Ordonanţa

de

urgenţă

nr. 228/2000

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind protejarea monumentelor istorice

în temeiul prevederilor Art. 114 alin. 4 din Constituţia Romaniei,
Guvernul Romaniei adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă:

Titlul I
generale

Dispoziţii

Art.1.

(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează regimul juridic general al monumer
telor istorice.
(2) ln sensul prezentei ordonanţe de urgenţă monumentele istorice sunt bunuri imobili
construcţii şi terenuri situate pe teritoriul Romaniei şi care sunt semnificative penlru cullur
şi civilizaţia naţională şi universală .

(3) Regimul de monument istoric esle conferit prin clasarea acestor bunuri imobile i
Lista Monumentelor Istorice conform procedurii prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţi
Art. 2.

(1) Monumentele istorice constituie parte integrantă a patrimoniului cultural naţional '
sunt protejate prin lege.
(2) Protejarea monumentelor istorice este de interes public; în condiţiile legii, interven\iil
asupra monumentelor istorice pot constitui cauză de utilitate publică .
(3) ln sensul prezentei ordonanţe de urgenţă , prin protejare se înţelege ansamblul d
măsuri cu caracter ştiinţific, juridic, administrativ, financiar, fiscal şi tehnic menite să asigur
identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, conservarea, inclusiv paza şi întreţinere<
consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a monumentelor istorice şi integrarea socia
economică şi culturală a acestora în viaţa colectivităţilor locale.
(4) Pentru protejarea monumentelor istorice se stabilesc, prin lege, măsuri stimulative c
caracter economic sau de altă natură .
(5) Asupra monumentelor istorice se pot aplica servituţi de utilitate publică instituit
potrivit legii.
Art. 3. Conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă pot fi protejate, sub titlul d
monument istoric, următoarele categorii de bunuri imobile situate la suprafaţa solului , î
subteran sau subacvatic:
a) MONUMENT: construcţie sau parte de construcţie, împreună cu instalaţiile, compc
nentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară care fac parte integrant
din acestea, precum şi lucrări artistice comemorative, funerare şi de for public, împreună c
terenul aferent delimitat topografic, care constituie mărturii cultural-istorice remarcabile di
punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiin\ifi
sau tehnic;
b) ANSAMBLU: grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanisti<
de construcţii urbane sau rurale, împreună cu terenul aferent, care formează o unita!
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delimitată topografic, ce constituie o mărturie cultural-istorică remarcabilă din punct de
vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific
sau tehnic;
c) SIT: teren delimitat topografic cuprinzand acele creaţii ale naturii sau creaţii ale omului,
în cadru natural, care sunt mărturii cultural-istorice remarcabile, din punct de vedere
arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific, tehnic
sau al peisajului cultural.

Art.4.

(1) Monumentele istorice pot aparţine domeniului public sau privat al statului, ori al
comunelor sau pot fi proprietatea privată a persoanelor fizice sau
juridice.
(2) Dreptul de proprietate asupra monumentelor istorice aparţinând domeniului public
este inalienabil, imprescriptibil şi insesizabil; potrivit legii, aceste monumente istorice pot fi
date în administrare instituţiilor publice, pot fi concesionate sau închiriate, în condiţiile legii,
numai cu avizul Ministerului Culturii.
(3) Monumentele istorice aparţinand domeniului privat pot face obiectul circuitului civil în
condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă .
(4) Asupra monumentelor istorice aflate în circuitul civil se exercită dreptul de preemţiune
al statului sau al autorităţilor administraţiei publice locale numai în ce priveşte vanzareacu mpărarea acestora şi în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
(5) în condiţiile legii , în vederea protejării monumentelor istorice se poate proceda, în
cazuri extreme, la strămutarea acestora.
(6) Monumentele istorice care se află pe teritoriul Romaniei şi care sunt proprietatea altor
state sunt protejate în condiţiile prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
judeţelor, oraşelor şi

Art. 5.

(1) Paza, întreţinerea , conservarea, consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare prin
mijloace adecvate a monumentelor istorice revin proprietarilor, sau titularilor de alte drepturi
reale asupra acestora, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă .
(2) în cazul în care un monument istoric nu are un proprietar cunoscut, obligaţiile
decurgând din prezenta ordonanţă de urgenţă revin autorităţii administraţiei publice locale,
din unitatea administrativ teritorială în care se află situat monumentul istoric ori autorităţilor
administraţiei publice centrale, după caz.
Art. 6.

(1) Statul garantează şi asigură protejarea monumentelor istorice în condiţiile stabilite
prin prezenta ordonanţă de urgenţă .
(2) Ministerul Culturii este autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate, care
raspunde de elaborarea strategiilor şi normelor specifice de protejare a monumentelor
istorice şi care urmăreşte aplicarea lor.
(3) Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate, instituţiile de specialitate
subordonate acestora şi autorităţile administraţiei publice locale colaborează şi răspund ,
după caz, de activitatea de protejare a monumentelor istorice.
(4) Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate şi instituţiile din subordinea
acestora, precum şi autorităţile administraţiei publice locale cooperează cu proprietarii
monumentelor istorice, persoane fizice sau juridice, cu deţinătorii şi administratorii acestora,
precum şi cu instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale din domeniul protejării
monumentelor istorice şi pe care îi sprijină , în condiţiile legii.
Art. 7. Organismul ştiinţific de specialitate cu atribuţii şi competenţe specifice în domeniul
protejării monumentelor istorice este Comisia Naţională a Monumentelor Istorice.
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Titlul li
P'rofejarea t'ft6nvmentelor istorice

CAPITOLUL I
Monumenfiti lilor~
Art.8.

