se raportează dificultăți în accesarea de fonduri destinate promovării 
datorită statutului instituției (nu este asimilată unei instituții de cultură în toate 
situațiile) și în itinerarea internațională a bunurilor (datorită obligațiilor de asigurare).  

 
Concluzii: 
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Mecanismele juridice și administrative instituite pentru a asigura protejarea 
bunurilor culturale mobile din patrimoniul cultural național funcționează cel mai bine  
acolo  unde statul poate virtual exercita nestingherit o monitorizare și un control real 
al modalităților în care se realizează protejarea, în cazul bunurilor culturale mobile 
din proprietatea publică. 

În opinia mea este corect să abordăm protejarea pornind de la bunul cultural,  așa 
cum o face deja legislația în vigoare, și nu pornind de la deținător, stabilind principiile 
comune minimale și apoi nuanțând în funcție de capacitatea administrativă a statului 
de a interveni cu adevărat în acest proces (metodologic, financiar, sub aspectul 
monitorizării și controlului), dar și de limitele care pot fi rezonabil impuse dreptului de 
proprietate asupra bunurilor culturale mobile.   

 
 
 
 
 

Secțiunea 2. 
 

 
Identificarea caracteristicilor pieței de artă și antichități cu impact asupra 
patrimoniului cultural mobil și determinarea celor mai eficiente măsuri pentru 
supravegherea acestei piețe în vederea recunoașterii potențialelor piese care 
ar trebui protejate legal și pentru stabilirea regulilor adecvate de exercitare a 
drepturilor de preempțiune 
 

 
Reglementarea și supravegherea comerțului cu bunuri culturale mobile în 

România este prevăzut  și detaliat la nivel național în următoarele acte normative: 
 
 Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil , 

republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 
 Hotărârea Guvernului nr. 1420/2003 pentru aprobarea Normelor privind 

comerţul cu bunuri culturale mobile, cu modificările și completările ulterioare;  
 Legea nr. 79/1993 pentru aderarea României la Convenția asupra 

măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea și împiedicarea 
operațiunilor ilicite de import, export și transfer de proprietate al bunurilor 
culturale, adoptată de Conferința generală a Organizației Națiunilor Unite 
pentru Educație, Știință și Cultură la Paris la 14 noiembrie 1970. 
 

Prevederi relevante se găsesc și în legislația europeană, respectiv în: 
 Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; 
 Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

serviciile în cadrul pieţei interne; 
 Ordonanță de urgență nr. 49 din 20 mai 2009 privind libertatea de stabilire a 

prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România   aprobată 
cu modificări și completări prin Legea 68/2010. 
 
Măsuri administrative speciale se găsesc în: 

 Protocol de colaborare între MAI și MCC pen tru protejarea patrimoniului 
cultural național, semnat în decembrie 2005. 
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Prevederi incidente se regăsesc și în:  
 Hotărârea Guvernului nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a 

bunurilor culturale mobile. 
 
Alte documente în care se regăsesc prevederi relevante pentru 
organizarea comerțului cu bunuri culturale mobile: 
  

 Operational Guidelines for the Implementation of the Convention on the 
Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of 
Ownership of Cultural Property (UNESCO, Paris, 1970)11 , în traducere 
„Ghidul operațional pentru Implementarea Convenției asupra măsurilor ce 
urmează a fi luate pentru interzicerea și împiedicarea operațiunilor ilicite de 
import, export și transfer de proprietate al bunurilor culturale (UNESCO, Paris, 
1970)”; 

 Basic Actions concerning Cultural Objects being offered for Sale over the 
Internet12 . 

 
 
Contextul și scopul supravegherii comerțului cu bunuri culturale mobile 
 

Monitorizarea și supravegherea circulației bunurilor culturale are ca scop 
identificarea bunurilor culturale mobile susceptibile de a fi clasate aflate în circuitul 
civil și declanșarea procedurilor de clasare, după caz, în situațiile în care există un 
risc asociat de pierdere a acestor elemente din patrimoniul cultural național 
(înstrăinare, scoatere în afara teritoriului național, trafic ilicit etc). 

Din perspectiva protejării patrimoniului cultural național și comercializarea 
bunurilor culturale mobile este privită ca  o formă de circulație care necesită 
supraveghere, pentru: 

- a oferi prilejul statului român de a achiziționa și integra în patrimoniul public 
acele bunuri deja identificate ca având o importanță culturală și/sau științifică 
(bunurile clasate în categoria tezaur a patrimoniului cultural național mobil);  
- de a înregistra transferurile de proprietate în cazul tuturor bunurilor culturale 
deja clasate (în vederea monitorizărilor necesare privind optima lor păstrare); 
- de a îmbogăți patrimoniul cultural național mobil înregistrat/evidențiat, prin 
selectarea și clasarea bunurilor culturale mobile care sunt puse în vânzare 
publică,  la un moment dat; 
- de a preveni transferul și traficul ilicit cu bunuri culturale mobile. 

 
Este important să precizăm faptul că în legislația română supravegherea 

circulației bunurilor culturale mobile se limitează la acele bunuri culturale care ar 
putea face obiectul clasării, respectiv sunt excluse din acest sistem bunurile culturale 
prevăzute la Art. 94 din legea nr. 182/2000, care pot circula fără restricții: 

„Art.4  
(3) Comercializarea operelor de artă plastică şi fotografică, a operelor de artă 
decorativă sau de cult, a operelor cu caracter etnografic, ale meşteşugarilor populari, 
precum şi a altor opere create de autori în viaţă care nu pot face obiectul clasării , 
                                                             
11http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/OPERATIONAL_GUIDELINES_EN_FINAL_FI
NAL.pdf, consultat la data de 27.05. 2019 
12http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/basic-actions-cultural-objects-for-
sale_en.pdf, consultat la data de 27.05. 2019 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/OPERATIONAL_GUIDELINES_EN_FINAL_FINAL.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/OPERATIONAL_GUIDELINES_EN_FINAL_FINAL.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/basic-actions-cultural-objects-for-sale_en.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/basic-actions-cultural-objects-for-sale_en.pdf
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potrivit prevederilor art. 8113 alin. (1) din Legea nr. 182/2000, nu este supusă 
prevederilor prezentelor norme.” 
 

Mecanismul instituit de reglementările legale pentru supravegherea și 
monitorizarea comerțului cu bunuri culturale mobile constă în trei măsuri principale: 

A. Autorizarea prealabilă a comercianților care practică comerțul cu bunuri 
culturale, mobile în baza îndeplinirii unor condiții speciale; 

B. Instituirea dreptului de preempțiune a statului în situația vânzării publice a 
bunurilor culturale mobile  clasate în tezaur; 

C. Instituirea unor obligații privind  creșterea trasabilității bunurilor culturale 
mobile, derivate din acțiunile de prevenire și combatere a traficul ilicit cu 
bunuri culturale mobile, în acord cu prevederile Convențiilor internaționale  la 
care România este parte și a documentelor programatice asumate în foruri 
internaționale/europene relevante: registrul bunurilor culturale puse în 
vânzare, certificatele de vânzare pentru bunurile comercializate; 
 

A. Autorizarea prealabilă a comercianților care practică comerțul cu bunuri 
culturale, mobile în baza îndeplinirii unor condiții speciale; 

 
Legea nr. 182/2000 prevede la Art.35 alin(1) faptul că vânzarea publică a 

bunurilor culturale se face numai prin agenți economici  autorizați: 
„(1) Vânzarea pu blică a bunurilor culturale mobile aflate în proprietate privată sau 
intermedierea vânzării se efectuează numai prin operatori economici autorizaţi , cu 
respectarea prevederilor prezentei legi.” 

Pentru ca scopul reglementării acestei supravegheri să fie atins, una dintre 
condițiile esențiale și relevante este aceea ca operatorul economic  să fie în măsură 
și responsabilizat să semnaleze autorităților relevante ale statului (în acest caz 
serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii și Identității Naționale) oferirea spre 
vânzare a unor bunuri culturale susceptibile de a fi clasate. În acest scop  normele 
privind comerțul cu bunuri culturale mobile prevăd angajarea unui consilier de 
specialitate a cărui activitate principală este selectarea, între bunurile culturale 
mobile oferite spre vânzare a celor care ar putea fi susceptibile de a fi clasate. 

 Consilierul de specialitate este : 
„persoana cu studii superioare şi cu minimum 5 ani experiență în domeniu artelor sau 
expertul acreditat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Național potrivit Ordinului 
ministrului culturii şi cultelor nr . 2.009/2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare 
a experților , cu modificările şi completările ulterioare , având ca atribuție principală 
selectarea bunurilor supuse comercializării pentru care va propune declanşarea 
procedurii de clasare.” 

Aceasta este singura instanță în care legislația în vigoare prevede explicit 
competența altor specialiști decât cei acreditați prin O.M.C.C. nr.2009/2001 de a se 
pronunța cu privire la potențialul unor bunuri culturale de a fi clasate14 (prin faptul că 
sunt abilitați să le selecteze și să formuleze- prin agentul economic autorizat-  
propuneri privind declanșarea procedurii de clasare).  

                                                             
13 Art. 81 din Legea nr.182/2000 este acum Art. 94 
14 Deși  în Legea nr.182/2000 mai există încă mențiuni referitoare la acreditarea unor specialiști, la Art.    
acestora nu li se acordă atribuții și competențe concrete în protejarea patrimoniului cultural mobil. 
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Identificarea bunurilor culturale care sunt susceptibile de a fi clasate se face, 
conform prevederilor Normelor de clasare15 prin expertizarea bunurilor culturale în 
baza criteriilor generale de clasare: 
„Art. 6 
(1) Criteriile generale de clasare sunt standarde pe baza cărora se evaluează 

semnificaţia sau importanţa culturală a bunurilor mobile şi prin care se determină 
dacă acestea sunt susceptibile de a fi clasate. 
... 

(6) Expertizarea potrivit criteriilor generale de clasare se realizează în scopul de a se 
stabili dacă bunurile culturale mobile sunt susceptibile de a fi clasate.”16 

În cazul în care evaluarea conduce la  întrunirea unui punctaj de minim 150 de 
puncte bunul cultural mobil se consideră susceptibil de a fi clasat. 

Nici Legea nr.182/2000 și nici Normele de clasare nu precizează cine altcineva în 
afara experților acreditați sunt, de fapt, abilitați să efectueze aceste evaluări pe baza 
criteriilor generale, evaluări care nu sunt expertize per se,  căci urmează a fi validate, 
după caz, prin rapoartele de expertiză ale experților acreditați: 
„Art. 6  
... 
(7)... 
 d)expertul validează sau invalidează punctajul acordat potrivit criteriilor generale şi 
expertizează bunul potrivit criteriilor de clasare specifice” 17. 
  

Reglementările mai sus invocate nu prevăd un mod de consemnare și 
asumare din partea consilierului de specialitate și a agentului economic a judecății de 
valoare cu privire la potențialul unui bun cultural de a fi clasat, în condițiile în care 
această apreciere care determină sau nu propunerea clasării către serviciul 
deconcentrat abilitat are, în mod practic, foarte multe consecințe juridice. În cazul 
analizei realizate la nivelul agenților economici autorizați, obligația de asumare 
oficială a unei decizii privind posibilitatea unui bun cultural de a fi clasat este indirect 
înregistrată în comunicarea făcută către serviciul deconcentrat pentru cultură doar 
pentru bunurile considerate(selectate) de consilier (via operator economic autorizat) 
cu potențial de a fi clasabile. (Anexa 4 și 4a din Normele privind comerțul cu bunuri 
culturale mobile). 

Din punctul meu de vedere, procesul de evaluare a potențialului privind 
clasarea unor bunuri culturale oferite spre vânzare este insuficient reglementat. O 
judecată de valoare ce conduce sau nu la o propunere de clasare ar trebui asumată 
ca atare prin întocmirea obligatorie  a unui raport de expertiză pe criterii generale 
pentru fiecare bun cultural în parte, întrucât o apreciere eronată: 

- Determină eludarea unui mecanism juridic de protecție special care este 
constituit tocmai pentru a proteja bunul cultural în cauză; 

- Poate avea consecințe juridice contravenționale sau penale pentru un 
cumpărător de bună-credință (spre exemplu, în situația în care 
cumpărătorul restaurează bunul respectiv sau părăsește teritoriul național 
cu el fără să efectueze formalitățile necesare pentru export). 

În momentul de față, obligația notificării serviciilor deconcentrate competente 
teritorial nu este îndeplinită decât în rarisime cazuri, drept dovadă stând numărul 
extrem de mic de clasări inițiate pe această filieră. Consecințele neîndeplinirii acestei 
                                                             
15 Hotărârea Guvernului nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile. 
16 Hotărârea Guvernului nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile. 
17 Hotărârea Guvernului nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile. 
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obligații sunt de natură contravențională, dar nici măcar aceste prevederi coercitive 
nu au fost puse în aplicare. Mai mult decât atât, dacă coroborăm acest fapt cu 
neemiterea sau necomunicarea certificatelor de vânzare precum și cu 
neînregistrarea totalității bunurilor culturale mobile în registrul obligatoriu constatăm 
că practic elementele cheie ale sistemului de monitorizare a comerțului cu bunuri 
culturale instituit  nu sunt de fapt funcționale. 

Procesul de selecție a bunurilor culturale mobile cu potențial de a fi clasate în 
contextul comercializării depinde de probitatea consilierului de specialitate. În acest 
sens, aprecierile (selecțiile) realizate de consilierii de specialitate trebuie 
consemnate, asumate și trebuie să devină opozabile în mod explicit celor care le-au 
efectuat.  

Situația concretă ne arată că, în general, nu se realizează (trasabil) evaluarea 
potențialului  bunurilor culturale de a fi clasate (selecția), iar dacă acest lucru se face 
există situații în care ea nu este realizată corect (bunuri culturale comercializate de 
agenți economici autorizați au făcut obiectul exportului ilicit). 

Alte criterii minime pe care agentul economic trebuie să le îndeplinească 
pentru a fi autorizat sunt următoarele (Art.3, literele a)-g), H.G. 1420/2003): 

- Să fie legal constituit iar comerțul cu bunuri culturale mobile să figureze în 
obiectul de activitate; 

- Spațiul deținut să fie afectat exclusiv comerțului cu bunuri culturale mobile; 
- Să fie semnalizat stradal (denumire, obiect de activitate); 
- Să poată asigura securitatea bunurilor culturale (să aibă alarmă sau pază 

umană permanent sau contract  de prestări servicii cu o societate de pază 
și securitate); 

- Să afișeze normele privind comerțul cu bunuri culturale mobile; 
- Reprezentantul legal al titularului autorizației să nu aibă cazier judiciar. 

 
Verificarea acestor condiții minimale cade în sarcina unei Comisii tehnice de 

evaluare (în a cărei alcătuire intră reprezentanți ai M.C.I.N. și ai serviciilor 
deconcentrate). Sunt prevăzute și situații în care autorizația poate fi suspendată sau 
anulată (Art.7 , H.G. nr.1420/2003).  

Ca urmare a autorizării, agenții economici vor înscriși într-un registru. Acest 
registru este disponibil online pe pagina de internet a M.C.I.N.18 
  O altă chestiune care necesită o atenție specială în contextul autorizării 
comercianților de bunuri culturale mobile este aceea determinată de obligațiile  
transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
serviciile în cadrul pieţei interne (Ordonanță de urgență nr. 49 din 20 mai 2009 
privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza 
servicii în România  aprobată cu modificări și completări prin Legea 68/2010).  

Normele privind comerțul cu bunuri culturale mobile aprobate prin H.G. 
nr.1420/2003 au fost armonizate cu  prevederile Directivei, avându-se în vedere: 

- Eliminarea cerințelor redundante, în special a celor referitoare la 
documentele depuse pentru a demonstra îndeplinirea condițiilor de 
autorizare; 

- Permiterea accesului în piața românească de artă a comercianților  
autorizați deja în alte state ale U.E. 

Comercianții autorizați în România nu sunt restricționați de la libera circulație a 
serviciilor în interiorul Uniunii Europene, însă restricțiile privind circulația bunurilor 

                                                             
18 http://www.cultura.ro/resurse-patrimoniu-cultural (consultat în 28.05.2019) 

http://www.cultura.ro/resurse-patrimoniu-cultural
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culturale clasate (perfect justificate de interesul public general) se reflectă asupra 
modului în care funcționează piața de artă în România, o situație întâlnită și în alte 
state europene.  

De asemenea, comercianții autorizați în alte state membre ale U.E. pot 
comercializa bunuri culturale în România în condițiile în care se înregistrează la 
M.C.I.N. 
 În cazul în care se vor opera modificări în sistemul de autorizare ele vor trebui 
să nu introducă bariere nejustificate în libera circulație a serviciilor. 
 
B. Instituirea dreptului de preempțiune a statului în situația vânzării publice a 
bunurilor culturale mobile  clasate în tezaur 
 
Procedura exercitării dreptului de preempțiune, conform prevederilor legale: 

- Vânzarea publică a bunurilor culturale mobile clasate în tezaur se face doar în 
condițiile exercitării dreptului de preempțiune al statului (Art.36 alin.(1), 
L.nr.182/2000 și Art.10 alin.(2) , H.G. 1420/2003); nerespectarea acestui drept 
de peempțiune atrage după sine nulitatea absolută a tranzacției (Art.10. 
alin.(6), H.G. 1420/2003); 

- Operatorii economici autorizați au obligația notificării serviciilor deconcentrate 
ale M.C.I.N., competente teritorial, în 3 zile de la înregistrarea bunurilor 
culturale mobile clasate în tezaur în registrul propriu, cu privire la punerea lor 
în vânzare; notificarea trebuie însoțită de catalogul editat în scopul organizării 
licitației publice (Art.35, alin.(7), L.nr.182/2000 și Art.10. alin.(1), H.G. 
1420/2003);  

- Serviciile deconcentrate ale M.C.I.N. notifică M.C.I.N. în termen de 3 zile de la 
primirea comunicării scrise din partea agentului economic autorizat (Art.36, 
alin.(2), L.nr.182/2000); notificarea este obligatoriu însoțită de o serie de 
documente, conform Art.10 alin.(3), H.G. 1420/2003 : 

„ a) înregistrarea privind punerea în vânzare a unui bun cultural mobil clasat în 
tezaur; 

b) oferta agentului economic autorizat privind bunul cultural mobil clasat în tezaur; 
c) documentaţia privind achiziţionarea bunului respectiv, elaborată conform 

dispoziţiilor legale în vigoare privind achiziţiile publice ; 
d) fotografii color ale bunului, ansamblu şi detalii; 
e) rapoartele de expertiză efectuate în momentul clasării bunului respectiv.” 

- M.C.I.N. are la dispoziție 30 de zile de la înregistrarea comunicării primite de 
la serviciile deconcentrate, ca să exercite acest drept (Art.36, alin.(2), 
L.nr.182/2000), respectiv are obligația de a comunica intenția de achiziționare 
în interiorul acestui termen (Art.10. alin(4), H.G. 1420/2003); 

- În 5 zile de la transmiterea documentelor relevante de către serviciul 
deconcentrat, la nivelul MCIN se stabilește o comisie de achiziție prin 
exercitarea dreptului de preempțiune care trebuie să analizeze oferta în 
interiorul a 10 zile de la momentul evocat mai sus, propunând ministrului 
culturii, justificat, achiziționarea sau respingerea ofertei; în cazul în care 
ministrul culturii aprobă, comisia va avea și rolul de a negocia cu vânzătorul 
sau de stabili prețul maxim care poate fi oferit în caz de licitație (Art.11 alin. 
(1),(2),(3), H.G. nr. 1420/2003); 

- Achiziția se face la valoare negociată cu vânzătorul sau la cea rezultată din 
licitație (Art.36, alin.(3), L.nr.182/2000 și Art.10 alin.(4), H.G. 1420/2003); 
Vânzătorul nu este în nici un caz obligat să vândă dacă nu este satisfăcut de 
oferta statului român însă vânzarea acestor bunuri la o valoare inferioară celei 
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oferite de M.C.I.N. atrage nulitatea absolută a vânzării (Art.8 alin.(7), H.G. 
nr.1420/2003);  

- M.C.I.N. trebuie să prevadă în bugetul său fonduri destinate preempțiunii  
(Art.36 alin.(4), L.nr.182/2000). 

Pentru a analiza funcționalitatea exercitării mecanismului exercitării dreptului de 
preempțiune astfel instituit, analizăm situația solicitărilor de această natură din ultimii 
5 ani. Conform celor înregistrate la nivelul M.C.I.N., comunicate de reprezentanții 
direcției de specialitate și consemnate în rapoartele de activitate publicate pe pagina 
de internet a autorității19, situația exercitării dreptului de preempțiune se prezintă 
astfel:  

 
An 2014 2015 2016 2017 2018 
Număr de 
oferte 

24 10 5 +2 
impropriu 
formulate 

4+1 
impropriu 
formulată 

6 

Achiziții 0 0 0 0 0 
 
Nici în 2019 nu au fost înregistrate  achiziții prin drept de preempțiune. Practic, 

cu excepția foarte mediatizatei încercări de achiziție a lucrării „Cumințeniei 
Pământului” de Constantin Brâncuși, MCIN nu a arătat în ultimii cinci ani interes real 
pentru vreo  achiziție de bunuri culturale, în general datorită faptului că nu au putut fi 
alocate fonduri exercitării dreptului de preempțiune. Dacă inexistența achizițiilor la 
nivelul autorității centrale reflectă lipsa fondurilor (și poate lipsa unei politici coerente 
de dezvoltare a patrimoniului), numărul scăzut de oferte de preempțiune reflectă o 
altă deficiență în acest mecanism. Licitațiile de bunuri culturale mediatizate de agenții 
economici autorizați vehiculează adesea bunuri culturale care ar fi susceptibile de a fi 
clasate fără ca acest lucru să fie notificat corespunzător serviciilor deconcentrate ale 
MCIN. Faptul că mecanismul selecției bunurilor culturale cu potențial de a fi clasate 
nu se aplică tuturor bunurilor culturale puse în vânzare face ca pentru anumite bunuri 
culturale susceptibile de a fi clasate în categoria tezaur să se eludeze mecanismul 
preempțiunii. 

Din punctul meu de vedere, în momentul de față asistăm la un blocaj - pe de-o 
parte datorat faptului că obligația  M.C.I.N. de a prevedea fonduri pentru preempțiune 
nu este corelată cu o obligație mai fermă a statului de a și asigura aceste fonduri 
anual, pe de alta de lipsa unui mecanism eficient practic de monitorizare și 
intervenție coercitivă imediată față de activitatea neconformă a agenților economici 
autorizați. 

Faptul că mecanismul exercitării dreptului de preempțiune nu funcționează din 
lipsa alocării fondurilor crește inutil sarcina administrativă pentru autoritatea centrală 
și serviciile sale deconcentrate afectându-i totodată și pe agenții economici care se 
văd obligați la derula proceduri de durată (33 de zile) fără finalitate și pe proprietarii 
de bunuri culturale, care sunt întârziați astfel inutil în a beneficia de efectele vânzării 
bunurilor. 

Din perspectiva modului în care decurge procedura administrativă odată ce 
există o ofertă de vânzare, practica arată că: 

• anumite măsuri generează întârzieri inutile: 

                                                             
19 http://www.cultura.ro/studii-si-rapoarte 
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- în condițiile în care termenele în care trebuie să reacționeze  autoritățile 
sunt foarte strânse înregistrarea ofertei de vânzare în primă instanță la serviciul 
deconcentrat este redundantă dacă ulterior ea tot trebuie comunicată M.C.I.N.; 

- constituirea comisiei de achiziție presupune un circuit de avizare foarte 
lung în interiorul M.C.I.N.; 
• este necesar să se prevadă termene mai realiste, pentru situația în care 

fondurile necesare achiziției nu sunt disponibile și se intenționează să se 
apeleze la alte resurse (spre ex. 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 
preempțiune pentru anul în curs. 
 

C. Instituirea unor obligații privind  creșterea trasabilității bunurilor culturale 
mobile, derivate din acțiunile de prevenire și combatere a traficul ilicit cu 
bunuri culturale mobile 

 
1. Registrul bunurilor culturale mobile oferite spre vânzare 
Concretizând sarcina prevăzută la Art.10 al Convenţiei UNESCO 1970, la Art. 

35 alin(4) din L.182/200 se instituie obligația ca operatorii economici autorizați să 
dețină un registru cu caracter confidențial în care să înregistreze date relevante 
despre fiecare bun cultural (numele și adresa ofertantului, descrierea și prețul 
bunului).  

Detaliind această prevedere, la art.8 alin(.2), (3) și (4) din H.G.1420/2003, se 
menționează că acest registru trebuie să fie numerotat și stampilat, iar descrierea 
bunului trebuie să conțină elemente necesare identificării lui. Serviciul deconcentrat 
la M.C.I.N. primește sarcina de a înregistra și ține evidența acestor registre. Se 
precizează, de asemenea, că registrul poate fi consultat de către poliție, organele de 
urmărire penală și instanțele judecătorești, în cadrul cercetărilor lor. 

În practică,  din cunoștințele mele, acest registru nu este completat cu toate 
bunurile culturale care sunt oferite spre vânzare agentului economic autorizat, ci doar 
cu acele care sunt clasate sau clasabile (nici acestea întotdeauna). Din 
corespondența purtată cu ACOAR, rezultă faptul că, suplimentar fața de prevederile 
L. nr.182/2000 și ale H.G. nr.1420/2003 agenților economici le-ar fi fost impus ca în 
acest registru să consemneze și punctajele obținute conform evaluării în baza 
criteriilor generale și să completeze olograf registrul. Nu am putut identifica nici un 
act normativ în vigoare care să precizeze aceste obligații suplimentare. 

 
2. Certificatele de vânzare 
 
Pe lângă acest registru în H.G. nr. 1420/2003 se prevede și obligația eliberării 

certificatelor de vânzare (Art. 81), un alt instrument prin care se asigură trasabilitatea 
bunurilor culturale și se protejează cumpărătorii (se protejează dreptul de proprietate, 
se documentează proveniența bunului, se informează cu privire la un statut juridic de 
protecție instituit). La  momentul introducerii acestei obligații ea a făcut obiectul unei 
acțiuni  de contestare (în instanță) din partea Patronatului Comercianților de Artă din 
România, nesoluționată favorabil. În general aceste certificate nu se eliberează iar 
obligația de depunere a lor la serviciul deconcentrat al M.C.I.N. nu este îndeplinită. 

Din punctul meu de vedere, ambele instrumente trebuie menținute  în legislație, 
dar pentru utilizarea lor eficientă sunt necesare măsuri administrative suplimentare 
(pentru monitorizarea îndeplinirii obligațiilor de către agenții economici autorizați) 
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precum și prevederea de sancțiuni corespunzătoare. Este foarte important ca 
instituțiile/organele abilitate cu controlul acestor măsuri să o poată face efectiv. 
 
Piața de artă și antichități din România – caracteristici 
 

Registrul agenților economici autorizați să comercializeze bunuri culturale 
mobile20 actualizat la data de 03.05.2019 și publicat pe pagina de internet a 
Ministerului Culturii  și Identității Naționale înregistrează: 

- un număr de  440 autorizații eliberate  din 09.10.1992 până în prezent din care 
121, reprezentând  27,5%  din total, sunt inactive ( (105 autorizații anulate iar 
restul suspendate, autosuspendate, retrase sau inactive datorită unor situații  
de lichidare sau dizolvare judiciară a comerciantului); 

- 22% dintre autorizații au fost emise  înainte de intrarea în vigoare a Legii 
182/2000, începând cu luna octombrie a anului 1992; 

- 10% dintre autorizații au fost emise  după intrarea în vigoare a Legii 182/2000, 
dar înainte de intrarea în vigoare a Normelor privind comerțul cu bunuri 
culturale mobile H.G.nr. 1420/2003 ). 

Dintre cele 319 autorizații care apar active în Registrul galeriilor de artă 
autorizate, 155, reprezentând 48,65% din totalul lor, se găsesc în București. Pe locul 
doi se află județul  Timiș, care are 31 de autorizații active, urmat de Brașov cu 29 de 
autorizații active, de Iași cu 15 și de Cluj cu 12. Un număr de 11 județe nu au nici un 
comerciant autorizat (Bistrița Năsăud, Călărași, Dâmbovița, Gorj, Harghita, Ialomița, 
Olt, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vrancea).  

Această distribuție arată clar că în capitală s-a constituit un pol semnificativ al 
comerțului de bunuri culturale. 

O privire asupra tranzacțiilor și cifrelor de afaceri relevă faptul că există o 
polarizare a tranzacțiilor chiar și la nivelul capitalei: principalii actori se delimitează 
net, respectiv casele de licitații: Artmark , Goldart, Alis. 

Piața de artă din România departe de a avea anvergura unei piețe internaționale 
raportează, totuși, de la an la an o amploare și o diversificare din ce în ce mai 
mare21. 

În  2013, conform raportului  realizat de Artmark,  piața licitațiilor de artă din 
România s-a situat „la aprox . 15,1 milioane euro , într-o piață de artă ce poate fi 
estimată ca depășind 28 milioane euro”, cea mai mare cotă de piață având-o casa de 
licitații Artmark (76%), urmată de  Goldart (11%), Alis (5%), restul caselor de licitații 
cumulând 8% ( Araart, Grimberg, Pal, Quadro), conform Indexului Pieței Românești 
de Artă. Raportat la volumele tranzacționate în 2008, respectiv 2,5 milioane de Euro, 
creșterea este cu adevărat semnificativă. 

În perioada 2014-2105, raportul pieței românești de artă aferent perioadei 
consemnează faptul că distribuția cotei de piață a rămas în mare aceeași, dar că 
volumul pieței a marcat o scădere importantă, în ciuda faptului că piața în sine a 
crescut, în sensul că noi actori (comercianți) și colecționari și-au făcut intrarea în ea.  

Din raportul dedicat anului 2016 aflăm că piața românească de artă a înregistrat 
un volum al tranzacțiilor echivalent cu 7,8 milioane de euro. 

Datele cuprinse în acest rapoarte și menționate mai sus înglobează și valorile 
care caracterizează piața de artă contemporană. 

                                                             
20 http://www.cultura.ro/resurse-patrimoniu-cultural (consultat în 28.05.2019) 
21 Piața românească de artă, Raport  2013 și, respectiv ,raportul pieței de artă din România în 2016 elaborate 
de Institutul de Management al Artei al Artmark ,https://www.artmark.ro/about-us/art-market-reports 

http://www.cultura.ro/resurse-patrimoniu-cultural
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Este important să menționăm că percepția comercianților asupra statusului pieței  
de artă este aceea că ea se modernizează și se diversifică constant, că tranzacțiile 
devin transparente și că apar instrumente de informare și garantare a valorii. 

În acest context de creștere și profesionalizare a pieței de artă este explicabil și 
firesc ca reprezentanții ei să dorească o legislație mai permisivă sub aspectul 
circulației bunurilor culturale (care ar putea avea o cotă de piață și la nivel 
internațional), un răspuns mai dinamic al autorităților în ceea ce privește procedurile 
care îi implică, inclusiv sub aspectul instituirii unor mijloace de prevenire a fraudelor. 

În acest sens amintesc câteva dintre propunerile comunicate de ACOAR ca 
urmare a consultării lor: 

- propuneri de redefinire a categoriilor de patrimoniu, cu consecințe asupra 
circulației lor:  fie în baza unor praguri valorice după modelul regulamentului 
european, fie prin stabilirea unor categorii sau liste de bunuri care sunt 
susceptibile a fi protejate, fie prin unificarea categoriilor tezaur și fond și 
limitarea numărului total de bunuri culturale mobile clasate; 

- propuneri de profesionalizare a expertizei prin specializarea continuă a 
experților și prin restrângerea gradului lor de expertiză  în anumite situații;  

- propuneri privind obligații de garantare a autenticității bunurilor comercializate; 
- propuneri de simplificarea a procedurilor de clasare și de export pentru 

bunurile culturale mobile neclasabile; 
- propuneri privind relația statului cu colecționarul (inclusiv propuneri de 

deductibilități fiscale pentru donații sau pentru împrumuturi pe termen lung - 1 
an către muzee); 

Deși nu am avut posibilitatea de a documenta suficient informațiile, sursele 
lipsind, consemnez aici și câteva practici incorecte semnalate (de regulă în presă) și 
care caracterizează anumite sectoare ale pieței de artă: 

- punerea în vânzarea a falsurilor; 
- metode neconcurențiale de creștere a prețurilor (vânzări/revânzări); 
- bunuri culturale mobile în mod evident clasabile puse în vânzare în licitații 

publice fără a fi semnalate conform autorităților; 
- organizarea de licitații în străinătate cu bunuri culturale mobile susceptibile de 

a fi clasate fără a  semnala acest lucru autorităților; 
- folosirea tranzacțiilor cu bunuri culturale pentru evaziune fiscală sau pentru 

spălarea banilor. 
 
Concluzii, sinteza propuneri: 
 
Pe lângă deficiențele semnalate până acum am identificat și următoarele puncte 

critice: 
a.  Sub aspectul prevederilor legale: 
- lipsa reglementărilor specifice privind comerțul online; 
- lipsa unor prevederi specifice pentru situația în care agentul economic 

autorizat în România participă la licitații internaționale; 
- lipsa unor prevederi care să oblige comercianții să informeze cumpărătorii cu 

privire la circulația bunurilor culturale în afara teritoriului național; 
- condițiile pe care trebuie să le îndeplinească consilierii de specialitate nu sunt 

întru totul compatibile cu obligația lor principală, aceea de a stabili potențialul 
unui bunului cultural de a fi clasat; 

- sunt necesare prevederi suplimentare care să integreze prevederile europene 
privind importul bunurilor culturale mobile.  
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b. Sub aspectul practicii: 
- A fost vehiculată în diferite contexte o accepțiunea limitată a vânzării publice 

de către comercianți (respectiv este înțeleasă doar ca vânzarea prin licitație); 
- Comerțul cu bunuri culturale în târguri de antichități/vechituri nu poate fi  

supravegheat de facto; 
- Vânzările de bunuri culturale online - se raportează inclusiv vânzări 

internaționale care eludează mecanismul de autorizare și monitorizare instituit. 
 
Propuneri  de îmbunătățire a reglementărilor privind comerțul cu bunuri 

culturale mobile: 
 
- o mai bună și mai clară integrare a prevederilor legate de comerțul cu bunuri 

culturale mobile cu prevederile referitoare la importul și exportul bunurilor 
(inclusiv sub aspectul obligării comercianților autorizați să comunice 
informațiile necesare privind restricțiile de circulație instituite pentru bunurile 
culturale mobile clasate/protejate);  

- integrarea principiilor cuprinse în codul etic al comercianților de bunuri 
culturale al UNESCO - vezi mai jos) precum și a recomandărilor cuprinse în 
Ghidul operațional pentru Implementarea Convenției asupra măsurilor ce 
urmează a fi luate pentru interzicerea și împiedicarea operațiunilor ilicite de 
import, export și transfer de proprietate al bunurilor culturale (UNESCO, Paris, 
1970); 

- rafinarea criteriilor minime de autorizarea a comercianților de bunuri culturale 
(spre exemplu extinderea obligației de a nu avea cazier judiciar- în legătură cu 
fapte relevante pentru obiectivele de protejare a patrimoniului- și pentru 
titularul autorizației nu doar pentru reprezentantul legal al acestuia); 

- instituirea unor măsuri care să prevină evaziunea fiscală și operațiunile de 
spălare a banilor prin intermediul comercializării bunurilor culturale mobile; 

- îmbunătățirea trasabilității bunurilor culturale mobile comercializate inclusiv 
sub aspectul provenienței lor ante-vânzare (în conformitate cu prevederile 
Convenției UNESCO 1970):  

o împiedicarea comercializării/punerii în circulație a falsurilor; 
o împiedicarea comercializării bunurilor culturale a căror proveniență este 

insuficient documentată; 
o interzicerea fermă a tranzacționării  publice sau private a bunurilor 

culturale cu proveniență ilicită (cu prevederea de sancțiuni 
corespunzătoare); 

o o mai explicită prevedere referitoare la registrul cu bunurile culturale 
oferite spre vânzare și asocierea unei sancțiuni pentru necompletarea 
lui (acum există doar o pedeapsă pentru neinstituirea lui); 

-  reglementarea explicită a comerțului on-line cu bunuri culturale mobile, cu 
integrarea recomandărilor ICOM-UNESCO-INTERPOL (Basic Actions 
concerning Cultural Objects being offered for Sale over the Internet). 
 

 
Principii cuprinse în Codul etic pentru comercianții de bunuri culturale  al  
UNESCO (UNESCO International Code of Ethics for Dealers in Cultural 
Property22) 

                                                             
22 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121320 (consultat la data de 28.05.2019) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121320
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Codul etic enunță câteva principii care ar trebui însușite de către comercianții 

de artă și care au ca scop prevenirea traficului ilicit cu bunuri culturale (referindu-se 
mai specific la bunuri culturale furate, înstrăinate ilegal, excavate clandestin sau 
exportate ilegal) respectiv: 
 -  să nu importe, exporte sau să transfere astfel de bunuri; 
-  să nu participe la nici o tranzacție care face obiectul bunurilor culturale provenind 
din săpături ilegale și să coopereze în vederea restituirii acestor bunuri către țara de 
origine; 
- să nu dezmembreze bunuri culturale, să facă eforturi în a nu dispersa bunuri 
culturale care au fost destinate inițial păstrării împreună. 

Deși codul etic nu s-a dorit a fi obligație impusă ci un instrument reper pentru 
conformare voluntară, consider că principiile cuprinse în acest cod ar trebui 
încorporate în Codul Patrimoniului Cultural și operaționalizate prin instrumente 
funcționale. 

 
 
 

Secțiunea 3. 
 

 
Analiza spețelor proceselor de restituire ale diverselor bunuri ale patrimoniului 
cultural mobil național și explorarea comparativă a rezolvării cazurilor similare 
în fostele țări comuniste 
 
Legislația relevantă analizată în cadrul acestei secțiuni a raportului: 
 

 Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil , 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanța de urgență  nr. 94 din 29 iunie 2000 privind retrocedarea unor 
bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România , republicată; 

 Ordonanța de urgență nr. 83 din 8 iunie 1999 privind restituirea unor bunuri 
imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Restituirea bunurilor culturale mobile de către instituții și autorități publice este 

reglementată în mod expres în Legea nr. 182/2000 cu referire la bunurile culturale 
depuse în custodia unor instituții publice după data de 31 decembrie 1947 (Art 93 
alin(1)) și la cele ce au făcut obiectul preluării ilegale de către autorități ale statului 
după data de 6 septembrie 1940 (Art.93 alin (2). Pentru restituirea celor din urmă 
este necesar să existe o hotărâre judecătorească definitivă.  

Ordonanța de urgență nr . 94 din 29 iunie 2000 privind retrocedarea unor 
bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România , republicată și 
Ordonanța de urgență nr. 83 din 8 iunie 1999 privind restituirea unor bunuri imobile 
care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din 
România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, deși se referă la 
retrocedarea de bunuri imobile, conțin și o prevedere referitoare la retrocedarea 
bunurilor mobile, dacă acestea au fost preluate împreună cu imobilul respectiv şi 
dacă acestea mai există la data depunerii cererii de retrocedare. (Art. 1 alin.(11) 



 27 

OUG nr.94/2000) și, respectiv, Art.3 al OUG nr.83/1999). Între bunurile mobile se pot 
număra și bunuri culturale care, în consecință, vor putea fi restituite astfel.  

În toate situațiile bunurile se restituie în natură, cu excepția situației în care 
acestea nu mai există. 

Legea sprijină solicitanții, obligând instituțiile deținătoare să permită accesul la 
documentele relevante pentru proveniența și preluarea bunurilor (Art.93 alin.(2), 
L.nr.182/2000). 

Înaintea restituirii este obligatorie declanșarea procedurii de clasare, dacă 
bunul în cauză nu a fost deja clasat (Art. 11 punctul 1 litera i), L.nr.182/2000) - se 
urmărește astfel a se institui regimul de protecție pentru acele bunuri culturale 
valoroase care odată reintrate în circuitul civil nu ar mai putea fi supravegheate altfel 
(deși obligația clasării din oficiu ce revenea instituțiilor specializate ar fi făcut 
redundantă această precizare).  

În cazul în care retrocedarea vizează colecții alcătuite din mai multe  bunuri 
culturale pentru care procedura de clasare este în derulare, conform unei modificări a 
Legii din 201023 retrocedarea poate fi realizată pe părți din colecții, (Art.93 alin.(4), 
L.nr.182/2000). 

De asemenea este prevăzută obligația ca în situația bunurilor clasate ce 
urmează a fi restituite ca urmare a preluării ilegale, transmiterea către proprietarii de 
drept să se facă numai după garantarea în scris, de către aceștia, a respectării 
dispozițiilor Legii nr.182/2000 (și această din urmă precizare a legii este redundantă 
în opinia mea, pentru că respectarea legii este oricum obligatorie). 

Tezele prealabile ale Codului patrimoniului cultural iau în considerare 
instituirea unui mecanism de compensare financiară (despăgubire) în situația în care 
bunurile nu pot face obiectul restituirii în natură, din rațiuni de interes public:  
restituirea bunurilor culturale din patrimoniul cultural național aflate în circuitul public 
le extrage dintr-un context supravegheat de protejare, context în care, totodată, 
valoarea lor culturală și educativă este pusă în slujba societății. 

Conform datelor cuprinse în rapoartele de activitate ale autorității centrale în 
domeniul culturii24  și a celor furnizate de reprezentanți ai direcției de specialitate, 
situația cererilor de restituiri de bunuri culturale  gestionate la nivelul acestei direcții 
se prezintă anual astfel: 
2015 2016 2017 2018 2019 
1 solicitare  
- nu s-a încadrat 
în condițiile 
prevăzute de art. 
93 alin. (1) al 
L.nr.182/2000 
 

3 cereri din 
care au primit 
aviz de 
restituire 2, 
pentru un total 
de 3 obiecte 

2 cereri din  care una 
nu s-a încadrat în 
condițiile prevăzute de 
art. 93 alin. (1) al 
L.nr.182/2000 
(persoană fizică) și una 
pentru care se așteaptă 
documentație 
doveditoare 

2 solicitări care 
nu s-au 
încadrat în 
condițiile 
prevăzute de 
art. 93 alin. (1) 
al 
L.nr.182/2000  

Nici o 
solicitare 
până în 
prezent 

 
De precizat că este vorba doar despre solicitările de restituiri  ale unor bunuri 

culturale mobile, pe baza avizului Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor 
(actualul art. 93 alin. (1) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului 
cultural național mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare), 
respectiv pentru bunurile culturale depuse în custodia unor instituții publice după data 
de 31 decembrie 1947. 
                                                             
23 Legea nr. 97/2010. 
24 http://www.cultura.ro/studii-si-rapoarte (consultat la data 30.05.2019) 

http://www.cultura.ro/studii-si-rapoarte
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Cu toate acestea, faptul că sunt raportate atât de puține solicitări de restituire 
la acest nivel, în condițiile în care muzeele au semnalat împuținări importante ale 
colecțiilor proprii25, ne indică faptul că diminuările patrimoniului muzeal determinate 
de restituiri se produc într-un  alt context. Respectiv: 

a. solicitările de restituire a bunurilor culturale care au făcut obiectul preluării 
ilegale de către autorități ale statului după data de 6 septembrie 1940, și care 
se  restituie pe baza unei hotărâri judecătoreşti de finitive26.  
b. restituirile de bunuri culturale dispuse în temeiul Ordonanței de urgență  nr . 
94 din 29 iunie 2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut 
cultelor religioase din România, republicată și Ordonanței de urgență nr. 83 
din 8 iunie 1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut 
comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare (spre exemplu așa a fost 
dispusă retrocedarea bunurilor culturale din patrimoniul Muzeului Național 
Brukenthal către Biserica Evanghelică C.A. din România prin Decizia 
614/21.11.200 emisă de către Comisia specială de retrocedare a unor bunuri 
imobile ce au aparţinut cultelor religioase din România). 
O altă situație care generează sărăcirea semnificativă a colecțiilor muzeale o 

reprezintă atacarea actelor de donații făcute către muzee. De regulă se solicită 
revocarea donației pentru neexecutarea sarcinilor sau se invocă vicii de 
consimțământ. Adesea în aceste situații este implicată și vânzarea drepturilor 
litigioase.  

Fără a comenta deciziile instanțelor în fiecare dintre cazuri, remarcăm faptul 
că, în ultimele decenii, atacarea actelor de donație este o modalitatea predilectă de a 
prelua bunuri culturale din colecțiile muzeelor publice (de notoritetate sunt acțiunile 
care au vizat colecția Dona, Cumințenia Pământului, colecția de la Topalu etc.). 

 
Rezolvarea cazurilor similare în fostele țări comuniste 
 
Consultarea ministerelor culturii din țări foste comuniste cu privire la 

chestiunea restituirilor de bunuri culturale preluate abuziv în perioada comunistă s-a 
dovedit anevoioasă procedural în timpul alocat documentării acestui raport. Prea 
multe informați relevante nu se găsesc nici pe internet. Din sursele  identificate până 
în prezent27, pare că legislația privind restituirea bunurilor în alte state foste 
comuniste vizează mai ales bunurile imobile și miza este de regulă restituirea 
bunurilor care au aparținut comunităților religioase sau minorităților. De reglementări 
mai explicite beneficiază bunurile culturale preluate abuziv de către naziști. 

Prin bunăvoința domnului János Marosi28, de la departamentul juridic al 
Muzeului de Artă din Budapesta, aflăm că în Ungaria:  

- înainte de 2013, solicitările de restituire vizând opere de artă se judecau în 
instanță, solicitanții trebuind să facă ei înșiși dovada drepturilor lor asupra 
bunurilor; 

- în 2013, au fost introduse prin decret guvernamental (nr.499/2013) noi 
măsuri prin care sarcina probei a trecut la stat: dacă statul nu poate să 

                                                             
25 Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Național de Istorie a României. 
26 din păcate, nu am putut obține în timp util date relevante privind situația la nivel național a acestor restituiri; 

27 https://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/or/93062.htm 
28 Ca urmare a unui schimb de corespondența realizat prin e-mail cu Henrietta Galambos, conducător al 
departamentului juridic și de evidență al Muzeului de Artă din Budapesta 
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dovedească în mod rezonabil dreptul de proprietate asupra unei opere de 
artă, atunci obiectul trebuie restituit persoanei ale cărei dovezi privind 
dreptul de proprietate sunt cele mai credibile. După ce statul renunță la 
drepturile sale, persoana care solicită depune dovezile privind dreptul de 
proprietate; 

- Aceste măsuri au fost înlocuite în 2019 prin măsuri temporare aprobate 
prin Decret Guvernamental nr.22/2019; aceste noi măsuri schimbă ordinea 
acțiunilor, prevăzând ca în primul rând să fie evaluat dacă dreptul de 
proprietate al solicitantului poate fi dovedit în mod rezonabil. Chiar și în 
această situație, bunul cultural poate fi pus sub un regim de protecție care 
nu mai permite scoaterea lui în afara teritoriului național; 

- În Ungaria fuseseră instituite în 1991 și 1992 sisteme de compensare 
pentru proprietățile confiscate abuziv (între care erau eligibile și operele de 
artă valoroase29 ) care nu vizau acoperirea pierderilor la valoarea lor reală, 
ci compensarea în anumite limite financiare, materializată printr-un sistem 
de vouchere. 
 

Propuneri de analizat în perspectiva Codului Patrimoniului Cultural: 
 
- Identificarea unei soluții juridice prin care să se stabilească un termen 

limită  rezonabil până la care să poată fi solicitată restituirea bunurilor 
culturale depuse în custodie sau preluate abuziv de instituții ale statului 
(după modelul Legii nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 
România);  

- Identificarea unei formule juridic viabile pentru ca soluția 
despăgubirii/compensării financiare să prevaleze restituirii în natură, în 
situația unor bunuri culturale cu valoare culturală și științifică recunoscută 
ca atare, nu doar prin clasare individuală ci și prin  asociere cu alte bunuri 
existente  în colecții30 ; măsura trebuie coroborată cu alocarea de fonduri 
în acest scop; 

- Identificarea unei soluții juridic viabile care să împiedice atacarea abuzivă 
a donațiilor  (spre exemplu să nu poată fi admise cererile făcute ca urmare 
a vânzării drepturilor litigioase către terți), care să limiteze posibilitatea de 
punere în vânzarea a bunurilor culturale mobile clasate preluate ca urmare 
a revocării donațiilor pentru o anumită perioadă  de timp; 

- Prevederi care să împiedice dispersarea colecțiilor (a se vedea propunerile 
din secțiunea 6 a acestui raport); 

- Pentru a preîntâmpina situații de genul celor invocate mai sus, acceptarea 
donațiilor de către stat și unități administrativ-teritoriale ar trebui în viitor 
reglementată explicit în cod, inclusiv în sensul  introducerii unor limitări 
referitoare la sarcinile care pot fi impuse prin clauze (spre exemplu clauze 
care contravin bunelor practici de conservare și care îndeplinite ar periclita 

                                                             
29https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680592
46c 
30 Respectiv bunuri care dacă ar fi preluate/restituite în natură ar diminua valoarea de ansamblu a unor colecții 
muzeale constituite coerent și pe baze științifice.  
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prezervarea bunurilor culturale31, clauze care ar limita punerea în valoare a 
bunurilor culturale32 sau care ar determina cheltuieli nejustificate din partea 
instituției care acceptă donația);  

- Instituirea obligației de asigurare a unor condiții de păstrare optime și 
verificabile (conservare, securitate) pentru bunurile culturale clasate 
restituite în natură. 

 
 

Secțiunea 4. 
 

 
Evaluarea procedurilor de asigurare a bunurilor culturale mobile și a necesității 
acestor asigurări în cazurile bunurilor din domeniul public, altele decât cele 
împotriva furturilor 
 
 

Actele normative  din domeniul patrimoniului cultural mobil care conțin prevederi  
privind asigurarea bunurilor culturale din domeniul public sunt următoarele: 
 

 LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului 
cultural naţional mobil*) - Republicată; 

 Hotărârea nr.518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile; 

 ORDONANŢA nr. 44 din 30 ianuarie 2000*) referitoare la unele măsuri 
privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar – Republicată; 

 HOTĂRÂRE nr. 1221 din 29 noiembrie 2000 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind acordarea certificatului de garanţie guvernamentală; 

 LEGE nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice - 
Republicată*), cu modificările și completările ulterioare; 
 
 
 Conform prevederilor actelor normative mai sus menționate, asigurarea 
bunurilor culturale mobile  este obligatorie atât la sediu, atunci când este vorba 
despre bunuri culturale mobile din patrimoniul muzeelor și colecțiilor publice, cât și în 
situația intinerării lor. 
 Asigurarea bunurilor culturale mobile la sediu este prevăzută în Legea 
nr.311/2003. Este vizată: 

- asigurarea parțială sau integrală a tuturor bunurilor culturale mobile din 
patrimoniul muzeal în cazul muzeelor și a colecțiilor publice de importanță 
națională (Art.11 alin.(2), L.nr.311/2003); 

- asigurarea parțială sau integrală a bunurilor culturale mobile clasate în 
categoria Tezaur a patrimoniului cultural național (Art.11 alin.(3), 
L.nr.311/2003); 

- se prevede o etapizare în asigurare, cu prioritizarea asigurării bunurilor 
culturale mobile clasate în categoria Tezaur ( Art.11 alin.(4), L.nr.311/2003); 

                                                             
31 Spre exemplu  clauze privind expunerea permanentă a bunurilor donate sau care ar impune o anumită 
soluție tehnică de etalare. 
32 Spre exemplu clauze care ar preveni itinerarea bunurilor culturale. 
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- se instituie obligația pentru autoritățile tutelare de a prevedea în bugetele 
proprii fonduri pentru asigurarea bunurilor culturale mobile clasate în tezaur 
(Art.11 alin.(5), L.nr.311/2003); 

- nu sunt prevăzute expres riscurile pentru care ar trebui asigurate bunurile 
culturale mobile; 

- neîndeplinirea obligației de a asigura bunurile se sancționează contravențional 
(Art.36 alin.(1) litera e), L.nr.311/2003); 

- obligația de asigurare trebuia îndeplinită  în termen de 60 de zile de la intrarea 
în vigoare a legii (Art.39, L.nr.311/2003). 

În mod practic, foarte puține muzee sau colecții publice de drept public au reușit 
să asigure bunurile culturale, sumele necesare unui astfel de demers nefiind în fapt 
niciodată disponibile în bugetele alocate de către ordonatorul de credite. Spre 
exemplu Muzeul de Artă „Vasile Grigore - Pictor și colecționar” a asigurat bunurile 
culturale din venituri proprii (sponzorizare), însă vorbim de un muzeu cu un număr 
relativ mic de bunuri culturale mobile. La o altă  ordine de mărime a patrimoniului 
muzeal (fără a lua în calcul și diferențele de valoare), cum este cea a Muzeului de 
Artă al României, spre exemplu, suma necesară anual asigurării ar  reprezenta o 
parte semnificativă din bugetul anual alocat. 

De altfel, recunoscând această realitate de fapt, însuși M.C.I.N. a pus recent în 
consultare publică un proiect de modificare a Legii nr.311/2003 care, între altele, 
prevede abrogarea articolelor privitoare la sancțiunile impuse muzeelor și colecțiilor 
în cazul neîncheierii contractelor de asigurare33.  

Instituirea în lege a unei obligații de asigurare a tuturor bunurilor culturale mobile 
din patrimoniul unui muzeu sau chiar și numai a bunurilor culturale clasate în 
categoria tezaur a patrimoniului cultural național mobil nu poate fi justificată 
deoarece: 

- în cazul distrugerii unui bun cultural mobil înlocuirea lui nu este niciodată 
posibilă, în virtutea unicității lui, astfel suma care ar fi recuperată de la 
asigurator nu ar remedia/ compensa pierderea valorii culturale și științifice 
care a justificat tezaurizarea bunului cultural în primă instanță; 

- în cazul deteriorării sau distrugerii unui bun din patrimoniul public din 
neglijență sau din alte cauze imputabile unor persoane fizice, o formă de 
compensare materială a pierderii este deja instituită, ceea ce face redundantă 
existența unui mediator (asiguratorul) în relația cu cel care a cauzat 
prejudiciul; 

- pentru ca măsura  asigurării la sediu să răspundă unei nevoi reale, ar trebui 
identificate în fiecare caz în parte riscurile concrete pentru bunurile culturale 
mobile din patrimoniul muzeal; 

- dacă prin asigurare am urmări recuperarea unei valori financiare juste și 
obiective asociate bunului cultural, ar trebui să ținem cont de faptul că valorii 
inițiale de intrare în patrimoniul instituției publice (ca urmare a achiziției, 
donației, etc) actualizate și/sau după caz ponderate de evoluția pieței (în 
situația în care o astfel de piață există) ar trebui să îi adăugăm și toate 
costurile de prezervare, care să reflecte investiția continuă, adaptată și 
diversificată a statului în păstrarea bunului cultural respectiv de la includerea 
lui în patrimoniul muzeal; pe lângă faptul că astfel de costuri ar fi foarte greu 
de cuantificat, valoarea de asigurare  a bunului ar deveni una foarte mare iar 
asigurarea unei colecții ar presupune costuri de asigurare imense; aceste 

                                                             
33 http://www.cultura.ro/proiect-de-lege-4 
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costuri s-ar adăuga și ele anual valorii de asigurare ducând la o creștere 
anuală a cuantumului necesar asigurării unei întregi colecții. 

 
Măsura asigurării ar trebui, în opinia mea, să nu fie precizată ca atare în lege ci 

lăsată la latitudinea administratorului bunurilor culturale care poate apela la ea în 
baza analizei de risc proprii sau poate decide să apeleze la o altă formă de 
compensare a eventualelor pierderi (spre exemplu „auto-asigurare”). Toate celelalte 
obligații de protejare instituite de lege rămânând obligatorii (Art. 834 din Legea nr. 
182/2000 și toate prevederile detaliate care derivă din esența acestui articol), o 
autonomie a deciziei conferite administratorului bunurilor culturale mobile din 
proprietatea publică în această chestiune nu aduce nici un prejudiciu patrimoniului 
cultural mobil, însă poate reduce semnificativ costurile protejării lui. 

 Sumele care altfel ar fi investite în asigurarea bunurilor la sediu ar putea fi 
reorientate spre  asigurarea unor condiții mai bune de conservare și de securitate a 
bunurilor, reducând astfel în mod real riscurile de deteriorare sau pierdere a colecției. 

De luat în considerare este și faptul că, în cazul Fondului Arhivistic Național nu 
există obligația asigurării la sediu a bunurilor, iar în viziunea promovată de Codul 
Patrimoniului Cultural în care acest F.A.N. este parte a patrimoniului cultural național 
ar trebui să existe o abordare unitară a măsurilor de protejare.  

Obligațiile privind asigurarea bunurilor culturale mobile din proprietatea publică 
în situația itinerării lor sunt prevăzute în Legea nr.182/2000, în normele de export și 
constau în următoarele: 

- asigurarea bunului cultural în cazul împrumutului în vederea organizării unor 
expoziții (Art.  34 alin.( 4) din L.182/2000); 

- încheierea unui contract de asigurare pentru bunurile care urmează a fi 
exportate temporar (pentru bunurile culturale aflate în proprietate publică) 
(Art.6 alin.(2), H.G.nr.518/2004); valabilitatea certificatului de export (durata) 
este corelată cu perioada asigurată (Anexa nr.1, H.G.nr.518/2004); 

- contractul de asigurare trebuie să fie de tip „perete la perete”, să acopere 
toate riscurile și să acopere perioada exportului plus încă  5 zile (Anexa nr.1, 
H.G.nr.518/2004); 

- contractul de asigurare trebuie încheiat de regulă cu o societate de asigurare 
cu sediul în România (este prevăzută și posibilitatea unei excepții în cazuri 
temeinic justificate, sub rezerva aprobării de către ministrul culturii) (Art.8, 
alin.(11) și alin.(12) din H.G.nr.518/2004); 

- depunerea contractului de asigurare  în vederea obținerii aprobării de export 
(ministrul culturii) și ulterior a certificatului de export (serviciul deconcentrat al 
M.C.I.N. competent teritorial) este  obligatorie (Art.8, Art.9, din 
H.G.nr.518/2004); 

- posibilitatea de a exporta bunuri culturale mobile clasate în categoria tezaur  a 
patrimoniului cultural național utilizând un certificat de garanție 
guvernamentală (Art.1, H.G. nr. 1221/2000). 
 
Baza de calcul a primei de asigurare o constituie valoarea bunului cultural-

astfel problema asigurărilor se află în strânsă legătură cu procesul de evaluare 
financiară a bunurilor culturale, evaluare pentru care nu există metodologie 
                                                             
34 Autorităţile publice , proprietarii, titularii altor drepturi reale , precum şi ti tularii dreptului de administrare 
asupra bunurilor ce fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil au obligaţia de a le proteja împotriva 
oricăror acte comisive sau omisive care pot duce la degradarea , distrugerea, pierderea, sustragerea sau 
exportul ilegal al acestora. 
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consecventă și consens, mai ales în cazul bunurilor culturale proprietate publică, 
care sunt pentru totdeauna extrase circulației de pe piețele de artă și antichități. 

De altfel, tot cercetările arată  că acoperirea riscurilor prin asigurare comercială 
este cea mai costisitoare modalitate de a abordare a riscurilor implicate de un 
împrumut de bunuri culturale. Din 5605 polițe încheiate în perioada 2003-2008, în 18 
state europene, au fost raportate doar 7  solicitări de despăgubire ce au totalizat 
aproximativ 80 000 Euro.35 Statisticile sugerează că asiguratorii supra-evaluează 
riscurile ceea ce are drept consecință prime de asigurare ridicate. 

Obligația de a asigura bunurile culturale mobile în tranzit crește semnificativ 
costurile de organizare a expozițiilor și se răsfrânge negativ asupra mobilității 
colecțiilor, asupra promovării lor și a îndeplinirii rolului lor educativ. Cercetările au pus 
în evidență faptul că polițele de asigurare reprezintă aproximativ 15% din bugetele 
marilor expoziții care angrenează împrumuturi internaționale! 

Tocmai de aceea o tendința promovată consecvent la nivelul U.E.,36 cu obiectivul 
de a crește mobilitatea colecțiilor, este aceea de a renunța la asigurările comerciale 
și de a utiliza alte forme de garantare a riscurilor mai puțin costisitoare pentru 
organizatorii de expoziții culturale. Aceste tendințe sunt promovate și de NEMO 
(Rețeaua Europeană a Muzeelor).  

Ca participant direct în inițiativele și proiectele care sprijină această tendință 
europeană, consider că promovarea noului Cod al Patrimoniului Cultural este un bun 
prilej să construim un cadru flexibil de garantare a riscurilor care să permită (sau 
chiar să instituie) scheme precum auto-asigurarea, non-asigurarea, scheme de 
responsabilizare partajată precum și extinderea scopului garanției guvernamentale 
deja existente (pentru mai multe detalii privind aceste forme de garantare a riscurilor 
se pot consulta documentele elaborate de grupurile de lucru organizate la nivel 
european37. 