(1) în Lista M6Y\1'.irrl'entetor Istorice se însct'iu :
a) în grupa fit miîl\'umE!'lifele istolfce care· prin valoare sunt reprezentative, pe plan
naţional pentru jiatrimoniul culf(lfa'I, inclusiv monumentele istorice declarate de
valoare universală ;
b) în grupa B·: lnonum'Efnfele islorice care prin valoare sunt reprezentative, pentru
patrimoniul ctltfural în plan lo~I.
(2) înscrierea montJmenfetor istorice în grupe se face prin ordin al ministrului culturii,
confomn pfl!'vede\'itor prezetifei ordonan'ţe de urgenţă'.
(3) Mo'numen€ele istofrce înscrise în grupele prevăzute la alin. (1) şi aflate în proprietate
publică pot fi deelarate, po·trivit legii, ca fiind de interes public naţional sau local. după caz.
printr-o hofăf§fe a Guvernului, şi, respeeftv, a consiliilor locale şi judeţene , la propunerea
Ministerului GUlturii.
Art. 9.

(1) Pentru ftecare monument istoric se instituie zona sa de protecţie , prin care se
urmăreşte cdnservarea integrată a monumentului istoric în cadrul său construit sau natural
şi

care pemnne perreperea nealterată a monumentului.
(2) Delimitarea şi instituirea zonei de protecţie se realizează simultan cu clasarea bunului
imobil ca monument istoric, în condiţiile legii.
(3) în zona de protecţie pot fi instituite servituţi de utilitate publică şi reglementări speciale
de construire prin planurile şi regulamentele de urtianism, aprobate şi avizate conform legii.
(4) Procedura de delimitare şi instnuire a zonelor de protecţie se stabileşte de către
Ministerul Culturii, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă .

Art. 10.

(1) Monumentele istorice sunt protejate indiferent de regimul lor de proprietate sau de
starea lor de conservare.
(2) Protejarea monumentelor istorice este parte componentă a strategiilor de dezvoltare
economico-socială , urbanistică şi de amenajare a teritoriului , la nivel naţional şi local.
(3) Exproprierea monumentelor istorice nu poate fi iniţiată şi nici o servitute nu poate fi
instituită şi aplicată monumentelor istorice şi zonelor lor de protecţie fără avizul emis de
Ministerul Culturii.
(4) Aplicarea de servituţi care au drept consecinţă desfiinţarea , distrugerea parţială sau
degradarea monumentelor istorice şi a zonelor lor de protecţie este interz isă .
Art. 11 .

(1) Orice intervenţie asupra monumentelor istorice şi a imobilelor din zona lor de
precum şi orice modificare a §ituaţiei juridiee a monumentelor istorice se face
numai în condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă ăe urgenţă .
(2) Desfiinţarea, distrugerea parţială sau degradarea monumentelor istorice sunt interzise
şi se sancţionează conform legii.
protecţie,
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CAPITOLUL li
Clasarea

şi evidenţa

monumentelor istorice

Art.12.

(1) ln sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin clasare se înţelege procedura prin care
unui bun imobil i se conferă regimul de monument istoric.
(2) Evidenţa monumentelor istorice cuprinde procedura de alcătuire a listei, precum şi
consemnarea informaţiilor ştiinţifice şi tehnice privind monumentele istorice, cat şi a tuturor
intervenţiilor umane şi a modificărilor naturale ale acestora survenite în decursul timpului;
acestea alcătuiesc baza de date a monumentelor istorice.
(3) Clasarea şi evidenţa monumentelor istorice se realizează în conformitate cu
prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi potrivit normelor metodologice de clasare şi
evidenţă .

Art.13.

(1) Procedura de clasare se declanşează , indiferent de regimul de proprietate a bunului
imobil respectiv, de către direcţiile judeţene pentru cultură şi patrimoniului cultural naţional ,
în conformitate cu prevederile legii, din oficiu sau la propunerea:
a) proprietarului bunului imobil;
b) primarului locali\ăţii ori a consiliului local sau judeţean pe al cărui teritoriu
administrativ se află bunul imobil în cauză ;
c) prefectului judeţului pe al cărui teritoriu administrativ se află bunul imobil în cauză ;
d) Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice din zona în care se află bunul imobil
respectiv, Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sau, după caz, Comisiei
Naţionale de Arheologie;
e) asociaţiilor şi fundaţiilor, legal constituite, cu activitate în domeniul protejării
monumentelor istorice.
(2) Comisia Naţională a Monumentelor Istorice analizează dosarul de clasare întocmit de
către direcţiile judeţene pentru cultură şi patrimoniul cultural naţional şi , după caz, înaintează
ministrului culturii propunerea de clasare.
(3) Bunul imobil se clasează prin ordin al ministrului culturii.
(4) Ordinul de clasare emis de ministrul culturii sau hotărarea de neclasare adoptată de
Comisia Naţională a Monumentelor Istorice se comunică proprietarului sau titularilor de alte
drepturi reale, precum şi autorităţii administraţiei publice locale, în termen de cel mult 11 luni
de la data dec lanşării procedurii de clasare.
Art. 14.

(1) Direcţiile judeţene pentru cultură şi patrimoniul cultural naţional au obligaţia de a
comunica neîntarziat declanşarea procedurii de clasare, după caz, proprietarului, titularului
dreptului de administrare sau , respectiv, titularului altui drept real asupra bunului imobil.
(2) De la data comunicării către proprietar sau către titularul de alte drepturi reale a
declanşării procedurii de clasare, şi pana la publicarea ordinului de clasare, dar nu mai mult
de 12 luni , bunul imobil în cauză nu poate fi modificat, desfiinţat, strămutat sau expropriat şi
nu poate face obiectul unor servituţi sau al unei autorizări de construire, fără avizul
Ministerului Culturii.
Art. 15.

(1) Contestaţia la decizia de clasare sau neclasare poate fi depusă de proprietarul
bunului imobil în cauză, în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării, la Ministerul
Culturii, iar contestaţia se rezolvă în termen de 30 de zile de la înregistrare.
(2) ln perioada rezolvării contestaţiei , bunului imobil în cauză i se aplică prevederile Art.
14 alin . (2) ; în cazul în care contestatarul nu este mulţumit de răspunsul primit, acesta se
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poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
(3) în cazul în care, prin votul a 2/3 din membri, Comisia Naţională a Monumentelor
Istorice îşi susţine hotărărea iniţială de clasare sau de neclasare, ministrul culturii este
îndreptăţit să respingă contestaţia .

(4) în cazul în care ordinul de clasare emis de ministrul culturii nu este contestat în
Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare, acesta
rămane definitiv.
(5) La data adoptării deciziei de neclasare efectele aplicării prevederilor Art. 14 alin . (2)
încetează; reluarea procedurii de clasare nu poate interveni înainte de 3 ani, în absenţa
descoperirii unor elemente noi care să o justifice.
(6) în situaţia introducerii unei acţiuni în contencios administrativ împotriva ordinului de
clasare, pana la emiterea unei hotărări judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, asupra
bunului imobil în cauză se aplică prevederile Art. 14 alin . (2) .
condiţiile

Art. 16.

(1) Ordinul de clasare rămas definitiv este publicat in termen de 15 zile de la emitere, de
Ministerul Culturii în Monitorul Oficial al Romăniei , Partea I şi într-un ziar cu acoperire
naţională , precum şi într-un ziar cu acoperire locală din judeţul în care se află bunul imobil
respectiv.
(2) Calitatea de monument istoric a bunului imobil respectiv se înscrie, de către proprietar
în cartea funciară în termen de 30 de zile de la publicarea ordinului de clasare în Monitorul
Oficial al Romăniei , Partea I.
către

Art.17.

(1) în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei , Partea I, a
ordinului de clasare , Direcţia judeţeană pentru cultură şi patrimoniul cultural naţiona l
stabileşte şi comunică proprietarului .Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric", act
prin care sunt stabilite condiţiile şi regulile de utilizare sau exploatare şi de întreţinere a
bunului imobil în cauză .• Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric" însoţeşte actele de
proprietate, de concesiune sau închiriere, pe tot parcursul existenţei imobilului în cauză .
(2) .Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric" este servitute constituită în folosul
imobilului şi se înscrie în cartea funciară de către proprietar, în termen de 30 de zile de la
comunicarea ei.
(3) Procedura de întocmire şi aprobare, precum şi conţinutul . Obligaţiei privind folosinţa
monumentului istoric" sunt stabilite de către Comisia Naţională a Monumentelor Istorice şi ,
după caz, de Comisia Naţională de Arheologie, prin metodologie aprobată prin ordin al
ministrului culturii, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă .

Art. 18.

(1) Monumentele istorice şi zonele lor de protecţie sunt evidenţiate în planurile urbanistice
generale şi în toate celelalte documentaţii de urbanism, respectiv, de amenajare a teritoriului.
(2) Calitatea de monument istoric este evidenţiată, în mod obligatoriu, pe bunul imobil,
printr-un însemn amplasat de către reprezentanţii primăriei, în conformitate cu normele
metodologice de semnalizare a monumentelor istorice.
Art. 19.

(1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă , prin declasare se înţelege procedura de
eliminare din Lista Monumentelor Istorice a unui bun imobil, sau numai a unei părţi din
acesta.
(2) Declasarea monumentelor istorice urmează aceeaşi procedură ca şi cea de clasare.
Ea este declanşată din oficiu .
Art. 20.

(1) Potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, schimbarea grupei de înscriere a
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monumentelor istorice in Lista Monumentelor Istorice se decide de catre Comisia Naţională
a Monumentelor Istorice, din proprie iniţiativă, la propunerea motivată a unei Comisii Zonale
a Monumentelor Istorice sau, după caz, a Comisiei Naţionale de Arheologie.
(2) Schimbarea grupei este validată printr-un ordin al ministrului culturii şi intră în vigoare
odată cu publicarea sa în Monitorul Oficial al României, conform prevederilor Art. 22 alin. (2) .
(3) Schimbarea grupei se ccmunica în scris, de catre Direcţia judeţeană pentru cultura şi
patrimoniul cultural naţional, în termen de 15 zile de la intrarea ln vigoare a ordinului,
proprietarului sau titularului de alte drepturi reale, precum şi autorităţii administraţiei publice
locale din unitatea administrativ teritorială ln care se afla bunul imobil ln cauză .
Art.21.