 
 

Secțiunea 5. 
 
 

Analiza chestiunii obligativității atestării laboratoarelor în vederea restaurării 
bunurilor culturale mobile și un studiu comparativ în raport cu restaurările in 
situ ale unor bunuri similare, componente ale unor monumente istorice 
 
Legislația cu incidență în România: 

 Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de 
conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate; 

                                                             
35 Aceste informații au fost preluate din diverse materiale analizate în cadrul sesiunilor grupurilor de lucru 
europene în domeniul mobilității colecțiilor, la care am luat parte. 
36 A se vedea activitatea și rapoartele  grupurilor de experți  în domeniul Mobilităţii Colecţiilor,  instituite  în 
conformitate cu Planul de lucru în domeniul culturii 2008-2010, adoptat de Consiliul Uniunii Europene 
2008/C143/06), și respectiv Planul de lucru în domeniul culturii al Consiliului UE pentru 2011-2014 și care au 
funcționat prin metoda deschisă de coordonare dar și proiectul Proiectul Collections Mobility 2.0.  finanțat de 
Comisia Europeană în cadrul programului Cultura 2007-2013. 
37http://www.lending-for-
europe.eu/fileadmin/CM/internal/OMC/OMC_Mobility_of_Collections_Report_Rome_7_July10.pdf  
http://www.lending-for-europe.eu/fileadmin/CM/internal/OMC/omc-report-mobility-of-collections_en.pdf 
http://www.lending-for-europe.eu/fileadmin/CM/internal/OMC/toolkit-mobility-of-collections_en.pdf . 

http://www.lending-for-europe.eu/fileadmin/CM/internal/OMC/OMC_Mobility_of_Collections_Report_Rome_7_July10.pdf
http://www.lending-for-europe.eu/fileadmin/CM/internal/OMC/OMC_Mobility_of_Collections_Report_Rome_7_July10.pdf
http://www.lending-for-europe.eu/fileadmin/CM/internal/OMC/omc-report-mobility-of-collections_en.pdf
http://www.lending-for-europe.eu/fileadmin/CM/internal/OMC/toolkit-mobility-of-collections_en.pdf
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 Hotărârea Guvernului nr. 216/2004 privind autorizarea laboratoarelor și a 
atelierelor de conservare și restaurare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Ordinul Ministrului Culturii nr. 2008/12 februarie 2001 pentru aprobarea 
Normelor de acreditare a conservatorilor și restauratorilor, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Legea nr. 422/2001 privind monumentele istorice , republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 

 Ordin  nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul 
protejării monumentelor istorice; 

 Ordin nr. 2173 din 28 martie 2013 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice; 

 Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 
decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne; 

 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 
septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale. 

Alte documente relevante: 
 Rezoluția adoptată de membrii ICOM-CC la cea de-a 15-a Conferință trienală, 

New Delhi, 22-26 septembrie 2008 privind terminologia pentru caracterizarea 
conservării patrimoniului cultural material38. 

 
Conservare și restaurarea bunurilor culturale, cuprinzând conservarea preventivă, 

conservarea curativă și restaurarea, reprezintă un ansamblu de măsuri și acțiuni care 
au ca scop protejarea patrimoniului cultural și care vizează în special  accesibilitatea  
lui materială pentru generațiile prezente și viitoare39. Orice măsuri și acțiuni de 
conservare și restaurare trebuie să asigure  respectarea semnificației și proprietăților 
fizice ale bunului cultural fiind, prin urmare, obligatoriu ghidate de o serie de principii. 
Conformarea la aceste principii face diferența între o intervenție profesionistă, 
obiectivată, avizată, și intervenția subiectivă, grevată de amatorism. Respectarea 
acestor principii trebuie urmărită în cuprinsul  tuturor reglementărilor și măsurilor 
administrative deja instituite sau a celor care vor fi elaborate. 

În analiza realizată în prezenta secțiune sunt vizate intervențiile de 
conservare/restaurare asupra bunurilor culturale mobile și asupra componentelor 
artistice ale monumentelor istorice, în virtutea naturii lor comune (sub aspectul fizic 
material, al stării de conservare, al principiilor care ghidează intervențiile, al formării 
restauratorilor care intervin asupra lor). De asemenea, vom avea în vedere în cadrul 
analizei în special (dar nu exclusiv) prevederile referitoare la intervențiile de 
conservare curativă și restaurare. 

O precizare care se impune din start este aceea că, în prezent definițiile 
conservării și ale restaurării cuprinse în corpul de legislație în vigoare (respectiv la 
Art. 2 al H.G. nr.1546/2003) nu sunt întru-totul în acord cu definițiile profesionale 
acceptate la nivel internațional (cuprinse în Rezoluția ICOM-CC  privind terminologia 
pentru caracterizarea conservării patrimoniului cultural material)40. Diferența 

                                                             
38 Rezoluția adoptată de membrii ICOM-CC la cea de-a 15-a Conferință trienală, New Delhi, 22-26 septembrie 
2008 privind terminologia pentru caracterizarea conservării patrimoniului cultural material: http://www.icom-
cc.org/54/document/icom-cc-resolution-terminology-english/?id=744#.XPYyAC2B3NY,  consultat în 
14.05.2019. 
39 Ibidem 
40 Ibidem. 

https://idrept.ro/00155280.htm
https://idrept.ro/00155280.htm
https://idrept.ro/00155280.htm
http://www.icom-cc.org/54/document/icom-cc-resolution-terminology-english/?id=744#.XPYyAC2B3NY
http://www.icom-cc.org/54/document/icom-cc-resolution-terminology-english/?id=744#.XPYyAC2B3NY
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principală apare între modul de definire al conservării curative și  al restaurării. Astfel, 
spre deosebire de accepțiunea profesională internațională sintetizată în Rezoluția 
mai sus invocată, care înțelege prin restaurare intervenții directe asupra unui bun 
cultural deja stabilizat prin intervenții de conservare curativă, în scopul îmbunătăţirii 
evaluării, înţelegerii şi utilizării bunului, în Normele de conservare și restaurare a 
bunurilor culturale mobile clasate41  în sfera restaurării sunt plasate  și acțiunile și 
măsurile de stopare a proceselor de deteriorare (pentru mai multe detalii vezi și 
Tabelul 5A, mai jos). 

Atât conservarea curativă cât și restaurarea cad, însă, conform Normelor de 
conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate42,  în sarcina 
restauratorului. 

Prin prisma necesității de a promova prevederi de actualitate în Codul 
Patrimoniului Cultural, se impune, în opinia mea, o aliniere a acestor definiții cu cele 
internaționale larg recunoscute. În această situație, va trebui avută în vedere și 
redefinirea în consecință a obligațiilor de avizarea a intervențiilor sau alte obligații 
derivate ( spre ex. obligația de a declanșa procedura de clasare înaintea intervențiilor 
de restaurare va deveni obligația de a declanșa procedura de clasare înainte 
intervențiilor de conservare curativă și restaurare, după caz). 

Deși natura bunurilor culturale mobile și a unor componente artistice ale 
monumentelor istorice și problemele de conservare sunt potențial aceleași, 
regimurile  de intervenție asupra lor sunt diferite în funcție de încadrarea juridică a 
bunurilor culturale, care determină plasarea lor  fie  sub incidența  prevederilor Legii 
nr. 182/2000, fie sub cea a Legii nr.422/2001. 

Aceste regimuri de intervenție sunt caracterizate și determinate de următoarele 
aspecte, abordate diferit în fiecare caz în parte: 

o Sistemul de avizarea și monitorizare a intervențiilor precum și 
responsabilizarea pentru calitatea intervenției; 

o Abilitarea restauratorilor care intervin asupra patrimoniului cultural 
valoros mobil sau imobil (prin acreditare, respectiv atestare); 

o Locul în care se realizează intervențiile. 
 

Astfel, pentru bunurile culturale mobile, mecanismul de protejare instituit 
vizează bunuri clasate sau clasabile și constă în: 

- Rezervarea dreptului de intervenție restauratorilor acreditați, în baza unor 
criterii de studii, vechime și experiență profesionale evaluate de Comisia 
Națională a Muzeelor și Colecțiilor (Art.28 alin.(1), (2),  din L.nr.182/2000 și 
O.M.C.C. nr.2008/2001); 

- Obligația efectuării intervențiilor în laboratoare și/sau ateliere de conservare și 
restaurare autorizate; autorizarea laboratoarelor și a atelierelor este 
condiționată de existența experților acreditați pe suportul respectiv; (Excepție 
de la această regulă: restaurarea bunurilor culturale mobile clasate poate fi 
făcută și în laboratoare din străinătate) - Art.28 alin.(4), (6), (7), (8) din 
L.nr.182/2000 și H.G. nr.216/2004 

- Obligația avizării prealabile de către Comisia Națională a Muzeelor și 
Colecțiilor a restaurării bunurilor culturale mobile clasate în tezaur (Art 29, 
L.nr.182/2000); 

                                                             
41 Art.2, literele b) și c) din HG. Nr.1546/2003 
42 Ibidem 
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- Obligația avizării metodologiei de restaurare prin comisia de restaurare (și 
obligația de a respecta întru-totul deciziile acestei comisii) H.G. nr.1546/2003; 

- Declanșarea procedurii de clasare din oficiu în cazul bunurilor culturale mobile 
ce urmează a fi restaurate (respectiv este necesară expertizarea înainte de a 
se interveni asupra lor) – Art.11 pct. 1 litera j), din L.nr.182/200; 

- Responsabilizarea solidară a  membrilor comisiei de restaurare H.G. 
nr.1546/2003; 

- Obligații privind asigurarea securității bunurilor culturale mobile clasate în 
incinta laboratoarelor H.G. 1546/2003; 

- Intervențiile de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate 
sunt reglementate în norme special dedicate: H.G. nr. 1546/2003 (normele 
enunță definițiile conservării preventive, curative și ale restaurării, principii ale 
restaurării și procedura ce trebuie urmată în cazul restaurării bunurilor 
culturale mobile clasate); 

- Sunt prevăzute sancțiuni pentru neîndeplinirea anumitor obligații, unele la 
nivel  de contravenții (restaurarea bunurilor culturale mobile clasate în tezaur- 
Art.75 alin.(1) litera o) din L.nr.182/2000), altele la nivel de infracțiuni (pentru 
intervenții asupra bunurilor culturale mobile clasate realizate  de persoane 
neacreditate și, respectiv în laboratoare neautorizate, Art.86 și 87 din 
L.nr.182/2000). 
 

Pentru componente artistice ale monumentelor istorice: 
 
- Rezervarea dreptului de intervenție restauratorilor atestați în baza unor criterii 

de studii, vechime și experiență profesională - altele decât cele pentru 
restauratorii acreditați în domeniul bunurilor culturale mobile; sistemul de 
atestare este organizat pe mai multe niveluri: tehnician43, specialist și expert 
(Art.  23 din L .nr.422/2001 și, respectiv, Ordinul nr. 2495/2010); 

- Obligația obținerii avizului M.C.I.N. (conform deciziei subcomisiei de 
componente artistice a Comisiei Monumentelor Istorice) cu privire la 
metodologia intervenției de restaurare (Art. 23 din L.422/2001 și Ordinul 2173/ 
2013); 

- Elemente privind responsabilitățile intervențiilor asupra monumentelor istorice 
se regăsesc în Ordinul nr. 2495/2010; 

- Nu există obligația realizării intervențiilor de restaurare în laboratoare 
autorizate; 

- Și în cazul intervențiilor neautorizate corespunzător (cu aviz) asupra 
monumentelor istorice, este prevăzută sancțiune, însă la nivel de contravenție 
(Art. 55, lit. a). 

 
Abilitarea restauratorilor care intervin asupra patrimoniului cultural valoros 
mobil sau imobil (prin acreditare, respectiv atestare) 

 
În tabelele 5B și 5C (mai jos) sunt sintetizate condițiile de acreditare, respectiv 

atestare, a restauratorilor și conservatorilor. 
În ambele situații, după dovada îndeplinirii unor condiții de acreditare/atestare 

candidatura este analizată de către o comisie (Comisia Națională a Muzeelor sau 

                                                             
43 Nivel care nu este, în fapt, accesibil restauratorilor. 
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Comisia de atestare). Acreditarea ca restaurator sau conservator presupune 
obținerea cel puțin a unui punctaj minimal (40 de puncte) prin adunarea punctajelor 
obținute pentru studii, vechime în specialitate, activitate științifică și experiență 
practică, fără ca vreun criteriu să fie obligatoriu, în timp ce pentru atestarea pentru 
intervenții asupra componentelor artistice ale monumentelor istorice, există condiții 
obligatorii de studii (superioare), vechime și experiență, care trebuie îndeplinite.  

Regimul de atestare pentru intervenții asupra monumentelor istorice este mult 
mai restrictiv, din cauza obligațiilor de vechime și experiență. Spre exemplu, doar în 
cazul atestării în domeniul protejării monumentelor istorice  actul normativ restrânge 
explicit accesul la atestare pentru absolvenții unor programe de formare furnizate de 
unităţi de învăţământ , entităţi publice ori private care organizează forme de pregătire 
profesională agreate de Comisia de atestare (Art. 15 alin.(1) litera b) și Art.18 alin(2) 
din Ordinul 2495 din 26 august 2010), în timp ce în cazul acreditării restauratorilor 
pentru intervenții asupra bunurilor culturale mobile clasate, accesul la acreditare nu 
este condiționat explicit de actul normativ de urmarea unui anume nivel de studiu sau 
program de calificare (Art.1, Ordinul nr.2008/2001); 

Deși L.nr.422/2000 prevede faptul că numai persoanele atestate au dreptul să 
facă intervenția asupra monumentelor istorice (Art.23) una dintre condițiile de 
atestare a specialiștilor este tocmai  experiența efectivă în restaurarea 
componentelor istorice. 

Restauratorii abilitați pentru patrimoniul mobil conform Art. 5 din O.M.C.C. nr. 
2008/2001 sunt singurii care au calitatea să facă expertize pentru instanţele 
judecătoreşti şi notari publici, la solicitarea acestora. 

Acreditarea ca restaurator sau conservator – cu drept de intervenție asupra 
bunurilor culturale mobile clasate - determină înscrierea în Registrul conservatorilor 
şi restauratorilor 44 . Acest registru  conține până în prezent 722 de înregistrări dintre 
care 717 acreditări sunt azi valabile.  Acreditările acoperă o mare varietate de 
suporturi, mult mai multe decât în cazul experților și specialiștilor atestați în domeniul 
monumentelor istorice. Conservatorilor și restauratorilor li se eliberează atestate în 
care este înscrisă calitatea lor și domeniile în care au drept de intervenție, de către 
M.C.I.N. La Art. 28 alin.(3) din L.nr.182/2000 se prevede eliberarea certificatelor de 
liberă practică pentru restauratorii și conservatorii acreditați, însă, în mod practic 
acestora li se eliberează un formular intitulat atestat de expert în domeniul 
conservării/restaurării etc. Acest lucru va trebui clarificat corespunzător în cuprinsul 
Codului Patrimoniului Cultural. 

Atestarea conservatorilor/restauratorilor ca specialiști sau experți cu drept de 
intervenție asupra componentelor artistice ale monumentelor istorice determină 
înscrierea în registrele specialiștilor și respectiv experților atestați în domeniul 
monumentelor istorice. Până în mai 2018, Registrul specialiștilor45 atestați în 
domeniul monumentelor istorice înregistra 118 restauratori, iar cel al experților46  25 
de restauratori și 6 investigatori (fizicieni, chimiști, biologi) -  între aceștia o parte nu 
mai activează, iar o parte au dublă calitate de specialist și expert. Suporturile pe care 
le acoperă corespund domeniilor prevăzute în normele de atestare, cu unele dintre 
ele foarte slab reprezentate prin specialiști sau experți (spre ex. restaurare vitralii). 

                                                             
44 http://www.cimec.ro/scripts/RegistruExperti/PatrimoniulMobil_R2/sel.asp, accesat în 24.05.2019. 
45 https://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2018/10/REGISTRUL-SPECIALISTILOR-iunie-2018.pdf. 
46 https://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2018/10/REGISTRUL-EXPERTILOR-SI-VERIFICATORILOR-
iunie-2018.pdf. 

http://www.cimec.ro/scripts/RegistruExperti/PatrimoniulMobil_R2/sel.asp
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Numărul redus de specialiști sau experți atestați pe anumite suporturi a condus la 
situații problematice (conform celor comunicate de reprezentanți ai direcției de 
specialitate din cadrul M.C.I.N.).  

În cuprinsul ambelor norme se  are în vedere și situația restauratorilor atestați în 
alte state membre ale U .E., respectiv  în ambele instanțe , persoane atestate  în unul 
dintre statele membre ale U .E. se pot înscrie în registre ca urmare a solicitării , 
însoţite de copii ale documentelor de atestare , emise de autorităţil e/instituţiile 
competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în materie în statul 
respectiv (Art.1 alin(3) și(4), O.M.C.C. nr. 2008/2001 și, respectiv Art.17 alin (1) și 
(2). 

Realizarea intervențiilor de restaurare  asupra bunurilor culturale mobile clasate 
de către persoane neacreditate este considerată infracțiune  deși modul în care este 
formulat enunțul articolului corespunzător (Art.86 din L.nr.182/2000) este oarecum 
echivoc: „Executarea de către persoanele fizice , fără acreditare şi certificat de liberă practică , 
având cunoştinţă de necesitatea deţinerii lor , a unor lucrări de conservare sau de restaurare 
de bunuri culturale mobile clasificate ca atare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 
închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.” 

Din perspectiva unei necesare unificări a abordărilor și a problematicilor similare 
în protejarea patrimoniului cultural național mobil și imobil, ar fi necesar,  în opinia 
mea ca: 

- Sistemele de recunoaștere a dreptului de intervenție (restaurare/conservare) 
să fie comune atât pentru bunuri culturale mobile cât și pentru componentele 
artistice ale monumentelor istorice și în consecință unificarea celor două 
corpuri de specialiști/experți/restauratori și conservatori acreditați; 

- Criteriile de formare inițială în domeniul de atestare să fie obligatorii; 
- Abilitarea pentru astfel de intervenții asupra patrimoniului valoros să se poată 

face pe baza unui examen profesional standard (așa cum avem în vedere, 
conform celor enunțate în Tezele preliminare ale Codului Patrimoniului, pentru 
experții în clasarea bunurilor culturale mobile) iar  formare continuă a celor 
abilitați să fie obligatorie; 

- Orice sistem de acreditare/atestare/abilitare vom promova în continuare, să 
avem în vedere ca măsurile propuse să nu stânjenească libera circulație a 
profesioniștilor, să nu fie inechitabile pentru profesioniștii români în raport cu 
cei din alte state membre ale U.E. și nici invers, să fie transparente și  
proporționale (nu excesive) cu scopul protejării patrimoniului cultural, pentru a 
respecta prevederile Directivei 2005/36/CE; în acest sens, trebuie să se 
renunțe la niște criterii foarte particulare (cum ar fi spre exemplu 
recunoașterea doar a anumitor contexte de formare - Art.18, alin.(2) și( 3), 
OMCPN nr. 2495/2010). 

 
Locul în care se realizează intervențiile de conservare curativă și restaurare 

 
În cazul bunurilor culturale mobile clasate există, așa cum precizam mai sus, 

obligația realizării intervențiilor de conservare/restaurare doar în cadrul laboratoarelor 
autorizate. 

Autorizarea laboratoarelor este prevăzută în Legea nr.182/2000 (Capitolul IV, 
Art.28 alin. (4), (6),(7), (8) ) și în Hotărârea Guvernului nr.216/2004. Autorizarea se 
face de către MCIN, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor. 

Condiții care trebuie îndeplinite pentru autorizarea unui laborator sau atelier de 
conservare-restaurare: 
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- Existența personalului acreditat în domeniul pentru care se solicită autorizarea 
(Art. 3 alin.(1) litera g) și Art. 10, H.G. nr.216/2004); 

- Existența unui spațiu alocat activității , securizat și dotat corespunzător 
(inclusiv cu mijloace de realizare a siguranței bunurilor de valoare foarte mare 
(încăpere securizată, casă de bani etc.) - Anexa nr. 2, H.G. nr.216/2004; 

- Declarație pe propria răspundere privind respectarea legislației de protejare a 
patrimoniului cultural național mobil. 

Trebuie precizat faptul că legea nu face distincție între laborator și atelier 
(chestiune care ar trebui clarificată). 

Funcționarea fără autorizare a laboratoarelor și atelierelor de 
conservare/restaurare în care se execută intervenții asupra bunurilor culturale mobile 
clasate este considerată infracțiune (Art.87, L.nr.182/2000). 

În prezent au fost emise 92 de autorizații47 pentru astfel de laboratoare organizate 
atât în cadrul instituțiilor publice cât și în mediul privat, pentru o multitudine de 
domenii de intervenție (inclusiv investigații fizico- chimice).   

O autorizație este legată de spațiul de funcționare, care este precizat în cuprinsul 
ei, astfel încât, de multe ori muzeele/instituțiile publice solicită câte o autorizație 
corespunzătoare fiecărui spațiu. Uneori motivul solicitării mai multor autorizații de 
către aceeași entitate este prevenirea suspendării autorizației pentru  toate domeniile 
care ar putea fi autorizate, atunci când restauratorii acreditați pentru un anumit 
domeniu pleacă din instituție. 

Pentru alinierea cu prevederile Directivei 2006/123/CE, în norme este prevăzută 
posibilitatea, pentru laboratoare sau ateliere autorizate în alte state ale U.E. să facă 
intervenții asupra bunurilor clasate (echivalentul lor în sistemul de protecție din 
respectivul stat) cu notificarea M.C.I.N. (Art. 151 alin.(1) și (2), H.G. nr.216/2004). 

O precizare care trebuie făcută este aceea că, deși este de regulă un aspect avut 
în vedere de către Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor, nu există standarde 
privind dotările minimale ale laboratorului pentru intervenții pentru anumite suporturi. 

Instituirea unui sistem de autorizare/acreditare sau de impunere a unor condiții 
minimale de funcționare a laboratoarelor în care se fac intervenții asupra bunurilor 
culturale valoroase din patrimoniul cultural al unei țări este, din punctul meu de 
vedere, o condiție esențială pentru a garanta profesionalismul și trasabilitatea 
intervențiilor precum și pentru a oferi un context în care să se poată realiza un control 
eficient al acestora. 

Un laborator dotat și dedicat intervențiilor de restaurare pe un anumit suport 
beneficiază de condiții de intervenție mai sigure, mai ușor de ținut sub control 
(inclusiv sub aspectul microclimatului), pentru un bun cultural.  

Este avut în vedere și aspectul siguranței (din perspectiva bunului- securitate, 
protecție PSI dar și a celor care intervin asupra bunului – modul de utilizare și 
gestiune a substanțelor toxice și inflamabile , siguranța și securitatea în muncă ). Spre 
exemplu în formula actuală laboratorul sau atelierul autorizat este responsabil cu 
protecţia şi securitatea bunurilor culturale pe toată durata restaurării (Art.13, H.G. 
nr.216/2004). 

Conform regulilor de desfășurare a activităților în cadrul acestor laboratoare 
autorizate (Capitolull III : Reguli privind efectuarea lucrărilor de conservare şi 
restaurare în laboratoarele şi atelierele de restaurare , H.G. nr.216/2004 este 
obligatoriu să se mențină și o evidența clară a intervențiilor realizate asupra 
bunurilor culturale mobile clasate, prin documentație scrisă și fotografică (Art. 121 

                                                             
47 http://www.cultura.ro/resurse-patrimoniu-cultural 
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alin.(1) H.G. nr.216/2004) ce poate fi pusă la dispoziția autorităților, în cazul în care 
se dovedește necesar. 

Faptul că sunt prevăzute sancțiuni drastice în situația în care se fac intervenții în 
contexte neautorizate asupra bunurilor culturale mobile clasate întărește importanța 
acestei autorizări. 

În cazul intervențiilor asupra componentelor artistice ale monumentelor istorice, 
locul în care se realizează intervenția nu este supus reglementării. De cele mai multe 
ori intervențiile se realizează in situ. În cazul acelor componente artistice care sunt 
atașate imobilului - picturi murale, elemente încastrate, componente de mari 
dimensiuni și cu o greutate considerabilă etc. aceasta este singura posibilitate de a 
realiza intervențiile necesare. Chiar și în situația bunurilor culturale mobile clasate, 
deși este obligatoriu ca intervențiile să fie realizate în laboratoare/ateliere autorizate  
intervin situații în care bunurile culturale, datorită stării lor precare de conservare sau 
a dimensiunilor lor, nu pot fi relocate pentru (spre exemplu anumite monumente 
etnografice, bunuri de importanță tehnică - preindustriale sau industriale, nave, 
sculpturi de mari dimensiuni etc). 

Din punctul meu de vedere, intervenția optimă de conservare/restaurare asupra 
unui bun cultural nu trebuie să fie dictată de altceva decât de problemele sale de 
conservare reale și de asigurarea celor mai bune condiții posibile  pentru realizarea 
intervențiilor necesare stabilizării și redării lizibilității lui. Cum operațiunile de 
conservare și restaurare vizează prezervarea materială a bunurilor ele nu ar trebui să 
se realizeze în condiții diferite doar datorită unui statut juridic diferit care urmărește 
până la urmă protejarea lor. 

Astfel, la baza măsurilor pe care le vom stabili în Codul Patrimoniului Cultural în 
ceea ce privește intervențiile de conservare ar trebui să stea în opinia mea 
următoarele: 

- Coerența abordării materiale a unui bun cultural protejat, în funcție de 
problemele sale reale, privite în context și nu de statutul  său juridic; 

- Asigurarea celor mai bune condiții de intervenție pentru a reduce riscurile 
intervențiilor neavizate sau realizate în condiții precare (respectiv restaurarea 
în cadrul laboratoarelor autorizate de fiecare data când acest lucru este 
posibil, atât pentru bunurile culturale mobile cât și pentru componentele 
artistice dar și posibilitatea restaurării justificate în situ în coordonarea unui 
laborator autorizat sau, după caz, a unui liber profesionist acreditat/autorizat, 
pentru ambele tipuri de bunuri culturale, atunci când starea de conservare a 
bunului o impune); 

- Unificarea pașilor procedurali pentru intervențiile asupra  ambelor tipuri de 
bunuri; 

Trebuie precizat faptul că, fiind chestionată în această privință, Uniunea Națională 
a Restauratorilor de Monumente Istorice consideră însă că trebuie să rămână două 
regimuri de acreditare diferite deoarece, justifică ei „componentele artistice reprezintă 
un fragment din ansamblul unui monument istoric și presupune lucrări integrate și 
complexe împreună cu celelalte specialități de arhitectură, inginerie etc. 
Componentele artistice sunt supuse unor factori de mediu cu grad ridicat de 
agresivitate, total diferiti de atmosfera controlată a unui muzeu ce adăpostește 
patrimoniul mobil”.  Fiind întru-totul  de acord cu faptul că aceste componente 
artistice nu pot fi abordate tehnic și stilistic altfel decât în contextul monumentului din 
care fac parte, nu găsesc justificată menținerea a două sisteme de 
acreditare/atestare diferite a celor care fac aceste intervenții, deoarece chiar și în 
practică mulți dintre restauratori sunt abilitați în ambele regimuri, regăsindu-se în 
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ambele registre (mobil/imobil), cum nu găsesc nici un motiv a nu face intervenții de 
conservare/ conservare în laboratoare autorizate atunci când obiectului i-ar fi mai  
benefic  sub aspectul gradului de protecție și al dotărilor puse la dispoziție 
restauratorului. 

Din păcate, nu am primit și răspunsul Asociației Conservatorilor și Restauratorilor 
din România pentru a putea prezenta aici și viziunea lor, comparativ. 
 

Alte măsuri în legătură cu organizarea activităților de conservare și restaurare a 
bunurilor culturale mobile și a componentelor monumentelor istorice care ar trebui 
avute în vedere în redactarea Codului Patrimoniului Cultural: 

- Renunțarea la avizările redundante care încarcă inutil administrația de 
patrimoniu, spre exemplu : 

o avizul prevăzut la Art.29 din L.nr.182/2000; 
o avizele comisiilor cu privire la atestare/acreditare sau altă formă de 

abilitare a restauratorilor și conservatori - îndeplinirea unor condiții 
obiectiv probate și trecerea unui examen sunt, în opinia mea, 
suficiente. 

 
 
 
 
 



Tabel 5A 
Definiții comparative ale conservării preventive, curative și restaurării 
 Definiții în Hotărârea Guvernului  nr. 

1546 din 18 decembrie 2003 pentru 
aprobarea Normelor de conservare şi 
restaurare a bunurilor culturale mobile 
clasate, respectiv la art.2, 

Definiții conform Rezoluției adoptate de membrii ICOM-CC la cea de-a 15-a Conferință 
trienală, New Delhi, 22-26 septembrie 2008 privind terminologia pentru caracterizarea 
conservării patrimoniului cultural material 

Conservarea 
preventivă 

a)conservarea preventivă - un 
ansamblu de activităţi cu caracter 
permanent, având ca scop 
contracararea acţiunii tuturor factorilor 
care intervin în mecanismul proceselor 
de deteriorare sau de distrugere a 
bunurilor culturale mobile, care pot fi 
efectuate de un conservator acreditat; 

 

„Ansamblul măsurilor şi acţiunilor având ca obiectiv evitarea şi minimizarea deteriorărilor şi 
pierderilor ce urmează a avea loc. Ele acţionează în contextul sau ambientul unui bun 
cultural, dar cel mai adesea al unui ansamblu de bunuri, indiferent de vechimea şi starea 
lor. Aceste măsuri sunt indirecte - ele nu interferează cu materialele şi structura bunurilor. 
Ele nu le modifică aspectul. 
    Exemple de conservare preventivă sunt măsurile şi acţiunile puse în operă pentru a 
asigura într-o manieră optimă înregistrarea, depozitarea, manipularea, ambalarea şi 
transportul, securitatea, managementul microclimatului (lumina, umiditatea, poluarea, 
controlul dăunătorilor), planificarea pentru situații de urgenţă, educarea personalului, 
sensibilizarea publicului, conformitatea cu normele juridice.” 