(1) Clasarea de urgenţă este procedura excepţională prin care un bun imobil aflat ln
pericol iminent de distrugere sau de alterare fizica este lnscris în Lista Monumentelor
Istorice, daca îndeplineşte criteriile de clasare, în vederea luării măsurilor urgente necesare
salvării sale.
(2) Declanşarea procedurii de clasare de urgenţă se face, de lndată, de către Comisia
Naţională a Monumentelor Istorice, ln situaţiile şi prin procedurile stabilite prin normele
metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă .
(3) lmpotriva ordinului de clasare de urgenţă , proprietarul se poate adresa instanţei de
contencios administrativ, ln condiţiile legii.
(4) Până la soluţionarea litigiului, bunului imobil ln cauză i se aplica dispoziţiile Art. 14
alin. (2).
Art. 22.

(1) Lista Monumentelor Istorice este întocmită de către Oficiul Naţional al Monumentelor
Istorice şi este avizată de către Comisia Naţională a Monumentelor Istorice şi , după caz, de
Comisia Naţională de Arheologie.
(2) Lista Monumentelor Istorice este aprobată prin ordin, de catre ministrul culturii şi se
va publica ln Monitorul Oficial al României, Partea I, reactualizându-se la fiecare 5 ani.
(3) Modificările aduse Listei Monumentelor Istorice se operează în ccndiţiile alineatelor
precedente publicându-se de asemenea în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen
de 15 de zile de la aprobare.
(4) Lista Monumentelor Istorice stă la baza întocmirii cadastrului de specialitate al
monumentelor istorice.

CAPITOLUL III
Intervenţii

asupra monumentelor Istorice

Art. 23.

(1) Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea
avizului emis de Ministerul Culturii.
(2) ln sensul prezentei ordonanţe de urgenţă , intervenţiile ce se efectuează asupra
monumentelor istorice, sunt:
a) toate lucrările de cercetare, ccnstruire, extindere , reparare, consolidare, ccnservare, restaurare, amenajări peisagistice, precum şi orice alte lucrări care modifică
substanţa sau aspectul monumentelor istorice, inclusiv reparaţiile curente, lucrările de
lntreţinere , iluminarea interioară şi exterioară de siguranţă şi deccrativă;
b) executarea de mulaje după componente ale monumentelor istorice;
c) amplasarea definitivă sau temporară de împrejmuiri, ccnstrucţii de protecţie, piese
de mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de însemne pe şi în
monumente istorice;
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d) schimbări ale modului de folosinţă a monumentelor istorice, inclusiv schimbările
temporare.
e) strămutarea monumentelor istorice;
f) amenajări de căi de acces, pietonale şi carosabile, utilităţi anexe, indicatoare,
inclusiv în zonele de protecţie a monumentelor istorice.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) intervenţiile efectuate în regim de urgenţă , cu
condiţia ca acestea să fie reversibile.
(4) Autorizaţia de construire, autorizaţia de desfiinţare, precum şi autorizaţiile referitoare
la intervenţiile enumerate la alin . (2) sunt eliberate numai pe baza şi în conformitate cu avizul
Ministerului Culturii şi al celorlalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
(5) Autorizaţiile prevăzute la alin. (4), emise fără avizul instituţiilor abilitate prin lege şi făr.l
respectarea condiţiilor acestora, sunt nule.
(6) .Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric" face parte integrantă din Cartea
tehnică a construcţiei; în situaţia în care aceasta nu există, „Obligaţia privind folosinţa
monumentului istoric" ţine locul documentaţiei tehnice de utilizare a bunului imobil , ln
condiţiile legii.
Art. 24. Intervenţiile ce se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice,
dar se află în ansambluri, situri, sau zone de protecţie ale monumentelor istorice, se
autorizează pe baza avizului Ministerului Culturii, al Ministerului Lucrărilor Publice şi
Amenajării Teritoriului şi a celorlalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
Art. 25.

(1) Toate intervenţiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât cele
de schimbare a modului de folosinţă, întreţinere sau reparaţii curente, indiferent de sursa lor
de finanţare şi de regimul de proprietate al imobilului, se fac sub inspecţia şi controlul propriu
al Ministerului Culturii şi a Direcţiilor judeţene pentru cultură şi patrimoniul cultural naţional,
cu personal atestat şi agreat, în condiţiile legii.
(2) în condiţiile legii, în cazul realizării de lucrări neautorizate 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, să
sesizeze organele de cercetare penală.
(3) Expertizarea structurală a monumentelor istorice şi verificarea tehnică a proiectelor de
consolidare a monumentelor istorice se face numai de către experţii şi verificatorii tehnici
atestaţi de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, pentru cerinţele
prevăzute in legislaţia specifică privind calitatea construcţiilor şi de către Ministerul Culturii,
pentru exigenţele specifice domeniului monumentelor istorice.
Art. 26. în perioada efectuării cercetărilor arheologice şi până la luarea deciziei finale
asupra materialului arheologic descoperit, de către instituţiile abilitate, conservarea lucrărilor
la monumentele istorice în cauză, precum şi a mărturiilor arheologice descoperite revine atat
responsabilului ştiinţific, al şantierului arheologic, cât şi instituţiei organizatoare, conform
avizului Ministerului Culturii, respectiv al Direcţiilor judeţene pentru cultură şi patrimoniul
cultural naţional, în funcţie de grupa în care monumentul istoric este înscris în Lista
Monumentelor Istorice.
Art.27.