Conservarea 
curativă 

b)conservarea curativă - un ansamblu 
de măsuri menite să contracareze 
efectele degradărilor fizice, chimice şi 
biologice asupra bunurilor culturale 
mobile, care pot fi efectuate numai de 
un restaurator acreditat; 
 

„Ansamblul acţiunilor şi măsurilor întreprinse direct asupra unui bun cultural sau asupra unui 
ansamblu de bunuri, având ca obiectiv stoparea proceselor active de deteriorare sau 
întărirea acestora din punct de vedere structural. Aceste acţiuni sunt puse în operă atunci 
când însăşi existenţa bunurilor este ameninţată, pe termen scurt, de fragilitatea lor extremă 
sau de viteza de deteriorare a acestora. Aceste acţiuni modifică câteodată aspectul 
bunurilor. 
     Exemple de conservare curativă sunt dezinfectarea textilelor, desalinizarea ceramicii, 
dezacidificarea hârtiei, uscarea controlată a materialelor arheologice umede, stabilizarea 
metalelor corodate, consolidarea picturilor murale, îndepărtarea buruienilor de pe 
mozaicuri.” 

Restaurarea c)restaurarea - o intervenţie 
competentă cu mijloace adecvate 
asupra unui bun cultural mobil, cu 
scopul de a stopa procesele de 
deteriorare, de a păstra cât mai mult 
posibil din original şi din semnificaţia 
iniţială a obiectului asupra căruia se 
intervine. 
 

„Ansamblul măsurilor întreprinse direct asupra unui bun cultural, singular, aflat în stare 
stabilă, având ca obiectiv îmbunătăţirea evaluării, înţelegerii şi utilizării acestuia. Aceste 
acţiuni sunt realizate atunci când un bun a pierdut o parte din semnificaţia sau utilitatea sa 
ca urmare a deteriorărilor sau reparaţiilor trecute. Acestea se fundamentează pe respectul 
pentru materialele originale. Cel mai adesea, astfel de acţiuni modifică aspectul bunului. 
   Exemple de acţiuni de restaurare sunt retuşul unei picturi, reasamblarea fragmentelor unei 
sculpturi sparte, readucerea la forma iniţială a unei împletituri, completarea lacunelor unui 
vas de sticlă.” 
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Tabel 5B 
Condiții de atestare pentru intervenții de restaurare asupra componentelor artistice ale monumentelor istorice 
 
Calitate Condiții generale: 

 
Specialist în domeniile:  

- conservare/restaurare 
pictură murală; 

- conservare/restaurare 
pictură pe lemn; 

- restaurare lemn, lemn 
policrom, după caz; 

- conservare/restaurare 
decoraţii piatră, 
stucatură şi/sau 
ceramică, după caz; 

- conservare/restaurare 
metal; 

- conservare/restaurare 
vitralii şi sticlă. 

 

studii - absolvent de studii universitare, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de atestare şi master în 
specialitate pentru absolvenţii facultăţilor de profil cu durata de 3 ani de studii; 
vechime în specialitate - pentru specialist, 5 ani de activitate efectivă în domeniul protejării monumentelor istorice. 
Este considerată activitate şi absolvirea cursurilor de specializare postuniversitare sau a celorlalte forme de pregătire 
de specialitate agreate; 
experienţă - pentru calitatea de specialist, participarea ca întocmitor a minimum 3 lucrări de investigare, cercetare ori 
inventariere de monumente istorice, însuşite sau avizate, după caz, ori a 3 proiecte din domeniul monumentelor 
istorice, avizate de M.C.I.N., ori participarea la executarea, dirigentarea a minimum 3 lucrări de conservare , restaurare 
de comp onente artistice la monumente isto rice , încheiate prin procese-verbale de terminare a lucrărilor cu calificativul 
"bine", "foarte bine" sau "excepţional". 
 

Expert 
Expert tehnic 
 

Studii:studii superioare de lungă durată; 
vechime în specialitate - minimum 10 ani de activitate efectivă în domeniul protejării monumentelor istorice; 
experienţă - minimum 7 lucrări de protejare a monumentelor istorice, de complexitate deosebită*, realizate, după caz, 
ca autor, elaborator, conducător de colectiv sau şef de proiect în domeniul de specializare. 
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Tabel 5C 
Condiții de acreditare a conservatorilor și restauratorilor în vederea realizării intervențiilor asupra bunurilor culturale mobile clasate 
 
 
Calitate Condiții generale: cumularea a minimum 40 de puncte 

 
Conservator sau restaurator 
acreditat 

Studii: - medii 5 puncte - superioare 10 puncte 
2. Vechime în specialitate: 
- 5 ani 5 puncte - 5-15 ani 10 puncte 
- peste 15 ani 15 puncte 
3. Cursuri şi/sau stagii de specializare: 
- cursuri postliceale 3 puncte 
- cursuri postuniversitare 5 puncte 
- cursuri de perfecţionare organizate sub egida Ministerului Culturii /Ministerului Educaţiei Naţionale (3 puncte pentru 
fiecare atestat) 
- stagii de specializare în domeniu: • în ţară 5 puncte 
• în străinătate 10 puncte 
4. Stagii şi titluri ştiinţifice de specialitate: - masterat 3 puncte 
- doctorand 5 puncte 
- doctor 10 puncte 
5. Lucrări ştiinţifice: 
- participări cu lucrări admise la salonul naţional de restaurare -conservare 5 puncte - participări cu lucrări la manifestări 
ştiinţifice: 
• în ţară 3-5 puncte 
• în străinătate 6-10 puncte (pentru fiecare lucrare) 
- catalog de restaurare (3-5 puncte pentru fiecare catalog) 
- studii şi articole publicate în reviste de specialitate (3 puncte pentru fiecare articol) - carte ştiinţifică în domeniu cu 
autor unic 10 puncte 
- carte ştiinţifică în colaborare (5 puncte pentru fiecare carte) 
6. Experienţă ştiinţifică şi practică în domeniu: 
- pentru fiecare lucrare de conservare sau restaurare 1-5 puncte în funcţie de gradul de dificultate 
- în cazul conservatorilor şi restauratorilor debutanţi se acordă câte 2 puncte pentru fiecare lucrare la care au 
colaborat sub îndrumarea unui conservator sau restaurator atestat. 
Alte condiții 
 



 

  

 
Secțiunea 6 

 
Constatarea specificului constituirii colecțiilor private de bunuri culturale mobile 
și eventualitatea necesității instituirii unor reguli speciale referitoare la 
cunoașterea și inventarierea acestor colecții private; realizarea unui studiu 
comparativ cu practica internațională sub acest aspect. 

 
 

Legislație relevantă analizată: 
 Lege nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice - Republicată*); 
  Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil , 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2297/2006 pentru aprobarea 

Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi 
colecţiilor publice; 

 
 
În această secțiune am analizat situația colecțiilor private aparținând persoanelor 

fizice sau juridice de drept privat, cu excepția colecțiilor constituite la nivelul cultelor 
religioase, analizate în altă secțiune a acestui raport. Analiza vizează prevederile din 
legislația de patrimoniu. 

Legea nr. 311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice  definește la Art 2. litera b) 
colecția: 

„colecţie - ansamblul de bunuri culturale şi naturale , constituit în mod sistematic şi coerent de 
către persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat.” 

Iar la Art.3 colecțiile private accesibile publicului: 
(2) Colecţiile private accesibile publicului sunt colecţiile aflate în proprietatea privată a 

persoanelor fizice sau juridice de drept privat , la care publicul şi specia liştii au acces numai cu 
acordul deţinătorilor. 

Colecțiile private, deși (parțial) definite astfel în Legea nr.311/2003, nu beneficiază 
mai departe în lege de reglementări care să recunoască specificitățile acestei forme de 
gestiune a bunurilor culturale, legiuitorul  instituind cu precădere  măsuri de protecție 
care vizează bunurile culturale individual. Astfel, plus valoarea adusă de tezaurizarea 
împreună a unor bunuri culturale nu este nici recunoscută, nici potențată în vreun fel. 

Acest lucru nu înseamnă că legislația nu cuprinde prevederi care vizează 
colecționarii privați. Cele mai multe astfel de prevederi se regăsesc în Legea 
nr.182/2000, însă, așa cum spuneam mai sus, acestea nu recunosc caracterul de 
ansamblu al colecției private, ci vizează bunurile culturale individual, în special cele 
clasate sau susceptibile de a fi clasate. 

O sinteză a acestor reglementări în funcție de obligațiile, responsabilitățile, 
drepturile și avantajele fiscale și metodologice pentru proprietarii de drept privat se 
regăsește în anexa corespunzătoare acestei secțiuni. 

Un deținător privat de bunuri culturale mobile poate să își organizeze, protejeze și 
valorifice propria colecție, fără nici o obligație de înregistrare/declarare și fără a fi 
îndreptățit la vreun sprijin (metodologic, fiscal etc.) în virtutea deținerii și administrării 
unui ansamblu de bunuri culturale. 

Colecțiile private (de drept privat) pot obține, în forma de reglementare actuală, 
statut de muzeu sau colecție publică în condițiile prevăzute de Legea nr.311/203 și 
Ordinul nr.2297/2006, acest statut conducând ulterior la obligații foarte similare pentru 
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colecțiile și muzeele de drept public: accesibilitatea publică a bunurilor culturale obligă 
la o gestiune a patrimoniului cultural conformă cu statutul dobândit. 

Analizând situația avizelor prealabile privind înființarea muzeelor și a colecțiilor 
publice acordate de M.C.I.N. în perioada 2007-2017, constatăm că dintr-un total de 58 
de avize favorabile, un număr de 6 avize au fost solicitate de către persoane fizice de 
drept privat și 7 de către persoane juridice de drept privat (exclusiv culte)48. Dintre 
acestea 6 au primit aviz  prealabil de înființare ca și muzee, restul ca și colecții publice. 
Practic 22,5% din totalul inițiativelor de formalizare a activităților de colecționare aparțin 
zonei private. Obținerea avizului prealabil de înființare nu echivalează însă cu înființarea 
propriu-zisă a muzeului/colecției publice. Conform prevederilor legale, la un an de la 
înființarea muzeului/colecției publice, ar fi trebuit să se facă și demersurile de acreditare 
a acestora. Doar două dintre aceste entități care ar fi trebuit să se înființeze ori s-au 
înființat în baza acestor avize au obținut și acreditarea. În plus fața de acestea, au fost 
acreditate încă 2 muzee de drept privat care fuseseră înființate anterior intrării în 
vigoare a Legii nr.311/2003.   

Conform datelor de mai sus rezultă că majoritatea colecționarilor privați nu se 
angrenează într-un proces de recunoaștere publică a colecției lor, recunoaștere care le-
ar aduce obligații suplimentare (cu implicațiile financiare și logistice de rigoare). Unii 
dintre aceștia valorifică expozițional colecțiile sub forma unor simple expoziții cvasi-
permanente sau prin participări la expoziții temporare organizate de muzee sau de alte 
organizații (inclusiv comercianți autorizați de bunuri culturale). 

Un caz particular îl reprezintă RECOMESPAR (Reţeaua Colecţiilor şi Muzeelor 
Etnografice Săteşti Particulare din România)49  înființată de 23 de membri fondatori 
beneficiari în perioada 2008 – 2011, ai programului  „Colecţii săteşti din România” iniţiat 
şi susţinut de Muzeul Naţional al Ţăranului Român. Asociația a continuat activitatea de 
sprijin a membrilor săi (acum 24) prin agrenarea în poiecte de restaurare, salvare și 
punere în valoare în colaborare cu instituții specializate (muzee, I.N.P.).  În cazul 
membrilor acestei asociații este clar că motivația constituirii colecțiilor nu a fost una 
mercantilă și speculativă, dată fiind valoarea financiară necompetitivă a bunurilor și 
efortul depus de colecționari în a strânge bunurile culturale, în a le proteja și pune în 
valoare. În această formă de asociere voluntară este posibilă și accesarea de fonduri 
publice destinate protejării bunurilor culturale.  Rămâne de văzut cât de sustenabilă și 
eficientă este în timp această organizație. 

O altă entitate colectivă relevantă pentru tema noastră este și Societatea 
Colecționarilor de Artă din România a cărei personalitate juridică a fost obținută în 1990. 
Asociația, conform celor declarate pe pagina sa de internet, „are drept scop, potrivit 
statutului, promovarea culturii si artei, in special a artei românesti, sprijinirea și apărarea 
colecționarilor de artă și a colecțiilor de pictură, sculptură, grafică și artă decorativă și de 
alte obiecte de artă etc. S.C.A.R. are ca obiect și editarea revistei “PRO ARTE”50 . Pe 
aceeași pagină de internet sunt raportate numeroase activități de promovare și 
participări la expoziții temporare inclusiv organizate de muzee de drept public (Muzeul 
Național Cotroceni spre exemplu). 

O situație obiectivă și relevantă (inclusiv sub aspect statistic) a colecțiilor private de 
bunuri culturale din România este, însă, dificil de realizat având în vedere însăși natura 
privată a bunurilor culturale care le alcătuiesc. Spre exemplu, timpul alocat redactării 
acestui raport nu a permis o culegere de date și analize privind situația donațiilor făcute 
                                                             
48 Registrul avizelor prealabile de înființare a muzeelor și colecțiilor publice: http://www.cultura.ro/resurse-
patrimoniu-cultural, consultat la data 24 mai 2019. 
49 http://recomespar.ro/asociatia.html (consultat la data de 22 mai 2019). 
50 http://www.scar.ro/pagina-prezentare-scar/ (consultat la data de 22 mai 2019). 

http://www.cultura.ro/resurse-patrimoniu-cultural
http://www.cultura.ro/resurse-patrimoniu-cultural
http://recomespar.ro/asociatia.html
http://www.scar.ro/pagina-prezentare-scar/
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muzeelor de drept public de către colecționari privați, în ultimii 20 de ani. Aceste 
informații ar fi putut completa în mod obiectiv caracterizarea colecționismului privat în 
România. 

Motivația care a stat la baza colecționării va genera și din partea colecționarului un 
interes specific de sprijin din partea statului și a instituțiilor sale: 

- În cazul colecțiilor alcătuite cu un interes real pentru semnificația și valoarea 
culturală și științifică a  bunurilor colecționate - proprietarii lor sunt cei care ar fi și cei 
mai dispuși și interesați: 

o să înregistreze oficial colecțiile proprii în scopul protejării lor (cu tot ceea 
ce presupune acest demers: evidență, clasare, autentificare, coordonare 
metodologică din partea instituțiilor publice specializate); 
o  să permanentizeze colecția fie prin înființarea unui muzeu sau a unei 
colecții publice, fie prin donații către instituții specializate, pentru a evita 
ulterioara dezmembrare/fragmentare a colecției de către urmași; 
o să se asocieze în vederea obținerii unui sprijin metodologic și financiar 
structurat din partea statului; 

- în cazul colecțiilor alcătuite în interesul tezaurizării cu finalitate economică 
(investiții, eventual garantare a unor împrumuturi financiare), proprietarii nu au de obicei 
interesul de dona sau constitui colecții publice sau muzee dar au, de obicei, un interes 
pentru punerea în valoare a colecției prin colaborări expoziționale cu muzeele publice, 
pentru a crește prestigiul pieselor care le alcătuiesc. 

Instituirea de măsuri suplimentare care să sprijine colecționismul privat, așa cum se 
prevede și în tezele preliminare ale Codului Patrimoniului Cultural  sunt justificate  pe 
de-o parte de obligațiile deja instituite privind protejarea patrimoniului cultural mobil 
indiferent de deținătorul lui și de prevenirea și combatere a traficului ilicit cu bunuri 
culturale mobile și, pe de alta, de recunoașterea rolului important pe care joacă 
colecționismul privat în constituirea colecțiilor muzeale publice. 

Pentru a pune problema într-un context mai larg, voi prezenta mai jos și câteva 
elemente privind  gestiunea colecțiilor private în Franța și Italia51.  

Astfel, în dreptul francez 52 nu există regim juridic complet dedicat colecțiilor private. 
Nu există definiție si nici statut complet. Statul va reține colecția privată ca entitate doar 
cu finalitatea de a o proteja sau din rațiuni fiscale. Există două tipuri de fundamente în 
baza cărora dreptul francez a luat în considerare colecțiile private (din jurisprudență): fie 
considerând colecția în raportul ei strâns cu colecționarul care a creat-o (protejare ca și 
creație a omului - Oeuvre de l‘Homme sau creație a spiritului, Oeuvre de l‘Esprit) fie 
luând în considerare valoarea ei, independent de entitatea care a creat-o (valoarea de 
ansamblu). 

În legislația italiană, colecția sau o serie de obiecte care prin tradiție, renume și 
caracteristici ambientale particulare sunt, ca întreg, de interes artistic sau istoric 
excepțional 53 pot primi, indiferent de natura dreptului de proprietate asupra lor, un 

                                                             
51. Sursa principală a acestor informații o constituie lucrările colocviului “Les collections privées, approches 
historiques et juridiques”, organizat sub egida  UNIDROIT, la Roma în perioada 16-17 martie 2017. 
https://sirdpa.hypotheses.org/184. 
52 Prezentarea doamnei Mathilde Roellinger, “Notion de collections privées, Regards croisés : France”, 
https://sirdpa.hypotheses.org/184. 
53Art. 10  punctul 3 litera e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese 
fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per 
rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un 
eccezionale interesse., Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
 

https://sirdpa.hypotheses.org/184
https://sirdpa.hypotheses.org/184
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statut juridic de protecție, prin declararea de către autorități (ministerul culturii) a unui 
interes cultural asupra ei. Statutul are ca efect interdicția de dezmembrare fără aviz și 
alte limitări ce decurg din această clasificare (restricții de circulație, de împrumut în 
afara teritoriului național). 

În lumina abordărilor internaționale mai sus prezentate, un aspect pe care îl 
consider important a fi clarificat în Codul Patrimoniului cultural  este recunoașterea 
colecției ca element de patrimoniu cultural și protejarea lui specifică, recunoscând  o 
potențială valoare culturală de ansamblu mai mare decât valoarea părților care o 
alcătuiesc, indiferent de natura proprietății instituite asupra bunurilor. Această definire 
poate opera și în cazul colecțiilor muzeale.  Dacă ar fi existat o astfel de abordare 
revocarea donațiilor care au avut ca obiect colecții (colecția Dona spre exemplu) nu s-ar 
fi soldat cu dispersia ei în scopuri mercantile. Colecția poate să fie un construct 
articulat, valoros în sine și protejat în virtutea acestui fapt. 

Ideea  protejării unui ansamblu  valoros de bunuri culturale nu este fundamental 
diferită de ideea protejării unui ansamblu  sau a unui sit - în care se recunoaște și o 
valoare de context sau valoarea unui principiu organizator. 

Există o instanță în care în L.nr. 182/2000 se vorbește despre colecții într-un sens 
apropiat propunerii de mai sus: 

Art.93 alin.(4) În cazu l în care obiectul restituirii prevăzut la alin . ( 2) îl reprezintă 
colecţii formate din mai multe bunuri culturale mobile  aflate în procedură de 
clasare, acestea pot fi retrocedate proprietarilor , anual, pe părţi din colecţii , pe măsură 
ce acestea au fost clasate. 

O serie de măsuri care ar putea veni în sprijinul colecționarilor (a celor care 
construiesc colecții în scopuri culturale)  și care ar putea fi luate în considerare în 
elaborarea Codului Patrimoniului Cultural sunt: 

- Posibilitatea declarării și înregistrării colecției la serviciul pentru cultură cu 
competență teritorială și eventual înscrierea într-un registru centralizat la nivel 
național; în această situație ar trebui să se opereze o selecție pe baza de 
relevanță culturală a ansamblului; 

- Oferirea de sprijin metodologic (evidență, conservare, expertiză/autentificare, 
după caz ) din partea instituțiilor specializate și facilitarea stabilirii unor 
raporturi de colaborare instituționalizate cu acestea; 

- Oferirea de facilități fiscale pentru colecțiile înregistrate; 
- Identificarea unei formule juridice care să împiedice, la solicitarea 

colecționarului, dispersia/dezmembrarea colecției cu eventuala ei preluare de 
către o instituție specializată în situații extreme (incapacitate a de asigura un 
nivel de protejare și securitate corespunzător). 

Înregistrarea colecțiilor private într-o formă de evidență gestionată de instituții ale 
statutului ar putea să garanteze proprietarilor beneficii suplimentare în situația furturilor. 

Trebuie avut în vedere, însă, faptul că înregistrarea unei colecții este o formă de 
validare, motiv pentru care, pe lângă valoarea culturală ar trebui avută în vedere și 
verificarea provenienței licite a bunurilor colecționate.  
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ANEXE  la 

RAPORTUL analiză și inventariere legislație 

Patrimoniu cultural mobil 

 

 

Anexe corespunzătoare Secțiunii 1. 

 

Păstrarea, depozitarea şi asigurarea securităţii bunurilor culturale mobile 

 

LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*) 
- Republicată 

Art. 23 
(1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de 
administrare, precum şi deţinătorii cu orice titlu ai bunurilor 
culturale mobile clasate au următoarele obligaţii: 
a) să asigure cele mai bune condiţii de păstrare, conservare şi, 
după caz, de depozitare a bunurilor, prevenind orice degradare, 
deteriorare sau distrugere a acestora; 
b) să nu deterioreze şi să nu distrugă aceste bunuri, iar în cazul 
celor din metal nici să nu le topească; 
c) să asigure securitatea acestor bunuri; 
d) să înştiinţeze în termen de maximum 5 zile serviciile publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii în cazul constatării unui 
pericol iminent de distrugere sau de degradare gravă a acestor 
bunuri; 
e) să nu utilizeze şi să nu permită utilizarea acestor bunuri la 
organizarea de spectacole, parade ale modei, ca recuzită 
cinematografică sau teatrală, precum şi în orice alte scopuri care 
le-ar periclita integritatea sau le-ar expune pierderii, deteriorării ori 
sustragerii; 
f) să permită accesul specialiştilor din cadrul serviciilor publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii în scopul constatării stării 
de conservare a acestor bunuri; în cazul deţinătorilor persoane 
fizice şi al persoanelor juridice de drept privat accesul 
specialiştilor serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului 
Culturii va fi posibil numai cu acordul scris al proprietarului privind 
condiţiile de acces. 
(2) Proprietarii sau titularii dreptului de administrare a bunurilor 
culturale mobile clasate au în această calitate şi următoarele 
obligaţii: 
a) să asigure restaurarea bunurilor; 
b)să încredinţeze executarea lucrărilor de restaurare exclusiv 
restauratorilor acreditaţi de Comisia Naţională a Muzeelor şi 
Colecţiilor. 
(3) Instituţiile publice specializate şi nespecializate, cultele, 

 

 

 

Obligații privind păstrarea 
bunurilor culturale mobile 
clasate: asigurare conservare, 
prevenire degradare și 
deteriorare, securitate 
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precum şi operatorii economici, care deţin cu orice titlu bunuri 
culturale mobile clasate, au obligaţia să finanţeze achiziţionarea 
şi instalarea de sisteme antiefracţie, antiincendiu şi de asigurare a 
microclimatului pentru protecţia bunurilor culturale mobile. 
(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) lit. e) proprietarii, 
persoane fizice şi juridice de drept privat, care pot permite, în 
condiţii contractuale, cu respectarea normelor de conservare şi 
restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, utilizarea bunurilor 
culturale mobile clasate în fond, la organizarea de spectacole, 
parade ale modei şi ca recuzită teatrală şi cinematografică. 
Art. 24  

Persoanele fizice şi juridice care deţin cu orice titlu bunuri 
culturale mobile clasate beneficiază de consultanţă gratuită din 
partea instituţiilor specializate, în scopul păstrării, conservării şi 
punerii în valoare a acestor bunuri. 
Art. 25 
(1) Instituţiile publice au obligaţia să permită accesul experţilor şi 
specialiştilor acreditaţi, precum şi al cercetătorilor la bunurile 
culturale mobile deţinute în administrare, pentru efectuarea de 
studii şi lucrări de specialitate, în condiţii convenite de comun 
acord.  

(2) În cazul bunurilor culturale mobile aflate în proprietate privată, 
pentru efectuarea de studii şi lucrări de specialitate este necesar 
acordul proprietarului. 
 

LEGE nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice - Republicată*)  
Art. 11 
(1) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi 
colecţiilor publice au, potrivit Codului civil şi prezentei legi, 
următoarele obligaţii: 
a) să asigure integritatea, securitatea, conservarea şi restaurarea 
bunurilor clasate în patrimoniul cultural naţional mobil care fac 
obiectul patrimoniului muzeal; 
b) să realizeze documentarea, evidenţa şi, după caz, clasarea 
bunurilor care fac obiectul patrimoniului muzeal; 
c) să pună în valoare patrimoniul muzeal; 
d) să asigure şi să garanteze accesul publicului şi al specialiştilor 
la bunurile care constituie patrimoniul muzeal; 
e) să asigure cercetarea sau, după caz, punerea la dispoziţie, 
pentru cercetare, a bunurilor din patrimoniul muzeal; 
f) să prevină folosirea patrimoniului muzeal în alte scopuri decât 
cele prevăzute de reglementările legale în vigoare; g)să obţină 
autorizarea funcţionării, acreditarea şi, după caz, reacreditarea 
muzeului sau a colecţiei conformitate cu prevederile legale în 
vigoare; 
h) să asigure prevenirea, localizarea şi stingerea incendiilor; 
i) să asigure paza muzeului sau a colecţiilor publice şi dotarea 
acestora cu sisteme de protecţie eficiente; 
j) să ia măsuri pentru prevenirea şi diminuarea pagubelor care 
pot fi aduse patrimoniului muzeal, în caz de calamitate naturală 
sau conflict armat. 
(2) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi 
colecţiilor publice de importanţă naţională sunt obligaţi să încheie 
contracte de asigurare parţială sau integrală, în funcţie de 
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obligaţiile ce le revin potrivit prevederilor Codului civil, pentru 
bunurile mobile şi imobile care fac obiectul patrimoniului muzeal, 
conform dispoziţiilor legale în vigoare. 
(3) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi 
colecţiilor publice de importanţă regională, judeţeană şi locală 
sunt obligaţi să încheie contracte de asigurare parţială sau 
integrală pentru bunurile clasate în patrimoniul cultural naţional, 
categoria Tezaur, respectiv pentru monumentele istorice din 
categoriile A şi B, care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform 
dispoziţiilor legale în vigoare. 
(4) Încheierea contractelor de asigurare prevăzute la alin. (2) şi 
(3) se face treptat, acordându-se prioritate bunurilor clasate în 
categoria Tezaur, respectiv monumentelor istorice din categoriile 
A şi B, precum şi monumentelor etnografice transferate în 
muzeele în aer liber. 
(5) Autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, după 
caz, au obligaţia să prevadă în bugetele proprii fondurile 
necesare pentru asigurarea bunurilor clasate în categoria Tezaur, 
precum şi a imobilelor clasate în categoriile A şi B, potrivit legii. 
(6)Sumele alocate de persoanele fizice şi juridice de drept privat, 
pentru asigurarea bunurilor mobile clasate în categoria Tezaur, 
sunt deductibile din impozitul pe profit sau, după caz, din 
impozitul pe venit. 
Art. 12  
Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile 
publice de specialitate subordonate acestora, precum şi 
proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi 
colecţiilor publice pot coopera, după caz, cu organizaţii 
neguvernamentale, în vederea dezvoltării, protejării, conservării, 
restaurării, cercetării şi punerii în valoare a patrimoniului muzeal, 
în interes ştiinţific sau cultural-turistic.  
 

Anexe corespunzătoare secțiunii 2. 

Prevederi legale referitoare la comerțul cu bunuri culturale mobile 

 

Legea Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Art. 35  
(1) Vânzarea publică a bunurilor culturale mobile aflate în proprietate 
privată sau intermedierea vânzării se efectuează numai prin 
operatori economici autorizați, cu respectarea prevederilor prezentei 
legi. 
(2) Autorizarea operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) se face de 
Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor şi 
Colecțiilor, cu respectarea normelor privind comerțul cu bunuri 
culturale mobile.  
(3)Operatorii economici autorizați să comercializeze bunuri culturale 
mobile sunt obligați să afişeze la loc vizibil normele privind comerțul 
cu bunuri culturale mobile. 
(4) Operatorii economici autorizați să comercializeze bunuri culturale 
mobile sunt obligați să dețină un registru în care să menționeze, 
corect şi complet, numele şi adresa ofertantului, descrierea şi prețul 
fiecărui bun. Informațiile conținute în registru au caracter confidențial.  
(5) Operatorii economici autorizați să comercializeze bunuri culturale 
mobile au obligația de a înştiința în scris, în termen de 5 zile de la 

Vânzarea publică de bunuri 
culturale mobile- doar prin 
operatori economici 
autorizați 
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data ofertei, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 
despre existența unor bunuri susceptibile de a fi clasate. 
(6) Operatorii economici autorizați să comercializeze bunuri culturale 
mobile au obligația ca în termen de 5 zile să informeze în scris 
proprietarul bunului cu privire la posibilitatea de declanşare a 
procedurii de clasare.  
(7) Operatorii economici autorizați să comercializeze bunuri culturale 
mobile sunt obligați ca, în termen de 3 zile de la data înregistrării în 
registrul propriu a bunurilor clasate în tezaur, să comunice în scris 
serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii, în a cărui rază 
teritorială îşi au sediul, punerea acestora în vânzare, precum şi, după 
caz, să transmită un exemplar al catalogului editat în scopul 
organizării unei licitații publice, indiferent dacă bunurile scoase la 
licitație sunt sau nu sunt clasate în patrimoniul cultural național mobil. 

 

 

 

 

 

 

 

Instituirea obligației  de 
deținere a unui registru în 
care se înscriu toate 
bunurile culturale oferite 
spre vânzare 

 

 

 

Obligația de notifica 
serviciile deconcentrate ale 
MCIN despre existența unor 
bunuri culturale mobile 
susceptibile de a fi clasate 

 

Notificarea serviciilor 
deconcentrate cu privire la 
punerea în vânzare a 
bunurilor culturale clasate 
în tezaur 

Art. 55  
Comisia Națională a Muzeelor şi Colecțiilor are următoarele atribuții: 
... 
c) avizează normele de clasare a bunurilor culturale mobile şi 
normele privind comerțul cu bunuri culturale mobile; 
... 
j)avizează funcționarea operatorilor economici care comercializează 
sau organizează licitații cu bunuri culturale mobile; 
.... 
m)acreditează specialiştii care pot avea acces, în condițiile legii, la 
informația conținută în registrele operatorilor economici autorizați să 
comercializeze bunuri culturale mobile; 
... 
 

Rolul Comisiei Naționale a 
Muzeelor și Colecțiilor în 
reglementarea și 
organizarea comerțului cu 
bunuri culturale mobile 

Art. 57  
Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii au 
următoarele atribuții în domeniul protejării patrimoniului cultural 

Rolul serviciilor 
deconcentrate în verificarea 
operatorilor economici 
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național mobil: 
... 
h) verifică dacă operatorii economici autorizați să comercializeze 
bunuri culturale mobile respectă obligațiile ce le revin conform 
prezentei legi şi normelor emise în aplicarea acesteia; 

autorizați să comercializeze 
bunuri culturale mobile 

Contravenții 
Art. 75 
(1) Constituie contravenții, dacă nu sunt săvârşite astfel încât, potrivit 
legii penale, să constituie infracțiuni, următoarele fapte:  
c) nerespectarea de către operatorii economici autorizați în 
comercializarea bunurilor culturale mobile a obligației de a afişa la 
loc vizibil normele privind comerțul cu bunuri culturale mobile, 
prevăzute la art. 35 alin. (3); 
d) nerespectarea de către operatorii economici autorizați în 
comercializarea bunurilor culturale mobile a obligației de înştiințare 
despre existența unor bunuri culturale mobile susceptibile să fie 
clasate, în termenul şi condițiile prevăzute la art. 35 alin. (5);  
...... 
h)înființarea şi funcționarea operatorilor economici specializați în 
comercializarea bunurilor culturale mobile, fără autorizarea 
Ministerului Culturii, emisă potrivit art. 35 alin. (2); 
i) neîndeplinirea de către operatorii economici autorizați în 
comercializarea bunurilor culturale mobile a obligației de a întocmi 
registrul prevăzut la art. 35 alin. (4); 
j) nerespectarea de către operatorii economici autorizați în 
comercializarea bunurilor culturale mobile a termenului şi condițiilor 
prevăzute la art. 35 alin. (7) privind punerea în vânzare a bunurilor 
culturale mobile clasate în tezaur; 
... 
(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se sancționează cu 
amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei. 
(3) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-f) se sancționează cu 
amendă de la 4.000 lei la 20.000 lei. 
(4) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. g)-r) se sancționează cu 
amendă de la 6.000 lei la 24.000 lei. 
(5) Amenzile contravenționale pot fi aplicate şi persoanelor juridice. 
(6) Limitele amenzilor contravenționale se actualizează prin hotărâre 
a Guvernului. 

 

Infracțiuni 
Art. 85  
(1) Introducerea pe teritoriul statului român, precum şi deținerea, 
comercializarea, organizarea de expoziții sau orice operație privind 
circulația bunurilor culturale mobile ori provenite din dezmembrarea 
de bunuri culturale imobile, care fac parte din patrimoniul cultural al 
unui stat străin, conform dispozițiilor legale ale statului respectiv, şi 
care au fost exportate ilegal, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni 
la 3 ani sau cu amendă.  
(2)Bunurile prevăzute la alin. (1) se indisponibilizează şi vor fi 
transmise unor instituții specializate, în vederea conservării şi 
restituirii statului din al cărui patrimoniu cultural fac parte. 
(3) Tentativa se pedepseşte. 
 

 

NORME din 4 decembrie 2003 privind comerțul cu bunuri culturale mobile (la data 16-dec-
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2003 actul a fost aprobat de Hotarirea 1420/2003 ) 

CAPITOLUL I: Dispoziții generale 
Art. 1 
(1) Comercializarea bunurilor culturale mobile aflate în proprietate 
privată poate fi efectuată numai de către agenții economici care au 
obținut autorizația de funcționare eliberată de Ministerul Culturii şi 
Cultelor în baza avizului Comisiei Naționale a Muzeelor şi Colecțiilor. 
(2) Comercializarea bunurilor culturale mobile, precum şi eliberarea 
autorizației de funcționare, prevăzută la alin. (1), se efectuează în 
condițiile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural 
național mobil şi ale prezentelor norme. 
(3) Comercializarea operelor de artă plastică şi fotografică, a 
operelor de artă decorativă sau de cult, a operelor cu caracter 
etnografic, ale meşteşugarilor populari, precum şi a altor opere 
create de autori în viață care nu pot face obiectul clasării, potrivit 
prevederilor art. 81 alin. (1) din Legea nr. 182/2000, nu este supusă 
prevederilor prezentelor norme. 

Obligația obținerii 
autorizației de funcționare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercializarea bunurilor 
culturale care nu pot fi 
clasate nu face obiectul 
reglementării 

CAPITOLUL II: Eliberarea autorizației de funcționare 
Art. 2 
(1) În vederea obținerii autorizației de funcționare, agentul economic 
solicitant va depune la direcția de specialitate din cadrul Ministerului 
Culturii şi Cultelor următoarele documente, după caz: 
a) cerere tip, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 
la prezentele norme; 
b) documentarul sintetic al activității, cu principalii indicatori 
înregistrați la data înființării agentului economic, completat conform 
modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme; 
c) copie de pe actul constitutiv al operatorului economic;  
(la data 14-ian-2011 Art. 2, alin. (1), litera C. din capitolul II modificat 
de Art. II, punctul 2. din Hotarirea 1304/2010 )  
d) [textul Art. 2, alin. (1), litera D. din capitolul II a fost abrogat la 14-
ian-2011 de Art. II, punctul 1. din Hotarirea 1304/2010] 
e) copie de pe certificatul de înregistrare, cu codul unic de  

înregistrare, al operatorului economic solicitant;  
(la data 14-ian-2011 Art. 2, alin. (1), litera E. din capitolul II modificat 
de Art. II, punctul 2. din Hotarirea 1304/2010 )  
f) copie de pe actele de studii ale consilierului de specialitate; 
(la data 14-ian-2011 Art. 2, alin. (1), litera F. din capitolul II modificat 
de Art. II, punctul 2. din Hotarirea 1304/2010 )  
g) cazierul judiciar al consilierului de specialitate şi al asociaților 
agentului economic. 
h) copie de pe actele doveditoare ale deținerii spațiului (act de 
proprietate, contract de închiriere sau comodat); 

Procedură și documentație 
necesare obținerii 
autorizației 
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i) copie de pe actele de identitate ale reprezentantului legal al 
operatorului economic şi al consilierului de specialitate.  
(la data 14-ian-2011 Art. 2, alin. (1), litera I. din capitolul II modificat 
de Art. II, punctul 2. din Hotarirea 1304/2010 )  
(2) Eliberarea autorizației de funcționare este condiționată de 
angajarea unui consilier de specialitate şi de îndeplinirea condițiilor 
necesare conservării, în condițiile legii, a bunurilor culturale mobile 
clasate. 
(3) În sensul prezentelor norme, prin consilierele specialitate se 
înțelege persoana cu studii superioare şi cu minimum 5 ani 
experiență în domeniu artelor sau expertul acreditat de Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Național potrivit Ordinului ministrului culturii şi 
cultelor nr. 2.009/2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a 
experților, cu modificările şi completările ulterioare, având ca atribuție 
principală selectarea bunurilor supuse comercializării pentru care va 
propune declanşarea procedurii de clasare.  
(la data 14-ian-2011 Art. 2, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. II, 
punctul 3. din Hotarirea 1304/2010 )  
(4)Este considerată experiență în domeniul artelor, în sensul 
prevăzut de alin. (3), experiența în domeniul patrimoniului cultural 
național cu valoare istorică, arheologică, documentară, etnografică, 
artistică, ştiințifică şi tehnică, literară, cinematografică, numismatică, 
filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică şi epigrafică. 
(5) În cazul în care documentația depusă este incompletă sau 
incorect întocmită, direcția de specialitate din cadrul ministerului va 
informa solicitantul, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea 
dosarului, cu privire la necesitatea completării documentației, potrivit 
alin. (1).  
(6) În cazul în care cererea de autorizare urmează să fie respinsă 
pentru motive de natură procedurală, solicitantul este informat în 
termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii.  
(la data 14-ian-2011 Art. 2, alin. (3) din capitolul II completat de Art. 
II, punctul 4. din Hotarirea 1304/2010 )   
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Conditii pentru consilierul 
de specialitate 

Art. 3  
(1) În vederea eliberării autorizației de funcționare, este necesar ca 
solicitantul să îndeplinească condiții minime de autorizare, după cum 
urmează: 
a) operatorul economic trebuie să aibă menționat în actul constitutiv 
ca obiect de activitate comerțul cu bunuri culturale mobile;  
b) spațiul de comercializare să fie folosit în exclusivitate pentru 
comerțul cu bunuri culturale mobile; 
c) casa de licitații, galeria de artă sau magazinul să aibă un afişaj 
stradal cu denumirea şi obiectul de activitate al operatorului 
economic; 
d) spațiul de comercializare să fie prevăzut cu sistem de alarmă ori 
să aibă încheiat contract de prestări de servicii cu o societate de 
pază şi securitate sau să aibă pază umană permanent; 
e) să afişeze la loc vizibil normele privind comerțul cu bunuri 
culturale mobile; 
f) reprezentantul legal al operatorului economic să nu aibă cazier 
judiciar. 
(2) Prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului național se 
constituie o comisie tehnică de evaluare, a cărei atribuție este de a 
verifica îndeplinirea de către solicitant a condițiilor minime de 
autorizare. 
(3) Comisia tehnică de evaluare este formată din specialişti din 
cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Național şi/sau ai 
serviciilor publice deconcentrate ale ministerului. 
(4) Comisia tehnică de evaluare întocmeşte un raport privind 
îndeplinirea de către solicitant a condițiilor minime de autorizare, pe 
care îl înaintează Comisiei Naționale a Muzeelor şi Colecțiilor în 
vederea avizării.  
(la data 14-ian-2011 Art. 3 din capitolul II modificat de Art. II, punctul 

5. din Hotarirea 1304/2010 ) 

Condiții minime de 
autorizare 

 

Art. 4  
(1)În urma verificării dosarului, direcția de specialitate înaintează 
Comisiei Naționale a Muzeelor şi Colecțiilor documentația depusă de 
solicitant, potrivit art. 2 alin. (1), în vederea avizării. 
(2) Autorizația sau, după caz, respingerea cererii de eliberare a 
autorizației de funcționare se comunică solicitantului de către direcția 
de specialitate, în termen de 30 de zile de la depunerea 
documentației prevăzute la art. 2 alin. (1). Autorizația se emite 
conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.  
(3) Direcția de specialitate poate prelungi termenul prevăzut la alin. 
(2) o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile 
calendaristice. 
(4) Autorizația sau, după caz, respingerea cererii de acordare a 
autorizației se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la 
emitere, respectiv de la formulare.  
(5) În cazul respingerii cererii de acordare a autorizației, solicitantul 
se poate adresa ministrului culturii şi patrimoniului național cu o 
contestație, în termen de 5 zile de la data primirii comunicării.  

 
(6) Persoanele nemulțumite de modul de soluționare a contestațiilor 

Procedură de 
eliberare/refuz de eliberare 
autorizație 
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se pot adresa instanțelor de judecată, în condițiile Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
(la data 14-ian-2011 Art. 4 din capitolul II modificat de Art. II, punctul 
6. din Hotarirea 1304/2010 )  
 

Art. 5  
(1) Orice modificare privind sediul, consilierul de specialitate sau 
obiectul de activitate pentru care s-a emis autorizația trebuie 
comunicată în termen de 15 zile de la data producerii acesteia 
direcției de specialitate din Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Național. 
(2)În situația schimbării sediului, deținătorul autorizației de 
funcționare va comunica direcției de specialitate din Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Național documentul prevăzut la art. 2 alin. 
(1) lit. h).  
(3) Verificarea îndeplinirii condițiilor minime de autorizare se face de 
către comisia tehnică de evaluare prevăzută la art. 3 alin. (2) şi se 
consemnează într-un raport. 
(4)În situația schimbării consilierului de specialitate, titularul 
autorizației de funcționare va transmite direcției de specialitate din 
cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Național documentele 
prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. f), g) şi i) corespunzătoare noului 
consilier de specialitate.  
(la data 14-ian-2011 Art. 5 din capitolul II modificat de Art. II, punctul 
7. din Hotarirea 1304/2010 )  

Obligații de comunicare 
privind modificări ale 
condițiilor de autorizare 

Art. 6 
În cazul în care bunuri culturale mobile clasate, care fac obiectul 
comercializării, dispar sau sunt distruse, agenţii economici autorizaţi, 
care comercializează sau organizează licitaţii cu bunuri culturale, au 
obligaţia să anunţe de îndată organele de poliţie şi Ministerul Culturii 
şi Cultelor în vederea includerii acestora în Registrul bunurilor 
culturale distruse, furate, dispărute sau exportate ilegal. 

Obligații în cazul 
disparției/distrugerii de 
bunuri culturale mobile 
clasate 

Art. 7  
(1) Autorizaţia de funcţionare poate fi suspendată, respectiv retrasă 
prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, cu avizul 
Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, în urma analizei 
sesizărilor primite la direcţia de specialitate a Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
(2) Sesizarea prevăzută la alin. (1) va fi înaintată de către direcţia de 
specialitate, împreună cu un punct de vedere privind natura 
sancţiunii, oportunitatea şi durata acesteia, spre analiză Comisiei 
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, în termen de 30 de zile de la data 
primirii.  
(3) Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor analizează sesizarea 
şi punctul de vedere al direcţiei de specialitate şi avizează 
suspendarea sau, după caz, retragerea autorizaţiei. 
… 

(7) Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional cu privire la 
suspendarea, respectiv retragerea autorizaţiei de funcţionare se 
comunică de către direcţia de specialitate din cadrul ministerului şi 
poate fi contestat, în scris, în termen de 5 zile de la comunicare. 
Contestaţiile se analizează în termen de 10 de zile de la depunerea 
lor.  
(8) Persoanele nemulţumite de modul de soluţionare a contestaţiilor 
se pot adresa instanţelor de judecată, în condiţiile legii contenciosului 
administrativ.  
(la data 14-ian-2011 Art. 7 din capitolul II modificat de Art. II, punctul 

Suspendarea sau 
retragerea autorizației 
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8. din Hotarirea 1304/2010 )  
(4) Autorizaţia de funcţionare poate fi suspendată în următoarele 
situaţii: 
a) asociaţii operatorului economic sau, după caz, personalul încadrat 
al acestuia încalcă prevederile Legii nr. 182/2000, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentelor norme;  
b) angajaţii operatorului economic săvârşesc erori profesionale care 
determină distrugerea sau deteriorarea bunurilor culturale mobile; 
c) neîndeplinirea condiţiilor în care s-a acordat autorizaţia; 
d) schimbarea sediului, până la constatarea îndeplinirii criteriilor 
minime de autorizare pentru noul sediu;  
e) în cazul în care împotriva personalului de conducere al 
operatorului economic s-a pus în mişcare o acţiune penală în 
legătură cu activitatea pentru care a fost autorizat. În acest caz, 
suspendarea autorizaţiei de funcţionare se dispune până la 
soluţionarea definitivă a cauzei; 
f) transferul, demiterea, retragerea sau decesul consilierului de 
specialitate. În acest caz, măsura suspendării va înceta la data 
angajării unui nou consilier de specialitate care va fi luat în evidenta 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.  
(5) Încetarea suspendării autorizaţiei de funcţionare poate fi dispusă 
prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, cu avizul 
Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, numai dacă operatorul 
economic face dovada că acele cauze care au determinat încălcarea 
prevederilor Legii nr. 182/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi a prezentelor norme sau, după caz, erorile 
profesionale care au determinat distrugerea ori deteriorarea bunurilor 
culturale mobile au fost înlăturate şi nu au fost rezultatele unor 
acţiuni de rea-credinţă.  

Situații în care poate fi 
suspendată autorizația și 
condiții pentru încetarea 
suspendării 

(6) Autorizaţia de funcţionare poate fi retrasă în următoarele situaţii: 
a) asociaţii sau angajaţii operatorului economic au încălcat, în mod 
repetat, prevederile Legii nr. 182/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi/sau prevederile prezentelor norme; 
b) autorizaţia operatorului economic a fost suspendată de două ori, 
iar a treia oară acesta săvârşeşte abateri similare celor pentru care 
s-au dispus suspendările anterioare; 
c) operatorii economici a căror autorizaţie de funcţionare a fost 
suspendată îşi continuă activitatea în perioada de suspendare; 
d) dacă în privinţa personalului de conducere al operatorului 
economic este pronunţată o hotărâre judecătorească definitivă 
pentru săvârşirea, după caz, a următoarelor infracţiuni: furt, tâlhărie, 
abuz de încredere, înşelăciune, gestiune frauduloasă, distrugere de 
bunuri culturale mobile aparţinând categoriei tezaur, delapidare, fals, 
uz de fals, abuz în serviciu contra intereselor statului, tăinuirea şi 
favorizarea de infracţiuni privind patrimoniul cultural naţional, dare de 
mită, luare de mită, mărturie mincinoasă, infracţiunile prevăzute de 
art. 83-95 din Legea nr. 182/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute de 
art. 3-9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea 
evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, infracţiunile prevăzute de 
art. 24 şi 25 din Legea nr. 178/1934 pentru reglementarea 
contractului de consignaţie, cu modificările ulterioare. 

Situații în care autorizația 
poate fi retrasă 

 CAPITOLUL III: Reguli de desfăşurare a comerţului cu 
bunuri culturale mobile 
Art. 8 
(1) Vânzarea publică a bunurilor culturale mobile aflate în proprietate 
privată sau intermedierea vânzării se efectuează numai prin agenţii 
economici autorizaţi, cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2000 
şi ale prezentelor norme. 
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Art. 8 (11) Operatorii economici autorizaţi în alte state membre ale 
Uniunii Europene pot comercializa bunuri culturale mobile pe 
teritoriul României numai cu notificarea prealabilă a Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional, însoţită de copii ale documentelor 
de autorizare corespunzătoare, emise de autorităţile/instituţiile 
competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în 
materie în statul respectiv, precum şi cu respectarea dispoziţiilor 
prezentelor norme. (12) În cazul în care este necesară verificarea 
legalităţii documentelor depuse de către operatorii economici 
autorizaţi potrivit alin. (11), Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, prin direcţia de specialitate, contactează autorităţile 
competente din statul membru al Uniunii Europene (UE) sau al 
Spaţiului Economic European (SEE) în cauză, prin intermediul 
Sistemului de informare al pieţei interne (IMI).  
(la data 14-ian-2011 Art. 8, alin. (1) din capitolul III completat de Art. 
II, punctul 9. din Hotarirea 1304/2010 )  

 

Art. 8 

(2)Operatorii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale 
mobile sunt obligaţi să deţină un registru numerotat şi ştampilat, în 
care să menţioneze, corect şi complet, numele şi adresa ofertantului, 
descrierea şi preţul fiecărui bun. Descrierea bunului respectiv va 
cuprinde autorul şi titlul lucrării sau, după caz, ce reprezintă lucrarea 
respectivă, semnat/nesemnat, inclusiv poziţionarea semnăturii şi 
culoarea acesteia, materialul din care este realizat, tehnica de 
realizare, dimensiuni, inscripţii, precum şi orice alte date care ar 
putea fi necesare în procesul de identificare a unui bun cultural 
mobil. Informaţiile conţinute în registru nu pot fi făcute publice fără 
acordul proprietarului bunului respectiv.  
(la data 19-feb-2008 Art. 8, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, 
punctul 7. din Hotarirea 153/2008 )  
(3) Registrul prevăzut la alin. (2) se înregistrează la direcţiile 
judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, 
respectiv a municipiului Bucureşti, care ţin evidenţa acestor 
documente, separat, pentru fiecare agent economic autorizat. 
(4) Registrul prevăzut la alin. (2) poate fi consultat de către organele 
de poliţie, organele de urmărire penală sau instanţele de judecată ori 
de câte ori verificările sau cercetările efectuate de acestea o impun.  

 

Art. 81  
(1) Operatorii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale 
mobile vor elibera cumpărătorilor bunurilor pe care le 
comercializează certificate de vânzare, potrivit modelului prevăzut în 
anexa nr. 6. 
(2)Operatorii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale 
mobile vor transmite serviciului public deconcentrat al Ministerului 
Culturii şi Cultelor, corespunzător ariei teritoriale aferente sediului 
operatorului economic, copii ale certificatelor de vânzare prevăzute 
la alin. (1), în termen de 5 zile de la data emiterii acestora.  
(la data 19-feb-2008 Art. 8 din capitolul III completat de Art. I, punctul 
8. din Hotarirea 153/2008 )  

 

Art. 9  
(1) Agenţii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale 
mobile au obligaţia de a înştiinţa în scris, în termen de 5 zile de la 
data ofertei, direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul 
cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, despre existenţa 
unor bunuri susceptibile de a fi clasate. 
(2) Înştiinţarea prevăzută la alin. (1) se completează potrivit 
formularului prevăzut în anexa nr. 4 şi tabelului prevăzut în anexa nr. 
4a) la prezentele norme.  
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(3)Agenţii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale 
mobile au obligaţia ca în termen de 5 zile să informeze în scris 
proprietarul bunului cu privire la posibilitatea de declanşare a 
procedurii de clasare. 
(4) În cazul în care, în urma expertizei bunurilor care fac obiectul 
înştiinţării prevăzute la alin. (1), s-a stabilit că bunurile în cauză nu 
sunt bunuri care fac parte din categoria tezaur, direcţiile judeţene 
pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a 
municipiului Bucureşti, comunică aceasta proprietarului şi agentului 
economic respectiv, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 şi 
tabelului prevăzut în anexa nr. 5a) la prezentele norme.  
Art. 10  
(1) Agenţii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale 
mobile sunt obligaţi ca, în termen de 3 zile de la data înregistrării în 
registrul propriu a bunurilor clasate, să comunice în scris direcţiei 
judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional în a 
cărei rază teritorială îşi au sediul punerea acestora în vânzare. 
(2) Bunurile culturale mobile prevăzute la alin. (1) pot face obiectul 
unei vânzări publice numai în condiţiile exercitării dreptului de 
preempţiune de către statul român, prin Ministerul Culturii şi Cultelor.  
(6) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (2) atrage nulitatea absolută a 
vânzării. 
(3) Direcţiile judeţene pentru cultură şi patrimoniul cultural naţional 
sunt obligate să transmită Ministerului Culturii şi Cultelor, în termen 
de 3 zile de la primirea comunicării scrise a agentului economic 
autorizat, următoarele documente: a) înregistrarea privind punerea în 
vânzare a unui bun cultural mobil clasat în tezaur; 
b) oferta agentului economic autorizat privind bunul cultural mobil 
clasat în tezaur;  
c)documentaţia privind achiziţionarea bunului respectiv, elaborată 
conform dispoziţiilor legale în vigoare privind achiziţiile publice;  
d) fotografii color ale bunului, ansamblu şi detalii; 
e) rapoartele de expertiză efectuate în momentul clasării bunului 
respectiv. 

 

(4) Termenul de exercitare a dreptului de preempţiune al statului este 
de maximum 30 de zile, calculat de la data înregistrării comunicării 
prevăzute la alin. (1), iar valoarea de achiziţionare este cea 
negociată cu vânzătorul sau cu operatorul economic autorizat ori cea 
rezultată din licitaţia publică.  
(la data 14-ian-2011 Art. 10, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. 
II, punctul 10. din Hotarirea 1304/2010 )  
(5)Ministerul Culturii şi Cultelor comunică agentului economic intenţia 
de a achiziţiona bunul clasat în tezaur, în termenul prevăzut la alin. 
(4). 

 

 Art. 11  
(1) În termen de 5 zile de la transmiterea documentelor prevăzute la 
art. 10 alin. (3), Ministerul Culturii şi Cultelor stabileşte, prin ordin al 
ministrului culturii şi cultelor, o comisie de achiziţie prin exercitarea 
dreptului de preemţiune. Aceasta este formată din specialişti în 
domeniu şi din reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor. 
(2) În termen de 10 zile de la transmiterea documentelor prevăzute la 
art. 10 alin. (3), comisia prevăzută la alin. (1) analizează oferta 
privind bunul cultural mobil clasat şi întocmeşte o notă justificativă 
privind achiziţionarea bunului respectiv sau, după caz, o notă de 
respingere o ofertei şi o înaintează ministrului culturii şi cultelor, în 
vederea aprobării. În cazul în care se propune achiziţionarea bunului 
cultural, comisia are dreptul de a negocia preţul şi obligaţia de a 
stabili dacă acceptă preţul propus de vânzător sau, după caz, de a 
hotărî preţul maxim care poate fi oferit în situaţia în care se 
organizează licitaţia.  
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(la data 19-feb-2008 Art. 11 din capitolul III modificat de Art. I, 
punctul 10. din Hotarirea 153/2008 )  
Art. 8 
(7) Vânzarea bunurilor culturale clasate în tezaur la un preţ inferior 
celui oferit de Ministerul Culturii şi Cultelor, în cadrul negocierilor 
prevăzute la alin. (4), atrage nulitatea absolută a vânzării.  
(la data 19-feb-2008 Art. 8 din capitolul III completat de Art. I, punctul 
9. din Hotarirea 153/2008 )  
Art. 111  
(1) Funcţionarea operatorilor economici care comercializează bunuri 
culturale mobile, fără autorizarea prevăzută de prezentele norme, 
constituie contravenţie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
182/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2)Dacă statul nu achiziţionează bunul cultural clasat în tezaur, în 
urma vânzării sale, operatorul economic are obligaţia de a comunica 
direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional pe a cărei 
rază îşi are sediul datele de identificare ale cumpărătorului acestui 
bun, urmând ca specialiştii acestei direcţii să întocmească o anexă la 
ordinul de clasare a bunului cultural, în care să fie înscrişi toţi 
proprietarii succesivi ai respectivului bun.  
(la data 19-feb-2008 Art. 11 din capitolul III completat de Art. I, 
punctul 11. din Hotarirea 153/2008 )  

 

Convenţia asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea 
operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale, 
adoptată de Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi 
Cultură la Paris la 14 noiembrie 1970  la care România a aderat  prin LEGEA   Nr. 79 din 11 
noiembrie 1993   

ART. 10 

    Statele părţi la prezenta convenţie se angajează: 

    a) să reducă, prin educaţie, informare şi supraveghere, 
transferurile de bunuri culturale sustrase ilegal din orice stat parte la 
prezenta convenţie şi, în condiţiile specifice fiecărei ţări, să oblige pe 
vânzătorii de antichităţi ca, sub rezerva sancţiunilor penale sau 
administrative, să ţină un registru menţionând provenienţa fiecărui 
bun cultural, numele şi adresa furnizorului, descrierea şi preţul 
fiecărui obiect vândut şi să informeze cumpărătorul bunului cultural 
asupra interdicţiei de a-l exporta, care poate privi bunul respectiv; 

 

Statul roman, ca stat parte 
la convenție, trebuie să 
oblige comercianții de 
bunuri culturale să mențină 
un registru cu toate bunurile 
culturale puse în vânzare şi 
să informeze cumpărătorul 
bunului cultural asupra 
interdicţiilor de export (după 
caz) 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene(versiune consolidată) 

INTERZICEREA RESTRICȚIILOR CANTITATIVE ÎNTRE 
STATELE MEMBRE 
Articolul 34 
(ex-articolul 28 TCE) 
Între statele membre sunt interzise restricțiile cantitative la 
import, precum și orice măsuri cu efect echivalent. 
Articolul 35 
(ex-articolul 29 TCE) 
Între statele membre sunt interzise restricțiile cantitative la 
export, precum și orice măsuri cu efect echivalent. 
Articolul 36 

Menținerea unor interdicții 
la export/import/transit  
justificate pe motive de 
protejare a unor bunuri de 
patrimoniu național cu 
valoare artistică, istorică 
sau arheologică 
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(ex-articolul 30 TCE) 

Dispozițiile articolelor 34 și 35 nu se opun interdicțiilor sau 
restricțiilor la import, la export sau de tranzit, justificate pe 
motive de morală publică, de ordine publică, de siguranță 
publică, de protecție a sănătății și a vieții persoanelor și a 
animalelor sau de conservare a plantelor, de protejare a 
unor bunuri de patrimoniu național cu valoare artistică, 
istorică sau arheologică sau de protecție a proprietății 
industriale și comerciale. Cu toate acestea, interdicțiile sau 
restricțiile respective nu trebuie să constituie un mijloc de 
discriminare arbitrară și nici o restricție disimulată în 
comerțul dintre statele membre. 

 

 

Anexe corespunzătoare secțiunii 3. 

Prevederi în legislația națională privind restituirea bunurilor culturale  

 

LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*) 
- Republicată  

Art. 93 
(1) Bunurile culturale mobile depuse în custodia unor instituţii 
publice după  data de 31 decembrie 1947 vor fi restituite de către 
instituţiile deţinătoare persoanelor fizice sau juridice care le-au 
depus, potrivit dreptului comun, la cererea scrisă  a acestora, cu 
avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor. 
(2) Bunurile culturale mobile preluate înainte de 6 septembrie 1940 
de autorităţi ale statului nu pot fi revendicate; bunurile culturale 
mobile preluate ilegal de autorităţi ale statului după  data de 6 
septembrie 1940 pot fi revendicate de proprietarii de drept şi vor fi 
restituite acestora de către instituţiile care le deţin, pe baza unei 
hotărâri judecătoreşti definitive. Acţiunile în justiţie pentru 
revendicare sunt scutite de taxe judiciare de timbru. Instituţiile 
deţinătoare de arhive privind bunurile culturale mobile sunt obligate 
să  permită  accesul la documentele privind provenienţa şi 
preluarea acestora. 
(3) Bunurile culturale mobile clasate, care fac obiectul restituirii în 
condiţiile alin. (2), pot fi transmise proprietarilor de drept numai 
după  garantarea în scris, de către aceştia, a respectării dispoziţiilor 
prezentei legi. 
(4) În cazul în care obiectul restituirii prevă zut la alin. (2) îl 
reprezintă  colecţii formate din mai multe bunuri culturale mobile 
aflate în procedură  de clasare, acestea pot fi retrocedate 
proprietarilor, anual, pe părţi din colecţii, pe măsură  ce acestea au 
fost clasate. 