(1) Conservarea monumentelor istorice care reprezintă descoperiri arheologice rămase
decopertate se face de către autorităţile administraţiei publice locale, sub coordonarea unor
specialişti şi experţi atestaţi în condiţiile legii.
(2) Programul de conservare a monumentelor istorice, reprezentând descoperiri
arheologice rămase decopertate este avizat de către Ministerul Culturii pentru cele înscrise
în Lista Monumentelor Istorice în grupa A, şi de către direcţiile judeţene pentru cultură şi
patrimoniul cultural naţional pentru cele înscrise în Lista Monumentelor Istorice în grupa B.
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Titlul III
organisme de specialitate
în protejarea monumentelor istorice

Instituţii şi

cu

atribuţii

CAPITOLUL I
Instituţii

Art. 28.

(1) Ministerul Culturii asigura aplicarea strategiei naţionale , respectarea prevederilor
legale, a normelor şi metodologiilor din domeniul protejării monumentelor istorice.
(2) Ministerul Culturii asigură îndeplinirea angajamentelor statului asumate prin
convenţiile internaţionale referitoare la protecţia monumentelor istorice la care Roman ia este
parte.
(3) Ministerul Culturii reprezintă statul în relaţia cu proprietarii de monumente istorice şi
cu titularii de alte drepturi reale asupra acestora .
(4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de
urgenţă, Ministerul Culturii organizează compartimente de specialitate în aparatul propriu şi
instituţii subordonate, avand drept atribuţii activităţile de cercetare, evidenţă , clasare,
ins pecţie şi control , conservare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice.
Art. 29.

(1) în vederea protejării monumentelor istorice, pe baza strategiei elaborate de către
Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, şi după caz, de către Comisia Naţională de
Arheologie, Ministerul Culturii îndeplineşte direct sau prin instituţiile sale subordonate,
u rmătoarele atribuţii :

a) organizează sistemul naţional de cercetare, evidenţă , elaborare de reglementări
tehnice, de supraveghere şi inspecţie a monumentelor istorice, şi avizează reglementările tehnice cu aplicabilitate pentru domeniul monumentelor istorice, în cazul în care
ele sunt elaborate de alte autorităţi decăt Ministerul Culturii ;
b) confera , prin ordin al ministrului culturii, regimul de monument istoric imobilelor
clasate şi instituie zonele lor de protecţie ;
c) publică Lista Monumentelor Istorice în Monitorul Oficial al Romaniei şi o
actualizează, periodic;
d) instituie cadastrul monumentelor istorice;
e) face propuneri pentru cuprinderea în proiectul bugetului de stat a sumelor necesare
finanţării cheltuielilor pentru protejarea monumentelor istorice;
f) emite avizele de specialitate necesare eliberării autorizaţiilor de construire pentru
lucrările şi intervenţiile de orice natură asupra monumentelor istorice;
g) emite avizul de specialitate privind regulamentele de construcţie din zonele de
protecţie a monumentelor istorice;
h) colaborează la elaborarea secţiunilor Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional
care au ca obiect monumentele istorice şi emite avizele de specialitate privind
Planurile de Amenajare a Teritoriului Judeţean ;
i) emite avizele de specialitate necesare elibernrii autorizaţiilor de construire sau
desfiinţare , pentru imobilele aflate în zonele de protecţie a monumentelor istorice,
pană la aprobarea în condiţiile legii a documentaţiilor de urbanism pentru zonele
respective;
j) emite avizele de specialitate privind planurile urbanistice generale ale loca lită ţilor
care cuprind monumente istorice, precum şi pentru planurile urbanistice zonale în care
sunt zonele protejate care conţin monumente istorice, precum şi planurile urbanistice
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de detaliu ce au ca obiect monumente istorice ori imobile din zona lor de protecţie;
k) iniţiaza, atunci cand este necesar, şi, respectiv, solicita consiliilor judeţene,
exproprierea pentru cauza de utilitate publica a monumentelor istorice de grupa A,
respectiv a celor de grupa B, în vederea salvarii acestora de la distrugere şi
degradare;
I) coordoneaza prin diriginţii de specialitate acreditaţi conform legii , lucrările de
conservare şi restaurare a monumentelor istorice, atunci cand intervenţiile suni
finanţate în totalitate sau în proporţie de cel puţin 51% din fondurile alocate de către
Ministerul Culturii;
m) asigura inspecţia şi controlul propriu la monumentele istorice privind starea lor de
conservare şi respectarea avizelor de specialitate emise, cat şi controlul propriu al
şantierelor avand drept obiect monumentele istorice, indiferent de regimul de
proprietate şi grupa monumentului istoric, de natura operaţiunilor şi de sursa lor de
finanţare ;