Posibilitatea de a solicita 
restituirea bunurilor culturale 
mobile preluate abuziv sau 
lăsate în custodie în timpul 
regimului comunist 

ORDONANŢĂ  DE URGENŢĂ  nr. 94 din 29 iunie 2000 privind retrocedarea unor bunuri 
imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*) - Republicare 

Articolul 1 

(11) Odată cu imobilele retrocedate în natură se restituie şi bunurile 

Retrocedarea imobilelor 
împreună cu restituirea 



63 

 

mobile, dacă acestea au fost preluate împreună cu imobilul 
respectiv şi dacă acestea mai există la data depunerii cererii de 
retrocedare. Deţinătorul actual al imobilului, la solicitarea şi în 
prezenţa reprezentantului cultului religios care a depus cererea de 
retrocedare, va proceda la efectuarea inventarului bunurilor mobile 
existente în imobil, în termen de 30 de zile de la data depunerii 
cererii de retrocedare. În cazul nerespectării acestui termen se va 
urma procedura prevăzută la art. 46 alin. (2)-(4) 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 şi completările ulterioare. 

bunurilor mobile 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 8 iunie 1999 privind restituirea unor bunuri imobile 
care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România*) – 
Republicare, cu modificările și completările ulterioare 

Art. 1 

(1)Imobilele care au aparţinut comunităţilor minorităţilor naţionale 
din România şi care au fost preluate în mod abuziv, cu sau fără 
titlu, de statul român, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte 
persoane juridice, în perioada 6 septembrie 1940 - 22 decembrie 
1989, se restituie foştilor proprietari în condiţiile prezentei ordonanţe 
de urgenţă. 

Art. 3 

Prevederile art. 1 alin. (4)-(7) şi (11), art. 2, art. 3 alin. (5), (8) şi (9), 
art. 4 alin. (2)-(5) şi art. 5-11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au 
aparţinut cultelor religioase din România, republicată, se aplică în 
mod corespunzător. 

Vezi alin (11) al Art 1 al OUG 
nr.94/2000 

ORDIN nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, 
case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil 

Art. 9 

În cazul bunurilor culturale revendicate şi retrocedate foştilor 
proprietari, scoaterea din gestiune se face numai în baza hotărârii 
judecătoreşti de retrocedare, rămasă definitivă şi irevocabilă. 

Scoaterea din gestiunea 
instituțiilor specializate a 
bunurilor culturale mobile  
retrocedate 

 

 

 

 

 

Anexe corespunzătoare secțiunii 4. 

 

https://idrept.ro/00085897.htm
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Prevederi în legislația națională privind asigurarea bunurilor culturale mobile aflate în proprietate 
publică 

LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional 

mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

Art. 34 
(4) Organizatorul expoziţiei sau iniţiatorul/autorul proiectului 
cultural răspunde civil, material, disciplinar, contravenţional sau 
penal, după caz, de integritatea bunurilor expuse, luând toate 
măsurile necesare pentru înlăturarea oricărui risc, în condiţii de 
securitate, de conservare, de asigurare şi de stabilire a cotelor 
valorice respective.  

Obligația asigurării în cazul 
împrumutului 

Hotărârea Guvernului nr. 518/7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, cu modificările și completările 
ulterioare 
 Art. 2  
În înţelesul prezentelor norme metodologice, următorii termeni 
reprezintă: 
g) contract de asigurare de tip "perete la perete" - contractul prin 
care un bun cultural împrumutat este asigurat împotriva tuturor 
riscurilor, pe toată perioada în care se află împrumutat până la 
revenirea la instituţia deţinătoare; 
 

Definiție contract de asigurare 
de tip "perete la perete" pentru 
toate riscurile 

SECŢIUNEA 2: Eliberarea certificatului de export pentru 
bunurile culturale mobile aflate în proprietatea publică 
Art. 6 
(2) Titularul dreptului de administrare asupra unui bun cultural 
mobil care urmează să fie exportat temporar va obţine avizul 
Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi aprobarea 
ministrului culturii şi cultelor, în vederea eliberării certificatului de 
export, numai după prezentarea contractului de asigurare pentru 
bunurile respective, încheiat în condiţiile legii. 

Obligația încheierii unui 
contract de asigurare pentru 
bunurile care urmează a fi 
exportate temporar (pentru 
bunurile culturale aflate în 
proprietate publică) 

Art. 7 
(1) Pentru obţinerea avizului de principiu, instituţiile interesate vor 
depune, cu cel puţin 60 de zile înainte de data estimată pentru 
scoaterea din ţară a bunurilor culturale mobile, la direcţia de 
specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor un dosar 
care va cuprinde următoarele documente: 
... 

e) propuneri pentru valorile de asigurare; 
... 

Obligația depunerii 
propunerilor de valori de 
asigurare a bunurilor culturale 
ce urmează a fi exportate în 
vederea obținerii avizului de 
principiu 

Art. 8 
(1) Cu cel puţin 30 de zile înainte de data estimată pentru 
scoaterea din ţară a bunurilor culturale mobile, titularul dreptului 
de administrare care a obţinut avizul de principiu prevăzut la art. 7 
alin. (2) va depune la direcţia de specialitate din cadrul 
Ministerului Culturii şi Cultelor, în completarea dosarului existent, 
următoarele documente: 
b) contractul de asigurare pentru bunurile propuse pentru exportul 
temporar, care va fi de tipul «perete la perete».  
(la data 17-nov-2004 Art. 8, alin. (1), litera B. din capitolul II, 
sectiunea 2 modificat de Art. 1, alin. (1), punctul 1. din Hotarirea 
1898/2004 )  

Depunerea contractului de 
asigurare în vederea obținerii 
aprobării de export este  
obligatorie 

 

 

 



65 

 

(11) Contractul de asigurare prevăzut la alin. (1) lit. b) se încheie 
cu o societate de asigurare cu sediul în România.  
(12)Prin excepţie de la prevederile alin. (11), în cazuri temeinic 
justificate, la propunerea titularului dreptului de administrare 
asupra bunurilor propuse pentru exportul temporar şi cu 
aprobarea ministrului culturii şi cultelor, contractul de asigurare se 
încheie cu o societate de asigurare cu sediul în străinătate.  
(la data 17-nov-2004 Art. 8, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 
completat de Art. 1, alin. (1), punctul 2. din Hotarirea 1898/2004 )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligația încheierii unui 
contract de asigurare cu o 
societate de asigurare cu 
sediul în România și excepții 

Art. 9  
(1)După aprobarea ministrului culturii şi cultelor privind exportul 
temporar al bunurilor culturale mobile, titularul dreptului de 
administrare va depune la direcţiile judeţene pentru cultură, culte 
şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, 
competente, cererile de eliberare a certificatelor de export, 
completate conform dispoziţiilor art. 4 alin. (2) -(5), şi copia 
contractului de asigurare.  
(2) Certificatul de export se va elibera de către direcţia judeţeană 
pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a 
municipiului Bucureşti, numai pentru perioada pentru care este 
valabil contractul de asigurare. 
Art. 10  
Prelungirea termenului pentru care s-a eliberat certificatul de 
export temporar se realizează pe o perioadă de maximum 150 de 
zile, la cererea motivată a titularului dreptului de proprietate sau, 
după caz, a titularului dreptului de administrare, cu respectarea 
dispoziţiilor prezentelor norme metodologice în ceea ce priveşte 
asigurarea bunurilor în cauză, avizarea şi aprobarea exportului 
temporar.  
 

 

 

 

 

 

Contractul de asigurare se 
depune și la  

serviciul deconcentrat în 
vederea obținerii certificatului 
de export 

 

 

Valabilitatea certificatului de 
export este corelată cu 
perioada asigurată 

 

Prelungirea perioadei 
exportului este condiționată și 
de  prelungirea duratei de 
asigurare 

Art. 16  
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme 
metodologice.  
ANEXA nr. 1: CONTRACT DE ÎMPRUMUT  
Art. 4: Asigurare 
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4.1.Obiectele vor fi asigurate pe toată durata împrumutului plus 
...............(minimum 5 zile) după întoarcerea la ..................(sediul 
muzeului), în sistemul "de la perete la perete", împotriva tuturor 
riscurilor, prin intermediul companiei 
........................................Poliţa de asigurare va acoperi întreaga 
perioadă a împrumutului. 
4.2. Asigurarea va fi făcută pentru valoarea de 
............................(poliţa trebuie să aibă anexată lista obiectelor). 
4.3. Organizatorii se obligă să transmită muzeului poliţa şi 
certificatul de asigurare în original, cu 5 (cinci) săptămâni înainte 
de plecarea obiectului (obiectelor) din ..................., astfel încât 
muzeul să poată îndeplini formalităţile de export temporar în timp 
util. Nerespectarea acestui termen poate duce la imposibilitatea 
de a obţine aprobarea Ministerului Culturii şi Cultelor (Comisia 
Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor), absolut necesară pentru a 
întocmi, în timp util, formalităţile de export temporar al obiectului 
(obiectelor). 
4.4. În caz de furt, de pierdere sau de deteriorare parţială ori 
totală a unui obiect, suma plătită de asigurător pentru a 
despăgubi muzeul nu aduce atingere dreptului de proprietate al 
muzeului asupra obiectului, acesta putând să-şi recupereze 
obiectul furat, pierdut sau deteriorat parţial ori total, oriunde s-ar 
găsi el şi în orice moment. Muzeul se obligă să ramburseze suma 
încasată de la asigurător dacă obiectul este găsit, în momentul 
restituirii obiectului la muzeu. 
4.5. Organizatorii rămân răspunzători faţă de muzeu de valoarea 
integrală a obiectelor furate, pierdute, distruse total sau parţial, 
dacă muzeul, fără culpă din partea sa, nu va putea încasa poliţa 
de asigurare. 
4.6. În caz de stricăciune, o comisie în care vor fi reprezentaţi atât 
muzeul, cât şi organizatorii va evalua pagubele suferite de obiect. 
Suma care va reprezenta contravaloarea pagubelor suferite va 
acoperi costul restaurării plus valoarea deprecierii ce rămâne 
după restaurare. 
 

 

 

 

 

 

Durata asigurării trebuie să 
depășească cu 5 zile durata 
împrumutului 
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ORDONANŢA nr. 44 din 30 ianuarie 2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea 
bunurilor culturale mobile exportate temporar, republicată 

Art. 2 

(1)Instituţia publică titulară a dreptului de administrare asupra 
unui bun mobil care face parte din patrimoniul cultural naţional şi 
care urmează să fie exportat temporar va obţine avizul Comisiei 
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi aprobarea ministrului culturii 
şi cultelor în vederea eliberării certificatului de export temporar. 

(2)Certificatul de export temporar se eliberează după prezentarea 
contractului de asigurare pentru bunurile respective, încheiat în 
condiţiile legii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligația de a prezenta 
contractul de asigurare 
înaintea eliberării certificatului 
de export temporar 

 

HOTĂRÂRE nr. 1221 din 29 noiembrie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
acordarea certificatului de garanţie guvernamentală 

Art. 1 

Exportul temporar al bunurilor culturale mobile clasate în 
categoria Tezaur se poate face în lipsa unui contract de asigurare 
numai dacă Ministerul Culturii a obţinut un certificat de garanţie 
guvernamentală din partea statului pe al cărui teritoriu ar urma să 
se afle bunurile culturale mobile române. 

 

Posibilitatea de a exporta 
bunuri culturale mobile clasate 
în tezaur utilizând un certificat 
de garanție guvernamentală. 

LEGE nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice , republicată, cu modificările 
și completările ulterioare  
 

https://d.docs.live.net/51439ec579c44623/AA%20CODUL%20Patrimoniului/05%20ASIGURARI/00032925.htm


68 

 

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 11 
(1) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi 
colecţiilor publice au, potrivit Codului civil şi prezentei legi, 
următoarele obligaţii: 
(2) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi 
colecţiilor publice de importanţă naţională sunt obligaţi să încheie 
contracte de asigurare parţială sau integrală, în funcţie de 
obligaţiile ce le revin potrivit prevederilor Codului civil, pentru 
bunurile mobile şi imobile care fac obiectul patrimoniului muzeal, 
conform dispoziţiilor legale în vigoare. 
(3) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi 
colecţiilor publice de importanţă regională, judeţeană şi locală 
sunt obligaţi să încheie contracte de asigurare parţială sau 
integrală pentru bunurile clasate în patrimoniul cultural naţional, 
categoria Tezaur, respectiv pentru monumentele istorice din 
categoriile A şi B, care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform 
dispoziţiilor legale în vigoare. 
(4) Încheierea contractelor de asigurare prevăzute la alin. (2) şi 
(3) se face treptat, acordându-se prioritate bunurilor clasate în 
categoria Tezaur, respectiv monumentelor istorice din categoriile 
A şi B, precum şi monumentelor etnografice transferate în 
muzeele în aer liber. 
(5) Autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, după 
caz, au obligaţia să prevadă în bugetele proprii fondurile 
necesare pentru asigurarea bunurilor clasate în categoria Tezaur, 
precum şi a imobilelor clasate în categoriile A şi B, potrivit legii. 

 

 

 

 

 

 

 

Obligația pentru  proprietarii şi 
titularii de alte drepturi reale 
asupra muzeelor şi colecţiilor 
publice de a asigura bunurile 
mobile și imobile: în cazul celor 
de importanță națională pentru 
toate bunurile iar în cazul 
celorlalte pentru bunurile 
clasate în Tezaur. 

Art. 36 
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:  
e) neîncheierea contractelor de asigurare prevăzute la art. 11 
alin. (2) şi (3). 
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu 
amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei. 
(3) Cuantumul amenzilor poate fi actualizat prin hotărâre a 
Guvernului. 
 

Sancțiuni prevăzute pentru 
neîncheierea contractelor de 
asigurare 

CAPITOLUL VIII: Dispoziţii tranzitorii şi finale  
Art. 39  
Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi 
colecţiilor publice de importanţă naţională, care nu au încheiat 
contractul prevăzut la art. 11 alin. (2), precum şi proprietarii şi 
titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice 
de importanţă regională, judeţeană şi locală, care nu au încheiat 
contractul prevăzut la art. 11 alin. (3), au obligaţia ca, în termen 
de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi*), să 
încheie aceste contracte.  
 

Termenul de încheiere a 
contractelor de asigurare 

 

 

Anexe corespunzătoare secțiunii 5. 

LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*) 
- Republicată 

CAPITOLUL II: Cercetarea, inventarierea şi clasarea  
Art. 11  
Declanşarea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile se face: 
1. din oficiu, în următoarele situaţii: 
.... 
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j) pentru bunurile culturale mobile ce urmează a fi restaurate; 
CAPITOLUL III: Păstrarea, depozitarea şi asigurarea securităţii bunurilor 
culturale mobile 
Art. 23 
(1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de administrare, 
precum şi deţinătorii cu orice titlu ai bunurilor culturale mobile clasate au 
următoarele obligaţii: 
… 

d) să înştiinţeze în termen de maximum 5 zile serviciile publice deconcentrate 
ale Ministerului Culturii în cazul constatării unui pericol iminent de distrugere 
sau de degradare gravă a acestor bunuri; 
… 

(2) Proprietarii sau titularii dreptului de administrare a bunurilor culturale 
mobile clasate au în această calitate şi următoarele obligaţii: 
a) să asigure restaurarea bunurilor; 
b)să încredinţeze executarea lucrărilor de restaurare exclusiv restauratorilor 
acreditaţi de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor. 
 

 

CAPITOLUL IV: Conservarea şi restaurarea bunurilor culturale mobile 
clasate  
rt. 28  
(1) Lucrările de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate se 
efectuează numai de către conservatori şi restauratori acreditaţi, pe baza unui 
contract încheiat potrivit dispoziţiilor dreptului comun. 
(2)Acreditarea conservatorilor şi restauratorilor care efectuează lucrări de 
conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate se face de 
Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor, potrivit normelor de acreditare a 
conservatorilor şi restauratorilor.  
(3)Pe baza acreditării obţinute, Ministerul Culturii eliberează conservatorilor şi 
restauratorilor certificate de liberă practică, potrivit normelor de acreditare a 
conservatorilor şi restauratorilor. 
(4) Laboratoarele şi atelierele care efectuează lucrări de conservare şi 
restaurare a bunurilor culturale mobile clasate funcţionează pe baza unei 
autorizaţii eliberate de Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Naţionale a 
Muzeelor şi Colecţiilor, potrivit normelor privind autorizarea laboratoarelor şi a 
atelierelor de conservare şi restaurare.  
(5) În cazul comiterii de erori profesionale, constatate de Comisia Naţională a 
Muzeelor şi Colecţiilor, aceasta va suspenda pe termen de până la 2 ani 
acreditarea prevăzută la alin. (2) sau avizul prevăzut la alin. (4). Ministerul 
Culturii va lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor 
Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, putând solicita acesteia o 
contraexpertiză, la cererea persoanelor în cauză.  
(6) Persoanele juridice de drept privat, proprietare ale laboratoarelor sau 
atelierelor autorizate, sunt obligate să afişeze la loc vizibil autorizaţia eliberată 
potrivit dispoziţiilor alin. (4). 
(7) Funcţionarea în continuare a laboratoarelor de conservare şi restaurare 
existente în cadrul instituţiilor publice specializate, precum şi înfiinţarea de noi 
astfel de laboratoare se aprobă de Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei 
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.  
(8) Laboratoarele de conservare şi restaurare, care funcţionează în cadrul 
instituţiilor publice muzeale, pot efectua astfel de lucrări pentru alte instituţii 
publice muzeale, pentru persoane fizice sau juridice de drept public ori privat, 
cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta lege; în aceste cazuri 
solicitanţii vor suporta cheltuielile legate de aceste lucrări, în condiţii 
contractuale.  
Art. 29  
Restaurarea bunurilor culturale mobile clasate în tezaur se face numai cu 

 



70 

 

avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi numai în 
laboratoarele sau atelierele autorizate, nominalizate în aviz. 
Art. 30 
(1) Bunurile culturale mobile clasate în tezaur, indiferent de forma de 
proprietate, care sunt în pericol iminent de distrugere sau degradare gravă, vor 
fi supuse operaţiunilor de restaurare şi conservare prin ordin al ministrului 
culturii, pe baza unui raport de expertiză aprobat de Comisia Naţională a 
Muzeelor şi Colecţiilor.  
(2) Operaţiunile de restaurare şi conservare astfel dispuse vor fi efectuate pe 
cheltuiala proprietarului. 
(3)Sumele utilizate de proprietari pentru operaţiunile de restaurare şi 
conservare dispuse în conformitate cu prevederile alin. (1) şi cu cele prevăzute 
la art. 23 alin. (2) lit. a) sunt deductibile la calcularea impozitului pe venit sau 
profit, după caz. 
(4) În cazul în care proprietarul bunului cultural mobil clasat în tezaur este o 
persoană fizică, din a cărei declaraţie pe propria răspundere rezultă că nu are 
posibilităţi financiare pentru acoperirea cheltuielilor de restaurare şi 
conservare, aceste operaţiuni vor fi finanţate, parţial sau integral, de la bugetul 
de stat ori de la bugetele locale, după caz, potrivit dispoziţiilor prezentei legi. În 
cazul vânzării ulterioare a acestor bunuri culturale mobile, costurile 
operaţiunilor de restaurare şi conservare vor fi restituite de proprietarul-
vânzător instituţiei finanţatoare. 
Art. 31 
(1)Dispoziţiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător bunurilor cu 
valoare culturală realizate din metale preţioase ori conţinând pietre preţioase 
sau semipreţioase, care se află în proprietatea, administrarea ori sunt deţinute 
cu orice titlu de Banca Naţională a României, de Monetăria Statului sau de 
celelalte bănci. 
(2) Persoanele juridice enumerate la alin. (1) sunt obligate să permită 
examinarea bunurilor de către experţii anume desemnaţi de Ministerul Culturii, 
care vor propune, dacă este cazul, declanşarea procedurii de clasare. 
Art. 32  
Este interzisă topirea sau modificarea, sub orice formă, a bunurilor culturale 
mobile clasate, care sunt deţinute cu orice titlu de Banca Naţională a 
României, de Monetăria Statului sau de celelalte bănci. 
 

CAPITOLUL V: Circulaţia bunurilor culturale mobile 
Art. 38  
(1) Bunurile culturale mobile clasate, aflate în proprietatea statului sau a 
unităţilor administrativ-teritoriale, se exportă numai temporar şi numai pentru 
organizarea unor expoziţii în străinătate, pentru investigaţii de laborator, 
restaurare sau expertizare. 
 

 

CAPITOLUL VIII: Organisme şi instituţii specializate 
Art. 55  
Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor are următoarele atribuţii: 
... 
e) avizează normele de conservare şi de restaurare a bunurilor culturale 
mobile clasate şi stabileşte priorităţile de restaurare a acestora; 
f)avizează normele de acreditare a experţilor, normele de acreditare a 
specialiştilor, normele de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor, precum 
şi normele privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi 
restaurare; 
g) avizează funcţionarea laboratoarelor şi a atelierelor care urmează să 
efectueze operaţiuni de restaurare; 
... 
l) acreditează experţii, specialiştii, conservatorii şi restauratorii; 
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Art. 57  
Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii au următoarele 
atribuţii în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional mobil: 
... 
g)fac propuneri de includere în priorităţile de restaurare a bunurilor mobile 
clasate în tezaur, aflate la instituţiile nespecializate, cultele religioase, alte 
persoane juridice decât instituţiile publice specializate, precum şi la persoanele 
fizice;  
… 

 

CAPITOLUL XI: Contravenţii şi infracţiuni SECŢIUNEA 1: Contravenţii 
Art. 74  
Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, 
materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz. 
Art. 75 
(1) Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite astfel încât, potrivit legii 
penale, să constituie infracţiuni, următoarele fapte:  
.... 
n) neîndeplinirea de către proprietarii şi titularii dreptului de administrare a 
bunurilor culturale mobile clasate a obligaţiei prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. 
b);(asigurarea restaurării bunurilor) 
o) restaurarea bunurilor culturale mobile clasate în tezaur, fără avizul Comisiei 
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor ori în afara laboratoarelor sau atelierelor 
autorizate, potrivit art. 29; 
... 
(4) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. g)-r) se sancţionează cu amendă de 
la 6.000 lei la 24.000 lei. 
(5) Amenzile contravenţionale pot fi aplicate şi persoanelor juridice. 
(6) Limitele amenzilor contravenţionale se actualizează prin hotărâre a 
Guvernului. 

 

SECŢIUNEA 2: Infracţiuni 
 

 

Art. 82  
Degradarea, aducerea în stare de neîntrebuinţare ori distrugerea, din culpă, a 
unui bun cultural mobil clasat constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 
închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. 

 

Art. 86  
Executarea de către persoanele fizice, fără acreditare şi certificat de liberă 
practică, având cunoştinţă de necesitatea deţinerii lor, a unor lucrări de 
conservare sau de restaurare de bunuri culturale mobile clasificate ca atare 
constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau 
cu amendă.  
Art. 87  
Funcţionarea fără autorizaţia emisă în condiţiile prezentei legi a laboratoarelor 
sau atelierelor care execută lucrări de restaurare şi conservare a bunurilor 
culturale mobile clasate constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare 
de la o lună la un an sau cu amendă. 
 

 

CAPITOLUL XII: Dispoziţii tranzitorii şi finale 
Art. 90  
(1) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României, Partea I*), Ministerul Culturii va emite, cu avizul Comisiei 
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor: 
.... 
b) Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;  
c) Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale aflate în colecţii 
publice;  
... 
f) Normele de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor;  
g) Normele privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi 
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restaurare; 
Art. 91  
În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi*), Ministerul 
Culturii va institui următoarele registre: 
... 
b) Registrul conservatorilor şi restauratorilor; 

 
NORME din 18 decembrie 2003 de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile 
clasate (la data 23-ian-2004 actul a fost aprobat de Hotarirea 1546/2003 )  
 

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1  
Prezentele Norme de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile 
clasate, denumite în continuare norme, reglementează condiţiile de efectuare 
a operaţiunilor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile. 
Art. 2  
În înţelesul prezentelor norme, următorii termeni reprezintă: 
a) conservarea preventivă - un ansamblu de activităţi cu caracter permanent, 
având ca scop contracararea acţiunii tuturor factorilor care intervin în 
mecanismul proceselor de deteriorare sau de distrugere a bunurilor culturale 
mobile, care pot fi efectuate de un conservator acreditat; 
b)conservarea curativă - un ansamblu de măsuri menite să contracareze 
efectele degradărilor fizice, chimice şi biologice asupra bunurilor culturale 
mobile, care pot fi efectuate numai de un restaurator acreditat; 
c) restaurarea - o intervenţie competentă cu mijloace adecvate asupra unui 
bun cultural mobil, cu scopul de a stopa procesele de deteriorare, de a păstra 
cât mai mult posibil din original şi din semnificaţia iniţială a obiectului asupra 
căruia se intervine. 
 

 

APITOLUL III: Restaurarea bunurilor culturale mobile clasate 
Art. 25  
Selectarea bunurilor culturale mobile şi includerea lor în lista bunurilor propuse 
pentru restaurare se face în funcţie de starea de conservare, valoarea 
patrimonială şi cerinţele valorificării expoziţionale. 
Art. 26 
(1) Înainte de restaurare, bunul cultural mobil este cercetat din punct de 
vedere fizic, chimic şi biologic în laboratorul de investigaţii, în vederea stabilirii 
deteriorărilor, cauzelor, factorilor de deteriorare şi a metodologiei de 
restaurare. Corelarea rezultatelor şi raportarea acestora la evoluţia 
tehnologiilor trebuie să conducă şi la rezolvarea unor probleme de datare şi 
autentificare.  
(2)Analizele trebuie să se efectueze, pe cât este posibil, prin metode 
nedistructive sau microdistructive care nu afectează integritatea bunului 
cultural mobil. 
(3) După finalizarea cercetării, bunul cultural mobil se trimite, împreună cu 
documentaţia, la laboratorul de restaurare pentru stabilirea metodologiei de 
restaurare. Restauratorul întocmeşte dosarul de restaurare pe care îl prezintă, 
împreună cu bunul cultural mobil, comisiei de restaurare.  
Art. 27  
(1) Comisia de restaurare, stabilită de către conducătorul instituţiei, se 
compune din personal de specialitate acreditat conform legii şi factori de 
decizie (directorul instituţiei, membri ai consiliului ştiinţific, şeful laboratorului 
de restaurare). (2)Comisia de restaurare analizează, avizează şi aprobă 
metodologia de restaurare şi asigură recepţia finală a lucrărilor.  
(3) Hotărârile comisiei de restaurare sunt obligatorii. Prin aprobarea dată, 
comisia de restaurare răspunde solidar cu restauratorul, în condiţiile legii, în 
ceea ce priveşte corectitudinea diagnosticului şi a metodologiei de restaurare. 
Art. 28  
Responsabilitatea aplicării corecte a metodologiei aprobate revine în totalitate 
restauratorului.  
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Art. 29  
(1) Pe timpul efectuării lucrărilor de restaurare se interzic: 
a) modificarea metodologiei de restaurare aprobate; 
b) întreruperea metodologiei de lucru în mod arbitrar. 
(2) Modificările metodologiei de restaurare sunt permise numai cu aprobarea 
comisiei de restaurare. Art. 30  
Toate intervenţiile la care este supus bunul cultural mobil se consemnează în 
documentaţia de restaurare, care cuprinde: 
a) fişa de evidenţă; 
b) fişa de conservare;  
c) documentaţia restaurărilor anterioare; d) documentaţia de investigaţii; 
e) documentaţia foto; 
f) metodologia de restaurare;  
g) procesul-verbal al comisiei de restaurare; h) jurnalul de restaurare. 
Art. 31  
Restaurarea bunurilor culturale mobile se efectuează numai de către 
restauratori acreditaţi conform legii, în cadrul organizat al laboratoarelor şi 
atelierelor de profil acreditate potrivit legii.  
Art. 32  
În cursul procesului de restaurare se vor avea în vedere următoarele principii: 
a) păstrarea în totalitate a părţilor originale din obiect. Nici o intervenţie nu 
trebuie să înlăture, să diminueze, să falsifice părţi ale obiectului (Primum non 
nocere); 
b) folosirea unor materiale similare celor originale sau, dacă nu este posibil, 
acestea să aibă proprietăţi fizico-mecanice cât mai apropiate celor originale 
(Compatibilitatea materialelor); 
c) utilizarea unor materiale, substanţe etc. care au fost experimentate, testate 
în condiţii controlate, suficient de riguroase pentru a fi concludente în 
determinarea incompatibilităţilor şi efectelor secundare; 
d) folosirea unor materiale, substanţe reversibile etc. care pot fi îndepărtate 
ulterior, fără a afecta starea obiectului. Materialele nereversibile se vor folosi 
numai în situaţii limită în care utilizarea lor ar constitui singura modalitate de 
salvare a obiectului; 
e) toate intervenţiile asupra obiectului, din punctul de vedere al naturii, 
poziţionării, completării zonelor lacunare etc., să se poată observa fie prin 
examinare directă, fie prin intermediul documentaţiei din dosarul de restaurare 
(Lizibilitatea intervenţiilor); 
f) nu se vor face completări dacă lipseşte mai mult de 50% din original 
(Restaurarea se opreşte unde începe ipoteza); g) urmărirea evoluţiei stării 
obiectului restaurat prin efectuarea de controale periodice. 
Art. 33  
Actul de restaurare nu-şi propune să creeze un bun cultural mobil nou. El 
urmăreşte să aducă bunul cultural mobil la o stare, la un aspect care să 
transmită cât mai complet funcţia originală a acestuia. 
Art. 34  
Protecţia şi securitatea bunurilor culturale mobile pe toată durata restaurării 
revin în sarcina atelierului sau a laboratorului de restaurare, potrivit legii. 
Art. 35  
Este interzisă scoaterea bunurilor culturale mobile din atelierul sau laboratorul 
de restaurare fără acordul scris al deţinătorului.  
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 58 din data de 23 ianuarie 2004  
 
NORME din 20 februarie 2004 privind autorizarea laboratoarelor si a atelierelor de 
conservare si restaurare (la data 05-mar-2004 actul a fost aprobat de Hotarirea 216/2004 )  
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CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1  
Prezentele norme reglementează procedura de eliberare a autorizaţiei de 
funcţionare de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional în vederea 
funcţionării laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi restaurare a 
bunurilor culturale mobile clasate, modalitatea de reînnoire a acesteia, precum 
şi reguli privind efectuarea lucrărilor de conservare şi restaurare în 
laboratoarele şi atelierele de restaurare, în conformitate cu prevederile art. III 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural 
naţional mobil, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 314/2004.  
(la data 14-ian-2011 Art. 1 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din 
Hotarirea 1304/2010 )  

 

CAPITOLUL II: Eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru laboratoarele 
şi atelierele de conservare şi restaurare 
Art. 2  
Laboratoarele şi atelierele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale 
mobile clasate, denumite în continuare laboratoare şi ateliere, pot funcţiona 
numai în baza autorizaţiei de funcţionare, denumită în continuare autorizaţie, 
eliberată de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu avizul Comisiei 
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, denumită în continuare Comisia.  
(la data 14-ian-2011 Art. 2 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 2. din 
Hotarirea 1304/2010 )  
 

 

Art. 3  
(1) În vederea eliberării autorizaţiei prevăzute la art. 2, persoana juridică 
interesată depune la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional un dosar care va cuprinde următoarea documentaţie: 
a) cererea de eliberare a autorizaţiei, întocmită conform modelului prezentat în 
anexa nr. 1; 
b) declaraţia pe propria răspundere, întocmită conform modelului prezentat în 
anexa nr. 2;  
c) copia certificatului de înregistrare a comerciantului, pentru persoanele 
juridice de drept privat; 
d) copia actului constitutiv din care să rezulte obiectul de activitate, pentru 
persoanele juridice de drept privat; 
e) copia actului administrativ/normativ care prevede atribuţia instituţiei publice 
de a executa lucrări de conservare şi restaurare, pentru instituţiile publice; 
f) copia actului de deţinere a spaţiului; 
g) copiile actelor de studii ale conservatorilor şi restauratorilor acreditaţi 
conform legii în domeniile pentru care se solicită autorizaţia; 
h) copiile contractelor individuale de muncă ale conservatorilor şi 
restauratorilor acreditaţi conform legii, înregistrate la inspectoratele teritoriale 
de muncă, numai dacă aceştia sunt alte persoane decât asociaţii societăţii 
comerciale, pentru persoanele juridice de drept privat; 
i) documentar sintetic privind activitatea laboratorului sau a atelierului, întocmit 
conform modelului prezentat în anexa nr. 1A; 
j) cazierul judiciar pentru conducătorul laboratorului sau al atelierului, pentru 
persoanele juridice de drept privat. 
(2) În cazul în care documentaţia depusă este incompletă, direcţia de 
specialitate va informa solicitantul în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea 
cererii cu privire la necesitatea completării documentaţiei, precum şi cu privire 
la consecinţele asupra termenului de analizare a cererii, prevăzut la art. 4 alin. 
(2). 
(3) În cazul în care cererea de autorizare urmează să fie respinsă pentru 
motive de natură procedurală, solicitantul este informat în 5 zile lucrătoare de 
la depunerea cererii.  
(la data 14-ian-2011 Art. 3 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 3. din 
Hotarirea 1304/2010 )  
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Art. 4  
(1) În urma verificării conţinutului şi conformităţii dosarului, direcţia de 
specialitate înaintează documentaţia Comisiei, în vederea avizării. 
(2) În termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei prevăzute la art. 3 
alin. (1), complete şi corect întocmite, Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, prin direcţia de specialitate, cu avizul Comisiei, comunică persoanei 
juridice interesate autorizaţia, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.  
(3) Avizul negativ al Comisiei se comunică persoanei juridice interesate prin 
direcţia de specialitate, în termen de 5 zile de la emitere. Avizul negativ se 
motivează, în scris, de către Comisie şi poate fi contestat în termen de 5 zile 
de la data comunicării. 
(4) Direcţia de specialitate poate prelungi termenul prevăzut la alin. (2) o 
singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice.  
(la data 14-ian-2011 Art. 4 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 4. din 
Hotarirea 1304/2010 )  
 

 

Art. 5  
(1) Contestaţiile prevăzute la art. 4 alin. (3) se analizează în termen de 10 zile 
de la depunerea lor de către o comisie numită în acest sens prin ordin al 
ministrului culturii şi patrimoniului naţional. 
(2) Persoanele nemulţumite de modul de soluţionare a contestaţiilor se pot 
adresa instanţelor de judecată, în condiţiile Legii contenciosului administrativ 
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  
(la data 14-ian-2011 Art. 5 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 5. din 
Hotarirea 1304/2010 )  
 

 

Art. 6  
În căzui schimbării sediului laboratorului sau al atelierului, persoana juridică de 
drept public sau privat va prezenta următoarea documentaţie: 
a) cererea de eliberare a autorizaţiei de funcţionare, întocmită conform 
modelului din anexa nr. 1; 
b) copia actului de deţinere a spaţiului;  
c) declaraţia pe propria răspundere, întocmită conform anexei nr. 2, 
actualizată;  
d) autorizaţia de funcţionare eliberată anterior, pentru a se menţiona pe 
aceasta noua adresă şi pentru a se aplica ştampila Ministerului Culturii şi 
Cultelor. 
Art. 61  
Titularul autorizaţiei este obligat să notifice Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu privire la schimbări intervenite în situaţia laboratorului sau a 
atelierului, în urma cărora condiţiile de acordare a autorizaţiei nu mai sunt 
îndeplinite.  
(la data 14-ian-2011 Art. 6 din capitolul II completat de Art. I, punctul 6. din 
Hotarirea 1304/2010 )  
 

 

Art. 7  
Autorizaţia de funcţionare se afişează la loc vizibil în incinta laboratorului sau a 
atelierului.  
 