n) constata contravenţii şi aplica sancţiuni prin împuterniciţii sai şi ia măsu ri~
corespunzatoare de sesizare a organelor de cercetare penala în cazul infracţiunilor;
o) instituie pentru domeniul protejarii monumentelor istorice, Registrul specialiştilor,
Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici, precum şi Registrul agenţilor economici
autorizaţi , în condiţiile legii;
p) emite pentru domeniul protejarii monumentelor istorice atestatul de specialis\
atestatul de expert şi atestatul de verificator şi emite certificatul de agreere pentru
verificatorii tehnici, experţii tehnici, responsabilii tehnici cu execuţia, responsabililor cu
urmarirea comportarii construcţiilor şi diriginţii de specialitate atestaţi de MinistenJ
Lucrarilor Publice şi Amenajarii Teritoriului în conformitate cu Regulamentul privind
atestarea specialiştilor, a experţilor şi verificatorilor tehnici din domeniul protejari
monumentelor istorice, aprobat prin ordin al ministrului culturii;
q) avizeaza, potrivit legii constituirea agenţilor economici, care au ca obiect de
activitate efectuarea de cercetari , proiectarea şi executarea de lucrări asupra
monumentelor istorice;
r) colaboreaza cu Ministerul Educaţiei Naţionale , Ministerul Lucrarilor Publice ~
Amenajarii Teritoriului şi cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în organizarea ~
funcţionarea sistemului naţional de educaţie, pregatire şi perfecţionare a specialiştil01
şi meseriaşilor din domeniul protejarii monumentelor istorice;
s) susţine , în condiţiile legii, programe şi proiecte de revitalizare şi punere în valoare
a monumentelor istorice, hotaraşte strategii şi cofinanţeaza programe şi publicap
pentru animarea culturala şi stimularea interesului public faţa de monumente~
istorice;
ş) elaboreaza, împreuna cu Ministerul de Interne, normele de prevenire şi stingere a
incendiilor la monumente istorice;
t) stabileşte , împreuna cu Ministerul Apararii Naţionale, masurile speciale de protecţie
a monumentelor istorice, în caz de conflict armat;
ţ) colaboreaza cu instituţiile culturale subordonate şi cu autoritaţile publice locale ~
realizarea planurilor şi la luarea masurilor de prevenire a distrugerilor cauzate de
dezastrele naturale;
u) instituie şi controleaza amplasarea însemnului distinctiv care atesta regimul de
monument istoric al unui bun imobil, în vederea protejarii sale în timp de pace sau
conflict armat;
v) avizeaza implicarea organizaţiilor neguvernamentale din domeniul protejaii
monumentelor istorice şi colaboreaza cu acestea, Tn condiţiile legii, la realizarea de
programe şi proiecte de protejare a monumentelor istorice;
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logistica, secretariatul tehnic permanent şi sediul Comisiei
a Monumentelor Istorice şi al Comisiei Naţionale de Arheologie;
x) colaborează cu organismele internaţionale interesate şi participă în cooperare cu
acestea la finanţarea programelor de protejare a monumentelor istorice;
y) exercită, în numele statului, dreptul de preemţiune asupra monumentelor istorice,
în vederea protejării acestora, precum şi asupra imobilelor din zona de protecţie a
monumentelor istorice, în vederea păstrării integrităţii fizice, şi a cadrului construit al
monumentelor istorice;
z) instituie şi acordă, la propunerea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, şi ,
după caz, a Comisiei Naţionale de Arheologie, titlul şi statutul de .Oraş istoric" sau
.Sat istoric", în conformitate cu prevederile normelor metodologice de clasare a
monumentelor istorice.
(2) Pentru eliberarea avizelor prevăzute la alin (1) lit. !), g), i), j) şi v) nu se percep taxe
sau tarife.
(3) Pentru eliberarea atestatelor, certificatelor de agreere şi avizelor prevăzute la alin (1)
Iii. p) şi q) se percep taxe ce vor fi virate bugetului de stat.
(4) Nivelurile taxelor pentru eliberarea atestatelor, a certificatelor de agreere şi a avizelor
sunt:
a)pentru eliberarea atestatelor prevăzute la alin. (1) Iii. p) - 800.000 lei;
b)pentru eliberarea certificatelor de agreere prevăzute la alin. (1) lit. p) - 400.000 lei;
c) pentru eliberarea avizelor prevăzute la alin. (1) lit. q) - 800.000 lei;
(5) Nivelurile taxelor prevăzute la alin. (5) pot fi actualizate prin hotărare a Guvernului.
w)

asigură funcţionarea,

Naţionale

Art. 30.

(1)Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural Naţional se reorganizează în Oficiul
Naţional al Monumentelor Istorice, ca instituţie publică cu personalitate juridică, în
subordinea Ministerului Culturii, finanţată din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul
de stat.
(2) Organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice se stabileşte
printr-o h91ărare a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii, în termen de 120 de zile
de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) Principalele atribuţii ale Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice sunt :
a) elaborarea şi actualizarea Listei Monumentelor Istorice şi a evidenţei monumentelor
istorice;
b) administrarea fondurilor provenite de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului
Culturii cu destinaţia efectuării lucrărilor de intervenţie asupra monumentelor istorice,
cu excepţia fondurilor pentru creditele prevăzute la Art. 53 alin. (3) lit. a);
c) fundamentarea ştiinţifică a deciziilor şi avizelor Comisiei Naţionale a Monumentelor
Istorice privitoare la clasarea şi evidenţa monumentelor istorice, la intervenţiile asupra
lor, în zonele lor de protecţie cat şi în zonele protejate care conţin monumente istorice;
d) elaborarea de normative şi metodologii pentru domeniul monumentelor istorice.
(4) Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice gestionează baza de date, arhiva, fototeca,
fondul cartografic şi biblioteca monumentelor istorice, realizează cadastrul monumentelor
istorice şi studii pilot pentru monumente istorice, editează Buletinul Comisiei Naţionale a
Monumentelor Istorice, precum şi alte publicaţii de specialitate.
(5) ln realizarea atribuţiilor sale, Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice poate încheia
contracte de colaborare cu persoane fizice sau juridice de specialitate.
Art. 31.

(1) Oficiul Naţional pentru Protejarea Patrimoniului se reorganizează în Eforia Monumentelor Istorice, ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii,
finanţată din venituri extrabugetare şi alocaţii acordate de la bugetul de stat.
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(2) Organizarea şi funcţionarea Eforiei Monumentelor Istorice se stabilesc prin hotlirăre
a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii, în termen de 120 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţa .
(3) Principalele atribuţii ale Eforiei Monumentelor Istorice sunt:
a) fundamentarea necesarului de credite, propunerea priorităţilor şi evaluarea, în
conformitate cu normele elaborate de elitre Ministerul Culturii şi aprobate prin hotară re
a Guvernului, a documentaţiilor prezentate de persoanele de drept privat, in vederea
obţi nerii de credite fără dobanda, cu dobandă redusa sau cu dobanda pieţei , pentru
efectuarea de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute ;
b) gestionarea, în conformitate cu prevederile alin . 3 Iii. a) , în regim extrabugetar, a
sumelor provenite din aplicarea Timbrului Monumentelor Istorice, instituit potrivit
prevederilor Art. 54 din prezenta ordonanţă de urgenţă , precum şi din alte surse cu
aceeaşi destinaţie, obţinute în condiţiile legii ; sumele încasate din rambursări de
credite şi piliţi de dobanzi se utilizează în sistem revolving, cu acelaşi scop;
c) administrarea, în numele Ministerului Culturii , cu toate drepturile şi obligaţiile care
decurg din aceasta, de monumente istorice intrate cu orice titlu în proprietatea statului,
altele decat cele administrate de instituţii publice aflate în subordinea Ministerului
Culturii, în vederea protejării acestora; concesionarea şi închirierea de monumente
istorice, intrate cu orice titlu în proprietatea statului sau achiziţionate în numele statului
de elitre Ministerul Culturii;
d) editarea Revistei Monumentelor Istorice, editarea şi comercializarea de
publicaţii privind protejarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice;
e) realizarea de alte activitaţi aducatoare de venituri, pe care le gestioneaza în regim
extrabugetar.
Art. 32.

(1) ln termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţa , în
vederea protejlirii monumentelor istorice, printr-o hotarare a Guvernului la propunerea
Ministerului Culturii, în cadrul direcţiilor judeţene pentru cultura şi patrimoniul cultural naţional
se constituie serviciul monumentelor istorice, încadrat cu personal specializat în domeniu.
(2) Organizarea serviciilor monumentelor istorice se face prin preluarea atribuţiilor şi
fondului documentar din domeniu de la Oficiile judeţene şi al Municipiului Bucureşti pentru
Patrimoniul Cultural Naţional.

CAPITOLWL li
Comisia

Naţională

a Monumentelor Istorice

Art. 33.

(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se reorganizează structura
modul de funcţionare ale Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice.
(2) Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice elaborează sau, după caz, avizează
strategiile, metodologiile, normativele şi măsurile tehnico-ştiinţifice din domeniul protejă rii
monumentelor istorice.
(3) Comisia Naţională a Monumentelor Istorice este formată din specialişti din domeniul
protejării şi punerii în valoare a monumentelor istorice, în sensul prezentei ordonanţe de
şi

urgenţă.

(4) .Comisia Naţională a Monumentelor Istorice este compusă din 31 de membri şi este
condusa de către un preşedinte .
(5) Comisia Naţională a Monumentelor Istorice funcţionează în conformitate cu
regulamentul său de organizare şi funcţionare, aprobat printr-un ordin al ministrului culturii.
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(6) La propunerea preşedintelui Comisiei Naţionale a M0numentelor Istorice şi cu
aprobarea, prin vot, a membrilor acesteia, sunt aleşi, ca membri de onoare ai comisiei,
specialişti din ţara sau din strainatate, personalităţi ştiinţifice cu re<;un0'1Ş\er,e internaţionala
din domeniul cercetarii şi protejarii monumentelor istorice.
(7) Funcţionarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice este ;isigurata de catre
Ministerul Culturii şi se finanţeaza din fondurile b,ugetare aprob§lte Minis\e!'Mlui i(:ulturii.
Art. 34.

(1) în exercitarea atribuţiilor sale, Comisia Naţior19I~ ;i M.onumen.telor l~tqrice emite avize
adopta hotarari, în conformitate cu prevederile prezentei on;lonanţe de urgenţa şi a
regulamentului sau de organizare şi funcţionare.
(2) în conformitate cu prevederile regulamentului .s~ de organizare şi funcţionare,
atribuţiile şi activitatea Comisiei Naţionale a Monumen~lor Istorice se re;;ilizeaza prin lucrari
ln plen , prin lucrari pe secţiuni de specialitate sau prin activitatea Comisiilor Zonale ale
Monumentelor Istorice.
(3) Secţiunile de specialitate ale Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sunt
conduse de catre un preşedinte de secţiune, ales din nandul membrilor acesteia, care este,
de drept, vicepreşedinte al Comisiei Naţionale a {lil9n.11mentelor Istorice.
(4) Preşedintele Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, împreuna cu yiqepre_şedinţii
şi secretarul , formeaza Biroul Comisiei Naţionale a Monume11tel9r Istorice.
(5) Deciziile plenului Comisiei Naţionale a Mon..ume11~lor lji\orice sau 511!! C,qmisiilor
Zonale ale Monumentelor Istorice, ale secţiuni[or ~i !>iroului ţ;omisiei •tita\iqnale a
Monumentelor Istorice se iau, de regula, cu l'lllliotjl!\~51 simpla de yoturi, cu ,e,11cepţia
cazurilor prevazute în pre_zenţa ordonanţa de urgenta.