 

Art. 8  
(1) Autorizaţia poate fi suspendată, respectiv retrasă de către ministrul culturii 
şi patrimoniului naţional, cu avizul Comisiei, în urma analizei sesizărilor primite 
la direcţia de specialitate a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
(2) Sesizarea prevăzută la alin. (1) va fi înaintată de către direcţia de 
specialitate, împreună cu un punct de vedere privind natura sancţiunii, 
oportunitatea şi durata acesteia, spre analiză Comisiei, în termen de 30 de zile 
de la data primirii.  
(3) Comisia analizează sesizarea şi punctul de vedere al direcţiei de 
specialitate şi avizează suspendarea sau, după caz, retragerea autorizaţiei. 
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(4) Autorizaţia poate fi suspendată în următoarele situaţii: 
a) în cazul în care conducătorul laboratorului sau, după caz, al atelierului este 
condamnat definitiv pentru una sau mai multe dintre următoarele infracţiuni: 
furt, tâlhărie, abuz de încredere, înşelăciune, gestiune frauduloasă, distrugere, 
delapidare, fals şi uz de fals, abuz în serviciu, tăinuirea şi favorizarea în 
legătură cu infracţiuni contra patrimoniului, mărturie mincinoasă, dare şi luare 
de mită. Măsura suspendării încetează în momentul înlocuirii conducătorului 
laboratorului sau, după caz, al atelierului;  
b) în situaţia în care condiţiile de autorizare nu mai sunt îndeplinite. 
(5) Autorizaţia poate fi retrasă în următoarele situaţii: 
a) abateri grave de la deontologia profesională şi încălcări ale normelor de 
restaurare şi conservare a bunurilor culturale mobile emise potrivit legii; 
b) erori profesionale care au determinat distrugeri sau deteriorări de bunuri 
culturale. 
(6) Suspendarea, respectiv retragerea autorizaţiei se motivează în scris de 
către Comisie şi poate fi contestată în termen de 5 zile de la comunicarea 
actului administrativ de suspendare sau de retragere, după caz. 
(7) Contestaţiile se analizează în termen de 10 zile de la depunerea lor de 
către o comisie numită în acest sens prin ordin al ministrului culturii şi 
patrimoniului naţional. 
(8) Persoanele nemulţumite de modul de soluţionare a contestaţiilor se pot 
adresa instanţelor de judecată, în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare.  
(la data 14-ian-2011 Art. 8 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 7. din 
Hotarirea 1304/2010 )  
Art. 81  
(1) În situaţia suspendării, direcţia de specialitate va propune Comisiei, în 
vederea avizării, perioada pentru care se suspendă autorizaţia, precum şi 
condiţiile necesare încetării suspendării. 
(2) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) se constată de către specialiştii 
serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional sau ai direcţiei de specialitate din minister şi determină încetarea 
suspendării autorizării.  
(la data 14-ian-2011 Art. 8 din capitolul II completat de Art. I, punctul 8. din 
Hotarirea 1304/2010 )  
Art. 9  
Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional 
organizează evidenţa autorizaţiilor de funcţionare eliberate şi a celor 
suspendate sau retrase.  
(la data 14-ian-2011 Art. 9 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 9. din 
Hotarirea 1304/2010 )  
 
CAPITOLUL III: Reguli privind efectuarea lucrărilor de conservare şi 
restaurare în laboratoarele şi atelierele de restaurare 
Art. 10  
Lucrările de conservare şi restaurare se pot efectua în laboratoare şi ateliere 
autorizate, pe baza unui contract încheiat potrivit dispoziţiilor de drept comun, 
numai de către conservatori şi restauratori acreditaţi potrivit legii. 
 

 

Art. 11  
Laboratoarele de conservare şi restaurare care funcţionează în cadrul 
instituţiilor publice muzeale pot efectua lucrări, contra cost, pentru: 
a) alte instituţii publice muzeale; 
b) persoane fizice sau juridice de drept public şi privat.  
 

 

Art. 12  
Restaurarea bunurilor clasate care sunt priorităţi de restaurare se face numai 
cu avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi numai de 
restauratori acreditaţi potrivit legii, în cadrul laboratoarelor şi atelierelor 
autorizate.  
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Art. 121 
(1) Laboratoarele de conservare şi restaurare autorizate sunt obligate să 
menţină o evidenţă clară a intervenţiilor de restaurare realizate asupra 
bunurilor culturale mobile clasate.  
(2) Evidenţa intervenţiilor de restaurare se face prin intermediul dosarelor de 
restaurare cuprinzând documentaţia scrisă şi fotografică specifică procesului 
de restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 
(3) Dosarele de restaurare ce reprezintă documentaţia pentru intervenţiile 
asupra bunurilor culturale mobile clasate pot fi puse la dispoziţia Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional şi a serviciilor sale deconcentrate, precum şi a 
organelor de cercetare şi urmărire penală, după caz, la solicitarea acestora.  
(4) Dosarele de restaurare vor fi comunicate şi proprietarilor sau deţinătorilor 
cu titlu legal ai bunurilor culturale mobil clasate restaurate.  
la data 14-ian-2011 Art. 12 din capitolul III completat de Art. I, punctul 10. din 
Hotarirea 1304/2010 )  

 

Art. 13  
Protecţia şi securitatea bunurilor culturale pe toată durata restaurării revine în 
sarcina laboratorului sau a atelierului.  
Art. 14  
Este interzisă scoaterea bunurilor culturale din laborator sau atelier fără 
acordul scris al proprietarului.  

 

CAPITOLUL IV: Dispoziţii tranzitorii şi finale Art. 15  
Laboratoarele şi atelierele existente la data intrării în vigoare a prezentelor 
norme au obligaţia de a solicita eliberarea autorizaţiei de funcţionare, în 
termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri. 

 

Art. 151 
(1) Laboratoarele sau atelierele autorizate să efectueze lucrări de conservare 
şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, stabilite într-un alt stat 
membru, au dreptul de a furniza servicii pe teritoriul României, cu notificarea 
prealabilă a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.  
(2) În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse 
de către laboratoarele sau atelierele autorizate potrivit alin. (1), Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional contactează autorităţile competente din statul 
membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în cauză, 
prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne (IMI).  
(la data 14-ian-2011 Art. 15 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 11. din 
Hotarirea 1304/2010 )  

 

NORME din 12 februarie 2001 de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor  
(la data 06-mar-2001 actul a fost aprobat de Ordinul 2008/2001 )  
 



78 

 

Art. 1  
(1)Pentru acreditarea ca restaurator sau conservator solicitanţii trebuie să 
întrunească minimum 40 de puncte conform punctajelor oferite de următoarele 
criterii: 
1. Studii: - medii 5 puncte - superioare 10 puncte 
2. Vechime în specialitate:  
- 5 ani 5 puncte - 5-15 ani 10 puncte  
- peste 15 ani 15 puncte 
3. Cursuri şi/sau stagii de specializare:  
- cursuri postliceale 3 puncte 
- cursuri postuniversitare 5 puncte 
- cursuri de perfecţionare organizate sub egida Ministerului Culturii/Ministerului 
Educaţiei Naţionale (3 puncte pentru  
fiecare atestat) 
- stagii de specializare în domeniu: • în ţară 5 puncte 
• în străinătate 10 puncte  
4. Stagii şi titluri ştiinţifice de specialitate: - masterat 3 puncte 
- doctorand 5 puncte 
- doctor 10 puncte  
5. Lucrări ştiinţifice: 
- participări cu lucrări admise la salonul naţional de restaurare-conservare 5 
puncte - participări cu lucrări la manifestări ştiinţifice: 
• în ţară 3-5 puncte 
• în străinătate 6-10 puncte (pentru fiecare lucrare) 
- catalog de restaurare (3-5 puncte pentru fiecare catalog) 
- studii şi articole publicate în reviste de specialitate (3 puncte pentru fiecare 
articol) - carte ştiinţifică în domeniu cu autor unic 10 puncte 
- carte ştiinţifică în colaborare (5 puncte pentru fiecare carte)  
6. Experienţă ştiinţifică şi practică în domeniu: 
- pentru fiecare lucrare de conservare sau restaurare 1-5 puncte în funcţie de 
gradul de dificultate 
- în cazul conservatorilor şi restauratorilor debutanţi se acordă câte 2 puncte 
pentru fiecare lucrare la care au  
colaborat sub îndrumarea unui conservator sau restaurator atestat. 
(2) Acreditarea experţilor care efectuează lucrări de conservare şi restaurare 
va determina înscrierea acestora în Registrul conservatorilor şi restauratorilor. 
(3) Înscrierea în Registrul conservatorilor şi restauratorilor a persoanelor care 
efectuează lucrări de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile, 
atestate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, se poate face ca 
urmare a solicitării, însoţită de copii ale documentelor de atestare, emise de 
autorităţile/instituţiile competente, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în materie în statul respectiv.  
(la data 13-sep-2010 Art. 1, alin. (3) modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 
2496/2010 )  
(4)În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în 
vederea înscrierii în Registrul conservatorilor şi restauratorilor, direcţia de 
specialitate contactează autorităţile competente din Uniunea Europeană sau 
Spaţiul Economic European în cauză, prin intermediul Sistemului de informare 
al pieţei interne (IMI).  
(la data 13-sep-2010 Art. 1, alin. (3) completat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 
2496/2010 )  
Art. 2  
(1) Dosarul de candidatură se va depune la Direcţia muzee, colecţii, arte 
vizuale din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor şi va conţine următoarele 
documente: 
a) cerere-tip; 
b) curriculum vitae;  
c) copii de pe actele de studii; 
d) copie de pe carnetul de muncă sau, după caz, copii de pe alte acte 
doveditoare ale experienţei profesionale;  
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(la data 13-sep-2010 Art. 2, alin. (1), litera D. modificat de Art. I, punctul 3. din 
Ordinul 2496/2010 )  
e) cazier judiciar; 
f) două recomandări din partea unor instituţii sau persoane cu atribuţii în 
domeniu; 
g) lista cuprinzând titlurile, editura, anul apariţiei. 
(2) Direcţia muzee, colecţii, arte vizuale verifică toate actele depuse la dosar. 
În cazul în care dosarul este incomplet aceasta va solicita în scris în termen de 
5 zile completarea acestuia; în termen de 10 zile candidatul va prezenta actele 
necesare în vederea completării dosarului. 
(3) Cererea privind acreditarea se analizează în termen de 30 de zile 
calendaristice de la depunerea documentaţiei complete. 
(4)Termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit o singură dată, pentru o 
perioadă de maximum 15 zile calendaristice. 
(5) Prelungirea termenului prevăzut la alin. (3), precum şi durata acestei 
prelungiri se motivează corespunzător şi se notifică solicitantului înainte de 
expirarea termenului iniţial. 
(6) În cazul în care cererea urmează să fie respinsă pentru motive de natură 
procedurală, solicitantul este informat în cel mult 5 zile lucrătoare de la 
depunerea cererii.  
(la data 13-sep-2010 Art. 2, alin. (2) completat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 
2496/2010 )  
Art. 3  
pag. 1  
3/2/2019 : serban12mihai@yahoo.com  
Norma din 2001 - forma sintetica pentru data 2019-03-02  
(1) Direcţia muzee, colecţii, arte vizuale înaintează Comisiei Naţionale a 
Muzeelor şi Colecţiilor dosarul de candidatură. (2) Comisia Naţională a 
Muzeelor şi Colecţiilor, în urma examinării dosarului şi susţinerii unui interviu, 
acreditează experţii. 
(3) Respingerea candidaturii se motivează corespunzător de către Comisia 
Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor.  
(la data 13-sep-2010 Art. 3, alin. (2) completat de Art. I, punctul 5. din Ordinul 
2496/2010 )  
Art. 4  
(1) Candidaţilor admişi li se va elibera un atestat în forma prevăzută în anexa 
la prezentele norme. 
(2) Candidaţii ale căror dosare au fost respinse de Comisia Naţională a 
Muzeelor şi Colecţiilor pot depune contestaţie în scris în termen de 30 de zile 
de la primirea comunicării. 
(3) Contestaţia va fi depusă în scris la Direcţia muzee, colecţii, arte vizuale şi 
va fi examinată în termen de 15 zile de o comisie numită prin ordin al 
ministrului culturii şi cultelor; în cazul în care contestatarul nu este mulţumit de 
răspunsul primit acesta se poate adresa instanţei de contencios administrativ, 
în condiţiile legii. 
Art. 5  
Conservatorii şi restauratorii înscrişi în Registrul conservatorilor şi 
restauratorilor sunt singurii care au calitatea să facă expertize pentru 
instanţele judecătoreşti şi notari publici, la solicitarea acestora. 
Art. 6 
(1) Acreditarea poate fi retrasă pentru următoarele motive:  
a) condamnarea penală a conservatorilor şi restauratorilor pentru infracţiuni în 
legătură cu patrimoniul cultural naţional; b) comiterea repetată de erori 
profesionale în exercitarea atribuţiilor de conservator sau restaurator, soldate 
cu deteriorarea ori distrugerea de bunuri culturale mobile clasate; 
c) în cazul dovedirii falsului în declaraţii în legătură cu îndeplinirea criteriilor de 
atestare.  
(2) Acreditarea poate fi suspendată, pentru o perioadă de un an, pentru 
următoarele motive: 
a) săvârşirea de fapte care constituie contravenţii în legătură cu patrimoniul 
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cultural naţional; 
b) situarea în conflict de interese în exercitarea atribuţiilor de conservator sau 
restaurator. 
(3) Retragerea sau suspendarea acreditării se menţionează în Registrul 
conservatorilor şi restauratorilor. Art. 7  
Prevederile prezentelor norme se completează cu prevederile Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor 
de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 68/2010.  
(la data 13-sep-2010 Art. 5 completat de Art. I, punctul 6. din Ordinul 
2496/2010 )  

Art. 1  
(1)Pentru acreditarea ca restaurator sau conservator solicitanţii trebuie să 
întrunească minimum 40 de puncte conform punctajelor oferite de următoarele 
criterii: 
1. Studii: - medii 5 puncte - superioare 10 puncte 
2. Vechime în specialitate:  
- 5 ani 5 puncte - 5-15 ani 10 puncte  
- peste 15 ani 15 puncte 
3. Cursuri şi/sau stagii de specializare:  
- cursuri postliceale 3 puncte 
- cursuri postuniversitare 5 puncte 
- cursuri de perfecţionare organizate sub egida Ministerului Culturii/Ministerului 
Educaţiei Naţionale (3 puncte pentru  
fiecare atestat) 
- stagii de specializare în domeniu: • în ţară 5 puncte 
• în străinătate 10 puncte  
4. Stagii şi titluri ştiinţifice de specialitate: - masterat 3 puncte 
- doctorand 5 puncte 
- doctor 10 puncte  
5. Lucrări ştiinţifice: 
- participări cu lucrări admise la salonul naţional de restaurare-conservare 5 
puncte - participări cu lucrări la manifestări ştiinţifice: 
• în ţară 3-5 puncte 
• în străinătate 6-10 puncte (pentru fiecare lucrare) 
- catalog de restaurare (3-5 puncte pentru fiecare catalog) 
- studii şi articole publicate în reviste de specialitate (3 puncte pentru fiecare 
articol) - carte ştiinţifică în domeniu cu autor unic 10 puncte 
- carte ştiinţifică în colaborare (5 puncte pentru fiecare carte)  
6. Experienţă ştiinţifică şi practică în domeniu: 
- pentru fiecare lucrare de conservare sau restaurare 1-5 puncte în funcţie de 
gradul de dificultate 
- în cazul conservatorilor şi restauratorilor debutanţi se acordă câte 2 puncte 
pentru fiecare lucrare la care au  
colaborat sub îndrumarea unui conservator sau restaurator atestat. 
(2) Acreditarea experţilor care efectuează lucrări de conservare şi restaurare 
va determina înscrierea acestora în Registrul conservatorilor şi restauratorilor. 
(3) Înscrierea în Registrul conservatorilor şi restauratorilor a persoanelor care 
efectuează lucrări de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile, 
atestate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, se poate face ca 
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urmare a solicitării, însoţită de copii ale documentelor de atestare, emise de 
autorităţile/instituţiile competente, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în materie în statul respectiv.  
(la data 13-sep-2010 Art. 1, alin. (3) modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 
2496/2010 )  
(4)În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în 
vederea înscrierii în Registrul conservatorilor şi restauratorilor, direcţia de 
specialitate contactează autorităţile competente din Uniunea Europeană sau 
Spaţiul Economic European în cauză, prin intermediul Sistemului de informare 
al pieţei interne (IMI).  
(la data 13-sep-2010 Art. 1, alin. (3) completat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 
2496/2010 )  
Art. 2  
(1) Dosarul de candidatură se va depune la Direcţia muzee, colecţii, arte 
vizuale din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor şi va conţine următoarele 
documente: 
a) cerere-tip; 
b) curriculum vitae;  
c) copii de pe actele de studii; 
d) copie de pe carnetul de muncă sau, după caz, copii de pe alte acte 
doveditoare ale experienţei profesionale;  
(la data 13-sep-2010 Art. 2, alin. (1), litera D. modificat de Art. I, punctul 3. din 
Ordinul 2496/2010 )  
e) cazier judiciar; 
f) două recomandări din partea unor instituţii sau persoane cu atribuţii în 
domeniu; 
g) lista cuprinzând titlurile, editura, anul apariţiei. 
(2) Direcţia muzee, colecţii, arte vizuale verifică toate actele depuse la dosar. 
În cazul în care dosarul este incomplet aceasta va solicita în scris în termen de 
5 zile completarea acestuia; în termen de 10 zile candidatul va prezenta actele 
necesare în vederea completării dosarului. 
(3) Cererea privind acreditarea se analizează în termen de 30 de zile 
calendaristice de la depunerea documentaţiei complete. 
(4)Termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit o singură dată, pentru o 
perioadă de maximum 15 zile calendaristice. 
(5) Prelungirea termenului prevăzut la alin. (3), precum şi durata acestei 
prelungiri se motivează corespunzător şi se notifică solicitantului înainte de 
expirarea termenului iniţial. 
(6) În cazul în care cererea urmează să fie respinsă pentru motive de natură 
procedurală, solicitantul este informat în cel mult 5 zile lucrătoare de la 
depunerea cererii.  
(la data 13-sep-2010 Art. 2, alin. (2) completat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 
2496/2010 )  
Art. 3  
 (1) Direcţia muzee, colecţii, arte vizuale înaintează Comisiei Naţionale a 
Muzeelor şi Colecţiilor dosarul de candidatură. (2) Comisia Naţională a 
Muzeelor şi Colecţiilor, în urma examinării dosarului şi susţinerii unui interviu, 
acreditează experţii. 
(3) Respingerea candidaturii se motivează corespunzător de către Comisia 
Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor.  
(la data 13-sep-2010 Art. 3, alin. (2) completat de Art. I, punctul 5. din Ordinul 
2496/2010 )  
Art. 4  
(1) Candidaţilor admişi li se va elibera un atestat în forma prevăzută în anexa 
la prezentele norme. 
(2) Candidaţii ale căror dosare au fost respinse de Comisia Naţională a 
Muzeelor şi Colecţiilor pot depune contestaţie în scris în termen de 30 de zile 
de la primirea comunicării. 
(3) Contestaţia va fi depusă în scris la Direcţia muzee, colecţii, arte vizuale şi 
va fi examinată în termen de 15 zile de o comisie numită prin ordin al 
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ministrului culturii şi cultelor; în cazul în care contestatarul nu este mulţumit de 
răspunsul primit acesta se poate adresa instanţei de contencios administrativ, 
în condiţiile legii. 
Art. 5  
Conservatorii şi restauratorii înscrişi în Registrul conservatorilor şi 
restauratorilor sunt singurii care au calitatea să facă expertize pentru 
instanţele judecătoreşti şi notari publici, la solicitarea acestora. 
Art. 6 
(1) Acreditarea poate fi retrasă pentru următoarele motive:  
a) condamnarea penală a conservatorilor şi restauratorilor pentru infracţiuni în 
legătură cu patrimoniul cultural naţional; b) comiterea repetată de erori 
profesionale în exercitarea atribuţiilor de conservator sau restaurator, soldate 
cu deteriorarea ori distrugerea de bunuri culturale mobile clasate; 
c) în cazul dovedirii falsului în declaraţii în legătură cu îndeplinirea criteriilor de 
atestare.  
(2) Acreditarea poate fi suspendată, pentru o perioadă de un an, pentru 
următoarele motive: 
a) săvârşirea de fapte care constituie contravenţii în legătură cu patrimoniul 
cultural naţional; 
b) situarea în conflict de interese în exercitarea atribuţiilor de conservator sau 
restaurator. 
(3) Retragerea sau suspendarea acreditării se menţionează în Registrul 
conservatorilor şi restauratorilor.  
Art. 7  
Prevederile prezentelor norme se completează cu prevederile Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor 
de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 68/2010.  
(la data 13-sep-2010 Art. 5 completat de Art. I, punctul 6. din Ordinul 
2496/2010 )  
 
LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice*) - Republicare  
 

Art. 6  
(1) Paza, întreţinerea, conservarea, consolidarea, restaurarea şi 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, obligaţiile 
decurgând din prezenta lege revin autorităţii administraţiei publice locale din 
unitatea administrativă pe al cărei teritoriu este situat monumentul istoric sau 
autorităţilor administraţiei publice centrale.  
 

 

CAPITOLUL III: Intervenţii asupra monumentelor istorice  
Art. 23  
(1) Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu 
respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii şi Cultelor sau, după caz, 
de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor. 
(2)În sensul prezentei legi, intervenţiile ce se efectuează asupra 
monumentelor istorice sunt:  
a)toate lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, 
restructurare, amenajări peisagistice şi de punere în valoare, care modifică 
substanţa sau aspectul monumentelor istorice; 
(3)Autorizaţia de construire, autorizaţia de desfiinţare, precum şi autorizaţiile 
referitoare la intervenţiile prevăzute la alin. (2) se eliberează numai pe baza şi 
în conformitate cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor sau, după caz, al 
serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi cu 
celelalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 
(4) Autorizaţiile prevăzute la alin. (3), emise fără avizul instituţiilor abilitate prin 
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lege şi fără respectarea condiţiilor acestora, sunt nule de drept. 
 
 
Art. 24  
(1)Intervenţiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente 
istorice, dar care se află în zone de protecţie a monumentelor istorice sau în 
zone construite protejate se autorizează pe baza avizului Ministerului Culturii 
şi Cultelor sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului 
Culturii şi Cultelor şi a celorlalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  
(2) Toate intervenţiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele 
decât cele de schimbare a funcţiunii sau a destinaţiei, de întreţinere sau de 
reparaţii curente, indiferent de sursa lor de finanţare şi de regimul de 
proprietate a imobilului, se fac cu specialişti şi experţi atestaţi şi sub inspecţia 
şi controlul propriu ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, respectiv 
ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului  
Culturii şi Patrimoniului Naţional, în condiţiile legii.  
(la data 13-mai-2010 Art. 24, alin. (2) din titlul II, capitolul III modificat de Art. II, 
punctul 1. din Ordonanta urgenta 43/2010 )  
(3) În condiţiile legii, în cazul realizării de lucrări neautorizate, fără avize sau 
care încalcă avizele de specialitate, personalul de inspecţie abilitat are dreptul 
să întrerupă lucrările până la intrarea în legalitate, să aplice sancţiuni şi, după 
caz, să dispună revenirea la situaţia iniţială şi să sesizeze organele de 
cercetare penală.  
(4)Elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, 
verificarea tehnică a proiectelor şi dirigentarea lucrărilor se efectuează numai 
de experţi şi/sau specialişti atestaţi de către Ministerul Culturii şi Cultelor, cu 
respectarea exigenţelor specifice domeniului monumentelor istorice şi a 
cerinţelor privind calitatea lucrărilor în construcţii.  
 

 

TITLUL III: Instituţii şi organisme de specialitate cu atribuţii în protejarea 
monumentelor istorice 
CAPITOLUL I: Instituţii  
Art. 26  
(1)în vederea protejării monumentelor istorice Ministerul Culturii şi Cultelor 
îndeplineşte, direct sau prin serviciile sale publice deconcentrate ori prin alte 
instituţii publice subordonate, următoarele atribuţii: 
1. organizează sistemul naţional de cercetare, inventariere, clasare a 
monumentelor istorice, de elaborare a reglementărilor din domeniu, de 
inspecţie şi control al monumentelor istorice;  
2. avizează reglementările, normele şi metodologiile cu aplicabilitate pentru 
domeniul monumentelor istorice, în cazul în care acestea sunt elaborate de 
alte autorităţi decât Ministerul Culturii şi Cultelor; 
.... 
6.emite avizele necesare în vederea eliberării autorizaţiilor de construire 
pentru lucrările şi intervenţiile asupra monumentelor istorice;  
... 
11. emite avizele pentru intervenţii asupra imobilelor situate în zonele de 
protecţie a  
monumentelor istorice şi în zonele construite protejate;  
(la data 10-dec-2016 Art. 26, alin. (1), punctul 11. din titlul III, capitolul I 
modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 248/2016 )  
13. coordonează, prin diriginţi de specialitate ai Oficiului Naţional al 
Monumentelor Istorice, atestaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor, lucrările de 
conservare, consolidare şi restaurare a monumentelor istorice, atunci când 
intervenţiile sunt finanţate total sau parţial din fondurile alocate de Ministerul 
Culturii şi Cultelor;  
14. asigură inspecţia şi controlul propriu la monumentele istorice privind starea 
lor de conservare şi respectarea avizelor de specialitate emise, precum şi 
controlul propriu al şantierelor având drept obiect monumentele istorice, 
indiferent de regimul de proprietate şi de grupa monumentului istoric, de 
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natura operaţiunilor şi de sursa lor de finanţare;  
15.constată contravenţii şi aplică sancţiuni prin împuterniciţii săi şi ia măsurile 
corespunzătoare de sesizare a organelor de cercetare penală, în cazul 
infracţiunilor;  
16. instituie, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi,  
Registrul specialiştilor, Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici;  
(la data 13-mai-2010 Art. 26, alin. (1), punctul 16. din titlul III, capitolul I 
modificat de Art. II, punctul 2. din Ordonanta urgenta 43/2010 )  
17. emite atestate pentru specialiştii şi experţii în domeniul protejării 
monumentelor istorice, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al 
ministrului culturii şi cultelor;  
... 
19.avizează reglementările, normele şi metodologiile elaborate de autorităţile 
şi instituţiile publice abilitate, privind: 
a) organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de educaţie, formare, 
specializare şi perfecţionare a specialiştilor din domeniul protejării 
monumentelor istorice;  
... 
20. avizează folosirea materialelor, tehnicilor şi tehnologiilor noi pentru 
restaurarea monumentelor istorice; 
... 
 (2) În situaţii de urgenţă, stări potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, 
situaţii care privesc siguranţa naţională sau în alte situaţii excepţionale, 
Ministerul Culturii şi Cultelor poate emite avize de urgenţă pentru intervenţii 
asupra monumentelor istorice, fără consultarea Comisiei Naţionale a 
Monumentelor Istorice sau, după caz, a Comisiei Naţionale de Arheologie, cu 
condiţia ca intervenţiile să fie reversibile. 
... 
(4) Pentru eliberarea atestatelor, avizelor şi autorizaţiilor prevăzute la alin. (1) 
pct. 11, 17 şi 18 se percep taxe şi tarife, care se fac venit la Ministerul Culturii 
şi Cultelor sau  
 

la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi se 
gestionează în regim extrabugetar, în condiţiile legii, exclusiv pentru acţiuni, 
proiecte şi programe în domeniul monumentelor istorice. 
(5) Nivelul taxelor şi tarifelor care se percep potrivit alin. (3) se stabileşte prin 
ordin al ministrului culturii şi cultelor.  
 
 Atribuții INP 
Art. 28  
(3) Principalele atribuţii ale Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice sunt: 
a)gestionarea, în condiţiile legii, a fondurilor destinate cercetării, expertizării şi 
executării lucrărilor de consolidare-restaurare şi punere în valoare a 
monumentelor istorice finanţate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului 
Culturii şi Cultelor şi încredinţate prin transfer Oficiului Naţional al 
Monumentelor Istorice;  

 

Art. 30  
(1) Comisia Naţională a Monumentelor Istorice se reorganizează ca organism 
ştiinţific  
de specialitate în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil, fără 
personalitate  
juridică, care funcţionează pe lângă Ministerul Culturii.  
(la data 01-feb-2016 Art. 30, alin. (1) din titlul III, capitolul II modificat de Art. 1, 
punctul 2. din Ordonanta 10/2016 )  
(2)Comisia Naţională a Monumentelor Istorice propune strategiile şi avizarea 
metodologiilor, normativelor şi măsurilor tehnico-ştiinţifice din domeniul 
protejării monumentelor istorice.  
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Art. 33  
(1) Comisia Naţională a Monumentelor Istorice are următoarele atribuţii: 
b)formulează priorităţile privind lucrările şi măsurile necesare pentru 
asigurarea protejării monumentelor istorice, indiferent de situaţia lor juridică şi 
de sursa de finanţare; 
c) propune aprobarea, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, a 
metodologiilor, normelor, normativelor şi reglementărilor din domeniul protejării 
monumentelor istorice, elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor sau de 
instituţiile specializate din subordinea acestuia; 
... 
e) propune criteriile de atestare a specialiştilor şi experţilor din domeniul 
protejării monumentelor istorice;  
(la data 13-mai-2010 Art. 33, alin. (1), litera E. din titlul III, capitolul II modificat 
de Art. II, punctul 5. din Ordonanta urgenta 43/2010 )  
... 
k1)propune avizul pentru documentaţiile privind soluţiile de intervenţie asupra  
componentelor artistice ale monumentelor istorice grupa A şi B;  
(la data 01-feb-2016 Art. 33, alin. (1), litera K. din titlul III, capitolul II completat 
de Art. 1, punctul 4. din Ordonanta 10/2016 )  
... 
m)propune avizarea folosirii unor materiale, tehnici şi tehnologii noi pentru 
restaurarea monumentelor istorice, în baza documentaţiilor de specialitate; 
n)propune programe de pregătire a specialiştilor, precum şi planuri-cadru de 
învăţământ, de formare şi specializare în domeniul protejării monumentelor 
istorice.  
(12) Avizele necesare pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. h)-k1) se pot 
emite  
doar cu includerea propunerii Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, 
respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice.  
(la data 10-dec-2016 Art. 33, alin. (1^2) din titlul III, capitolul II modificat de Art. 
1, punctul 2. din Legea 248/2016 )  
(13) Ministerul Culturii şi serviciile sale deconcentrate pot solicita motivat 
Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sau, după caz, comisiilor zonale 
reexaminarea  
propunerilor formulate de acestea în cazurile prevăzute la alin. (11) şi (12).  
(la data 10-dec-2016 Art. 33, alin. (1^3) din titlul III, capitolul II modificat de Art. 
1, punctul 2. din Legea 248/2016 )  
(2) Atribuţiile Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, menţionate la alin. 
(1) lit. d), g), j) şi k), pot fi delegate comisiilor zonale ale monumentelor istorice, 
în condiţiile stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei 
Naţionale a  
Monumentelor Istorice.  
(la data 10-dec-2016 Art. 33, alin. (2) din titlul III, capitolul II modificat de Art. 1, 
punctul 3. din Legea 248/2016 )  

 

Art. 34  
(5) Comisiile zonale ale monumentelor istorice au următoarele atribuţii:  
... 
g)propun avizul pentru documentaţiile tehnice care cuprind lucrări de 
cercetare, investigaţii, expertize tehnice, proiecte tehnice şi detalii de execuţie 
pentru monumentele istorice clasate în grupa B, care nu presupun intervenţia 
pe componentele artistice, pentru documentaţiile privind zonele de protecţie a  
monumentelor istorice şi zonele construite protejate;  
(la data 10-dec-2016 Art. 34, alin. (5), litera G. din titlul III, capitolul II modificat 
de Art. 1, punctul 5. din Legea 248/2016 )  
... 
(6) Avizele necesare pentru situaţiile prevăzute la alin. (5) lit. e)-h) se pot emite 
doar  
incluzând propunerea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sau, după 
caz, a  
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comisiei zonale a monumentelor istorice.  
(la data 10-dec-2016 Art. 34, alin. (6) din titlul III, capitolul II modificat de Art. 1, 
punctul 6. din Legea 248/2016 )  
(7)Serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii poate solicita motivat Comisiei 
Naţionale a Monumentelor Istorice sau, după caz, comisiei zonale a 
monumentelor istorice reexaminarea propunerilor de aviz formulate în cazurile 
prevăzute la alin. (5) lit. e)-h).  
(la data 10-dec-2016 Art. 34, alin. (7) din titlul III, capitolul II modificat de Art. 1, 
punctul 6. din Legea 248/2016 )  
 
 

Art. 35  
(1) În cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor se constituie, prin ordin al 
ministrului culturii şi cultelor, 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 atribuţii:  
a) controlează, în condiţiile legii, documentele şi documentaţiile de orice fel 
privind conservarea, restaurarea şi protejarea monumentelor istorice; 
b)constată încălcarea prevederilor legale în domeniul conservării, restaurării şi 
protejării monumentelor istorice şi propune luarea măsurilor legale ce se 
impun;  
c) are acces, în condiţiile legii, la orice monument istoric, precum şi pe 
şantierele de cercetare sau de conservare-restaurare a monumentelor istorice; 
în acest scop, organele abilitate ale statului au obligaţia să sprijine personalul 
colectivului în exercitarea atribuţiilor;  
d) face propuneri de sancţionare, în condiţiile legii, a abaterilor constatate. 
(3)În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (2), colectivul de control pentru 
activitatea de protejare a monumentelor istorice are dreptul să solicite şi să 
primească informaţii şi documente, în condiţiile legii, de la orice persoană 
fizică sau juridică, aceasta având obligaţia de a da curs solicitării în termen de 
15 zile calendaristice de la data emiterii cererii.  
 

 

TITLUL IV: Responsabilităţile proprietarilor de monumente istorice şi ale 
autorităţilor administraţiei publice locale  
CAPITOLUL I: Obligaţiile şi drepturile proprietarilor de monumente 
istorice  
Art. 36  
(1)În scopul protejării monumentelor istorice proprietarii şi titularii dreptului de 
administrare sau ai altor drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt 
obligaţi:  
g) să obţină avizele prevăzute de lege pentru toate intervenţiile prevăzute la 
art. 23; h) să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, 
restaurare, precum şi a oricăror alte lucrări, conform prevederilor legale, numai 
de către persoane fizice sau juridice atestate în acest sens şi să prevadă în 
contracte condiţiile şi termenele de execuţie cuprinse în avizul de specialitate; 
 

 

Contribuția financiară? Art 38  

Art. 39  
(1)Costul lucrărilor de proiectare, expertizare, conservare, reparare, 
consolidare, restaurare şi 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 
importanţă naţională sau internaţională, stabilite prin hotărâre a Guvernului 
iniţiată la propunerea ministerelor implicate în realizarea acestora, poate fi 
acoperit integral ori parţial de la bugetul de stat sau al unităţilor administrativ-
teritoriale, prin bugetul ordonatorilor de credite care participă la realizarea 
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programelor.  
(2)Pentru acoperirea costului lucrărilor prevăzute la alin. (1) nu este obligatorie 
constituirea de garanţii de către beneficiarii contribuţiei. 
(3) Lucrările prevăzute la alin. (1) sunt lucrări de interes public naţional, pentru 
care nu se datorează taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism şi 
autorizaţiei de construire.  
 
 Art. 40  
Pentru stimularea protejării monumentelor istorice, proprietarii persoane fizice 
care realizează pe cheltuială proprie, integral sau parţial, lucrări de întreţinere, 
reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare, precum şi 
programe şi proiecte culturale beneficiază, în condiţiile legii, de reducerea cu 
minimum 50% a cuantumurilor impozitelor şi a taxelor aferente acestor lucrări 
cuvenite bugetelor locale.  
Art. 42  
(1)Sunt scutite de la plata taxelor de timbru persoanele fizice sau juridice care 
dobândesc prin moştenire un bun imobil clasat ca monument istoric, utilizat ca 
locuinţă sau pentru activităţi necomerciale, şi care se angajează în scris la 
direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional în al cărei teritoriu 
de competenţă se află bunul imobil în cauză să execute, în termen de 12 luni, 
lucrările de restaurare şi consolidare stabilite prin documentaţie tehnică 
aprobată şi avizată în condiţiile legii. (2)În situaţii justificate şi cu avizul direcţiei 
pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit o 
singură dată cu încă 12 luni.  
(3) În cazul neîndeplinirii în condiţiile şi în termenele prevăzute la alin. (1) şi (2) 
a obligaţiilor asumate de proprietar la dobândirea bunului, precum şi în cazul 
înstrăinării bunului înaintea efectuării sau încheierii lucrărilor de consolidare 
sau restaurare, taxa de timbru se recuperează prin direcţia generală a 
finanţelor publice, pe baza notei de constatare a direcţiei pentru cultură, culte 
şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  
(4) Prevederile alin. (1) -(3) se aplică şi celor care dobândesc prin donaţie un 
bun imobil clasat ca monument istoric. 
Art. 43  
Proprietarii de monumente istorice sunt scutiţi de plata taxei de autorizare a 
intervenţiilor executate, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi, asupra 
monumentelor istorice deţinute, în cazul în care utilizează bunul imobil numai 
pentru activităţi necomerciale sau, în mod direct, numai pentru locuit.  
 

 

TITLUL VI: Sancţiuni  
Art. 55  
Constituie contravenţii la regimul de protejare a monumentelor istorice, a 
zonelor lor de protecţie şi a zonelor protejate următoarele fapte, dacă, potrivit 
legii, nu constituie infracţiuni:  
(la data 10-dec-2016 Art. 55, alin. (1) din titlul VI modificat de Art. 1, punctul 7. 
din Legea 248/2016 )  
a) executarea de lucrări asupra unui imobil după declanşarea procedurii de 
clasare, asupra unui monument istoric, în zona sa de protecţie sau în zonele 
protejate fără  
avizul Ministerului Culturii sau al serviciilor deconcentrate ale acestuia, după 
caz;  
(la data 10-dec-2016 Art. 55, alin. (1), litera A. din titlul VI modificat de Art. 1, 
punctul 7. din Legea 248/2016 )  
b) încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 36 de către proprietar sau de către 
titularul  
dreptului de administrare a unui monument istoric;  
(la data 10-dec-2016 Art. 55, alin. (1), litera B. din titlul VI modificat de Art. 1, 
punctul 7. din Legea 248/2016 )  
 

 

ORDIN nr. 2173 din 28 martie 2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
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funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice 

Art. 6 

(1)Comisia se constituie din 4 secţiuni, pe domenii, conduse fiecare de către 
un preşedinte ales din rândul membrilor acestora pentru un mandat de 2 ani. 
Preşedinţii de secţiuni devin vicepreşedinţi ai Comisiei. 

(2)Secţiunile de specialitate ale Comisiei sunt: 

a)Secţiunea de evidenţă; 

b)Secţiunea tehnică de arhitectură şi inginerie; 

c)Secţiunea de urbanism şi zone protejate. 

d)Secţiunea de componente artistice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VIII: Atribuţiile comisiilor zonale 

Art. 15 

(2)Nu fac obiectul analizării în şedinţele comisiilor zonale documentaţiile sau 
părţile de documentaţii ce privesc restaurarea componentelor artistice, 
indiferent de grupa de clasare, acestea fiind înaintate de serviciile publice 
deconcentrate spre analiză şi avizare la Minister pentru a fi examinate de 
Comisie. 

 

ORDIN nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în 
domeniul protejării monumentelor istorice 

Art. 1 
Intervenţiile asupra monumentelor istorice, aşa cum sunt definite în Legea nr. 
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările 
ulterioare, indiferent de regimul lor juridic, vor fi efectuate numai de specialişti, 
experţi şi verificatori tehnici atestaţi, înscrişi în registrele speciale, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

Art. 2 
(1)Atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici se face de 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional prin Institutul Naţional al 
Patrimoniului, denumit în continuare Institutul. 

 

Art. 4 
(1)La data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice se instituie 
următoarele registre speciale: 
a)Registrul specialiştilor în domeniul protejării monumentelor istorice, denumit 
în continuare Registrul specialiştilor, conform anexei nr. 1; 
b)Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării 
monumentelor istorice, denumit în continuare Registrul experţilor şi 
verificatorilor tehnici, conform anexei nr. 2. 
( 2) Ins t itu tu l rea lizează şi p u ne în va loare , în in te re s pub lic, reg is tre 
le prevăzute la alin. (1). 
Art. 5 
(1)Înscrierea persoanelor fizice în Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici şi 
în Registrul specialiştilor se face de către Institut, în conformitate cu 
prevederile prezentelor norme metodologice. 
( 2)L is ta pe rsoan e lor înscrise în Re g is t rul sp ecia lişt ilo r şi în Re g ist ru 
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l experţilor şi verificatorilor tehnici va fi actualizată permanent şi va fi făcută 
publică pe site-ul Institutului şi pe cel al Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional. 
(3)Persoanele înscrise în Registrul specialiştilor şi în Registrul experţilor şi 
verificatorilor tehnici au dreptul de a desfăşura activităţile din domeniile şi 
pentru calităţile pentru care au fost atestate. 
(4)Desfăşurarea activităţilor din domeniul protejării monumentelor istorice de 
către alte persoane decât cele înscrise în Registrul specialiştilor şi în Registrul 
experţilor şi verificatorilor tehnici sau cu încălcarea dispoziţiilor prezentelor 
norme metodologice este interzisă. 

 

Anexe corespunzătoare secțiunii 6. 

 

Obligații și responsabilități legale care privesc direct sau indirect proprietarii privați de 
bunuri culturale mobile 

 

Obligația general de a 
proteja bunurile culturale 
care fac parte din patrimoniul 
cultural national mobil de 
degradare, distrugere, 
pierdre, sustragere sau 
export ilegal 

Lege 
nr.182/2000 

Art.2 (2) 

Art. 8 

Art. 2 
(2) Exercitarea dreptului de proprietate şi a altor 
drepturi reale, precum şi a dreptului de 
administrare asupra unui bun din patrimoniul 
cultural naţional mobil este supusă reglementărilor 
prezentei legi. 
Art. 8  

Autorităţile publice, proprietarii, titularii altor 
drepturi reale, precum şi titularii dreptului de 
administrare asupra bunurilor ce fac parte din 
patrimoniul cultural naţional mobil au obligaţia de 
a le proteja împotriva oricăror acte comisive sau 
omisive care pot duce la degradarea, distrugerea, 
pierderea, sustragerea sau exportul ilegal al 
acestora. 

Obligații privind declanșarea 
procedurii de clasare din 
oficiu 

Lege 
nr.182/2000 

 

Art.11 

1. din oficiu, în următoarele situaţii: 
c) pentru bunurile culturale mobile care fac 
obiectul unei vânzări publice prin licitaţie sau prin 
intermediul unui agent autorizat; 
d) pentru bunurile culturale mobile pentru care se 
solicită exportul temporar sau definitiv; 
j) pentru bunurile culturale mobile ce urmează a fi 
restaurate; 

Obligația de a permite 
accesul pentru examinarea 
bunurilor culturale în vederea 
clasării 

Lege 
nr.182/2000 

Art.16 alin.(1) 

Art. 16  

(1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai 
dreptului de administrare şi deţinătorii cu orice titlu 
ai bunurilor culturale mobile pentru care s-a 
declanşat procedura de clasare au obligaţia de a 
permite examinarea bunurilor respective de către 
experţi sau specialişti acreditaţi. 
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Obligația privind 
păstrarea(prezervarea), 
conservarea, asigurarea 
securității bunurilor culturale 
mobile clasate 

Lege 
nr.182/2000 

 

CAPITOLUL III: Păstrarea, depozitarea şi 
asigurarea securităţii bunurilor culturale 
mobile 
Art. 23 
(1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai 
dreptului de administrare, precum şi deţinătorii cu 
orice titlu ai bunurilor culturale mobile clasate au 
următoarele obligaţii: 
a) să asigure cele mai bune condiţii de păstrare, 
conservare şi, după caz, de depozitare a 
bunurilor, prevenind orice degradare, deteriorare 
sau distrugere a acestora; 
b) să nu deterioreze şi să nu distrugă aceste 
bunuri, iar în cazul celor din metal nici să nu le 
topească; 
c) să asigure securitatea acestor bunuri; 

d) să înştiinţeze în termen de maximum 5 zile 
serviciile publice deconcentrate ale Ministerului 
Culturii în cazul constatării unui pericol iminent de 
distrugere sau de degradare gravă a acestor 
bunuri; 
e) să nu utilizeze  şi să nu permită utilizarea 
acestor bunuri la organizarea de spectacole, 
parade ale modei, ca recuzită cinematografică sau 
teatrală, precum şi în orice alte scopuri care le-ar 
periclita integritatea sau le-ar expune pierderii, 
deteriorării ori sustragerii; 
f) să permită accesul specialiştilor din cadrul 
serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului 
Culturii în scopul constatării stării de conservare a 
acestor bunuri; în cazul deţinătorilor persoane 
fizice şi al persoanelor juridice de drept privat 
accesul specialiştilor serviciilor publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii va fi posibil 
numai cu acordul scris al proprietarului privind 
condiţiile de acces. 
... 

(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) lit. e) 
proprietarii, persoane fizice şi juridice de drept 
privat, care pot permite, în condiţii contractuale, cu 
respectarea normelor de conservare şi restaurare 
a bunurilor culturale mobile clasate, utilizarea 
bunurilor culturale mobile clasate în fond, la 
organizarea de spectacole, parade ale modei şi ca 
recuzită teatrală şi cinematografică. 

Obligații privind restaurarea 
bunurilor culturale mobile 
clasate 

Lege 
nr.182/2000 

 

Art. 23 
(2) Proprietarii sau titularii dreptului de 
administrare a bunurilor culturale mobile clasate 
au în această calitate şi următoarele obligaţii: 
a) să asigure restaurarea bunurilor; 
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b)să încredinţeze executarea lucrărilor de 
restaurare exclusiv restauratorilor acreditaţi de 
Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor. 

Art. 29  

Restaurarea bunurilor culturale mobile clasate în 
tezaur se face numai cu avizul prealabil al 
Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi 
numai în laboratoarele sau atelierele autorizate, 
nominalizate în aviz. 
 

Art. 30 
(1) Bunurile culturale mobile clasate în tezaur, 
indiferent de forma de proprietate, care sunt în 
pericol iminent de distrugere sau degradare gravă, 
vor fi supuse operaţiunilor de restaurare şi 
conservare prin ordin al ministrului culturii, pe 
baza unui raport de expertiză aprobat de Comisia 
Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor.  

(2) Operaţiunile de restaurare şi conservare astfel 
dispuse vor fi efectuate pe cheltuiala 
proprietarului. 

Obligații privind vânzarea 
bunurilor culturale mobile 
clasate prin operatori 
economici autorizaţi 

Lege 
nr.182/2000 

 

Art. 35  

(1) Vânzarea publică a bunurilor culturale 
mobile aflate în proprietate privată sau 
intermedierea vânzării se efectuează 
numai prin operatori economici autorizaţi, 
cu respectarea prevederilor prezentei legi. 

Art. 36  

(1) (1) Bunurile culturale mobile, proprietate a 
persoanelor fizice sau juridice de drept 
privat, clasate în tezaur, pot face obiectul 
unei vânzări publice numai în condiţiile 
exercitării dreptului de preempţiune de 
către statul român, prin Ministerul Culturii, 
şi cu respectarea dispoziţiilor art. 35 alin. 
(7). 

Obligații privind  părăsirea 
teritoriului national (exportul 
bunurilor culturale mobile 
clasate) 

Lege 
nr.182/2000 

 

Art. 37  
(2) Exportul temporar sau definitiv al bunurilor 
culturale mobile clasate sau neclasate se 
efectuează numai pe baza certificatului de export.  

(2) Certificatul de export va fi emis de 
serviciile publice deconcentrate ale 
Ministerului Culturii, în condiţiile prezentei 
legi. (4)Exportul temporar pentru bunurile 
culturale mobile clasate în tezaur, 
indiferent de proprietar sau de titularul 
dreptului de administrare, va fi avizat de 
Comisia Naţională a Muzeelor şi 
Colecţiilor şi va fi aprobat de ministrul 
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culturii. 
Art. 38  

(2) Bunurile culturale mobile clasate în tezaur, 
aflate în proprietatea persoanelor fizice sau 
juridice de drept privat, pot fi exportate numai 
temporar.  

Art. 39  

(1) Bunurile culturale mobile clasate în fond, aflate 
în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de 
drept privat, pot fi exportate definitiv, numai în 
cadrul unui schimb de bunuri culturale, cu valoare 
şi semnificaţie comparabile, care pot constitui 
unicate sau rarităţi pentru patrimoniul muzeal din 
România. 
(2) Schimbul prevăzut la alin. (1) este aprobat prin 
ordin al ministrului culturii, cu avizul Comisiei 
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.  

(1) (3) Bunul cultural obţinut prin schimbul 
prevăzut la alin. (1) urmează regimul 
juridic al bunului dat în schimb. 

Obligații privind transferul de 
proprietate asupra bunurilor 
culturale mobile clasate 

Lege 
nr.182/2000 

 

Art. 43 
(1) Persoanele fizice sau juridice de drept privat, 
proprietare ale bunurilor culturale mobile clasate, 
au obligaţia de a anunţa în scris serviciile publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii în termen 
de 15 zile de la data transferării unui astfel de bun 
în proprietatea altei persoane, precum şi de la 
data instituirii unui drept real asupra unui astfel de 
bun. 

Obligații în caz de pierdere, 
furt, distrugere a bunurilor 
culturale mobile clasate 

Lege 
nr.182/2000 

 

Art. 43 

(2) În cazul pierderii sau al furtului bunurilor 
culturale mobile clasate, proprietarii, titularii altor 
drepturi reale, titularii dreptului de administrare, 
precum şi deţinătorii cu orice titlu ai acestor bunuri 
au obligaţia de a anunţa, în scris, în termen de 24 
de ore de la constatare, organul de poliţie din raza 
teritorială.  

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), precum şi în 
cazul distrugerii totale sau parţiale a bunurilor 
culturale mobile clasate proprietarii, titularii altor 
drepturi reale, titularii dreptului de administrare, 
precum şi deţinătorii cu orice titlu ai acestor bunuri 
au obligaţia de a anunţa în scris serviciul public 
deconcentrat al Ministerului Culturii în termen de 3 
zile de la constatare.  

Drepturi și avantaje legale care privesc direct sau indirect proprietarii privați de bunuri 



93 

 

culturale mobile 

Garantarea dreptului de 
proprietate 

Lege 
nr.182/2000 

 

Art. 2 
(1) Statul garantează proprietatea şi asigură, 
potrivit legii, protejarea bunurilor care fac parte din 
patrimoniul cultural naţional mobil. 
… 

(3) Statul asigură, potrivit legii, baza materială şi 
resursele financiare necesare pentru protejarea 
patrimoniului cultural naţional mobil. 
 

Dreptul de a solicita clasarea 
bunurilor culturale 

Lege 
nr.182/2000 

 

Art. 11  

Declanşarea procedurii de clasare a bunurilor 
culturale mobile se face: 

2. la solicitarea persoanelor fizice şi a celorlalte 
persoane juridice de drept privat, proprietare ale 
bunului respectiv. 

Art. 18 (1) Dreptul proprietarului de a solicita 
clasarea unui bun cultural mobil este 
imprescriptibil.  

Dreptul de a fi informat cu 
privier la declanșarea 
procedurii de clasare 

  

 Lege 
nr.182/2000 

 

Art. 16  

(2) Bunurile culturale mobile pot fi preluate pentru 
analize de laborator numai în cazuri deosebite şi 
pentru perioade determinate, prevăzute în 
normele de clasare a bunurilor culturale mobile, 
doar cu acordul proprietarilor sau al titularilor altor 
drepturi reale, după caz; preluarea acestora se 
face pe baza unui act de predare-primire încheiat 
cu persoanele fizice sau juridice, după caz, 
menţionate la alin. (1), în forma prevăzută de 
normele emise de Ministerul Culturii. 

 Lege 
nr.182/2000 

 

(2) În cazul bunurilor culturale mobile aflate în 
proprietate privată, pentru efectuarea de studii şi 
lucrări de specialitate este necesar acordul 
proprietarului. 

Dreptul la consultanță 
gratuită privind păstrarea, 
conservarea și punerea în 
valoare a bunurilor culturale 
clasate 

Lege 
nr.182/2000 

 

Art. 24  

Persoanele fizice şi juridice care deţin cu orice titlu 
bunuri culturale mobile clasate beneficiază de 
consultanţă gratuită din partea instituţiilor 
specializate, în scopul păstrării, conservării şi 
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punerii în valoare a acestor bunuri. 

Deductibilitate pentru  
sumele cheltuite pentru 
conservarea/restaurarea în 
regim de urgență a bunurilor 
culturale 

 Art. 30 

3)Sumele utilizate de proprietari pentru 
operaţiunile de restaurare şi conservare dispuse 
în conformitate cu prevederile alin. (1) şi cu cele 
prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. a) sunt deductibile 
la calcularea impozitului pe venit sau profit, după 
caz. 

Suportarea costurilor 
conservării sau restaurării de 
urgență de către stat atunci 
când proprietarul bunului 
cultural mobil clasat nu are 
resurse 

 Art. 30 

3)Sumele utilizate de proprietari pentru 
operaţiunile de restaurare şi conservare dispuse 
în conformitate cu prevederile alin. (1) şi cu cele 
prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. a) sunt deductibile 
la calcularea impozitului pe venit sau profit, după 
caz. 
( (4) În cazul în care proprietarul bunului cultural 
mobil clasat în tezaur este o persoană fizică, din a 
cărei declaraţie pe propria răspundere rezultă că 
nu are posibilităţi financiare pentru acoperirea 
cheltuielilor de restaurare şi conservare, aceste 
operaţiuni vor fi finanţate, parţial sau integral, de la 
bugetul de stat ori de la bugetele locale, după caz, 
potrivit dispoziţiilor prezentei legi. În cazul vânzării 
ulterioare a acestor bunuri culturale mobile, 
costurile operaţiunilor de restaurare şi conservare 
vor fi restituite de proprietarul-vânzător instituţiei 
finanţatoare.. 

Dreptul de a da cu împrumut 
bunurile culturale mobile 
clasate 

 Art. 34 
(2) Persoanele fizice şi juridice de drept privat pot 
împrumuta instituţiilor publice sau persoanelor 
juridice de drept privat, în condiţiile dreptului 
comun şi ale prezentei legi, bunuri culturale 
mobile clasate. 

Dreptul de a fi informat cu 
privire la  declanșarea 
procedurii de clasare în 
contextual vânzării 

 Art.35 

(6) Operatorii economici autorizaţi să 
comercializeze bunuri culturale mobile au obligaţia 
ca în termen de 5 zile să informeze în scris 
proprietarul bunului cu privire la posibilitatea de 
declanşare a procedurii de clasare.  

Faciltăți  fiscale (scutiri de 
taxe) în cazul donațiilor de 
bunuri culturale mobile, 
succesiuni 

 Art. 42  

Donaţiile având ca obiect bunuri culturale mobile 
făcute instituţiilor publice specializate ori cultelor 
religioase, potrivit legii, sunt scutite de orice taxe. 

Art. 44 
(1) Succesorii rezervatari sunt scutiţi de taxele 
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succesorale pentru bunurile culturale mobile 
clasate care fac parte din masa succesorală.  

(2) În cazul celorlalţi succesori, aceştia pot ceda, 
în contul taxelor succesorale, astfel de bunuri, 
care vor intra în proprietatea publică şi vor fi date, 
potrivit legii, în administrarea instituţiilor publice 
specializate, cu avizul Comisiei Naţionale a 
Muzeelor şi Colecţiilor. 
(3) Donaţiile sau legatele privind bunuri culturale 
mobile clasate, efectuate în favoarea statului " 
unităţilor administrativ- teritoriale sau cultelor 
religioase, sunt scutite de orice taxe.  

Deductibilitatea din impozitul 
pe profit a sumelor  alocate 
pentru asigurarea bunurilor 
culturale mobile clasate în 
categoria Tezaur 

Legea 
nr.311/2003 

Art.11 

(6)Sumele alocate de persoanele fizice şi juridice 
de drept privat, pentru asigurarea bunurilor mobile 
clasate în categoria Tezaur, sunt deductibile din 
impozitul pe profit sau, după caz, din impozitul pe 
venit. 

 

 