şi

Art. 35.

(1) Preşedintele Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice conduce activi~ţe.ll acesteia
o reprezinta pe plan naţional şi internaţional.
(2) Preşedintele Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice este 51leş prin ~ot ~cret de
către membrii Comisiei Naţionale a Monumentel9r Istorice 51in ft!nllul mem.~rilqr 51cesteia
pentru un mandat de 5 ani , care poate fi reînnoit consecutiv, o singura daţa .
(3) Propunerea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice privind RElrsoana
preşedintelui acesteia se înainteaza ministrului culturii care poate sa o aprol!e sau sa o
respinga, motivat, o singura data.
(4) În cazul în care prin votul a 2/3 din totalul membrilor C9misiei l)laţionale a Monumentelor Istorice, aceasta îşi susţine propunerea nominala iniţi<1la . ţisţe .xalidij\a prin ordin al
ministrului culturii.
şi

Art. 36.

(1) Mandatul membrilor Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice este de 3 ani, cu
posibilitatea reînnoiri i.
(2) Primii membri ai Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, numiţi dupa intrarea în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţa , au mandate pentru o perioada de 1 an , de 2 ani
~. respectiv, de 3 ani.
(3) Propunerile de noi membri se fac din nandul specialişţilor şi experţilor din domeniul
protej ării monumentelor istorice, de către :
a) Academia Romană ;
b) Ministerul Culturii ;
c) Min isterul Lucrarilor Publice şi Amenajarii Teritoriului ;
d) Ministerul Educaţiei Naţionale;
e) organizaţii neguvernamentale cu o activitate în domeniul protejarii monuroerilf!lor
istorice.
(4) Comisia Naţională a Monumentelor Istorice înaintează lista membrilor care îşi încheie
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mandatul conform alin. (1), precum şi lista persoanelor ce urmează să completeze Comisia
Naţională a Monumentelor Istorice, în conformitate cu prevederile alin. (2).
(5) Lista noilor membri ai Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice se înaintează
ministrului culturii care o aprobă sau o poate returna, motivat, o singură dată, Comisiei
Naţionale a Monumentelor Istorice.
(6) ln cazul în care, prin votul a 213 din totalul membrilor Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, aceasta îşi susţine lista nominală iniţială, ministrul validează, prin ordin, noii
membri.
(7) La solicitarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, la lucrările acesteia
participă , cu rol consultativ, responsabilii serviciilor de specialitate ale Ministerului Culturii,
după caz.
(8) Funcţia de secretar al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice este îndeplinită de
către şeful compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Culturii.
Art. 37.

(1) Comisia Naţională a Monumentelor Istorice are unmătoarele atribuţii principale:
a) formulează şi avizează, din punct de vedere ştiinţific, strategia naţională de
protejare a monumentelor istorice;
b) fundamentează din punct de vedere ştiinţific nonmele şi metodologiile din domeniul
protejării monumentelor istorice, care se aprobă printr-un ordin al ministrului;
c) decide clasarea şi stabilirea grupelor monumentelor istorice;
d) avizează, din punct de vedere ştiinţific, criteriile de atestare a specialiştilor şi
experţilor din domeniul monumentelor istorice, criteriile de agreere a experţilor ~
verificatorilor tehnici atestaţi de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării
Teritoriului şi criteriile de avizare a constituirii agenţilor economici cu activitate ln
domeniul protejării monumentelor istorice;
e) desemnează reprezentanţi în Consiliul Ştiinţific al Oficiului Naţional al
Monumentelor Istorice şi Tn Consiliul de Administraţie al Eforiei Monumentelor Istorice;
f) avizează Planurile Urbanistice Generale ale localitilţilor care cuprind monumente
istorice, Planurile Urbanistice Zonale ale zonelor protejate care cuprind monumente
istorice, precum şi regulamentele de construire aferente acestora, iar în absenţa unor
astfel de documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate, Planurile
Urbanistice de Detaliu care au drept obiect monumentele istorice sau imobilele din
zona lor de protecţie;
g) avizează studiile de fundamentare istorică şi din domeniul monumentelor istorice,
care urmăreşte definirea, instituirea şi delimitarea zonelor protejate de patrimoniu
construit, precum şi reglementările generale de amenajare a teritoriului acestora;
h) avizează documentaţiile tehnice privind intervenţiile asupra monumentelor istorice;
i) avizează documentaţiile tehnice privind intervenţiile asupra imobilelor din zonele de
protecţie a monumentelor istorice, în cazurile Tn care, pentru aceste zone, nu există
un regulament urbanistic avizat şi aprobat conform legii;
j) formulează priorităţile lucrărilor de protejare a monumentelor istorice în vederea
fundamentării sumelor necesare ce urmează să fie alocate în acest scop de la bugetul
de stat, examinează şi avizează priorităţile de finanţare din fondurile aprobate prin
buget, precum şi modificările survenite în alocarea lor pe parcursul anului bugetar;
k) avizează propunerile de achiziţii de monumente istorice, ce se realizează prin
Ministerul Culturii;
I) avizează contractele Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice privind intervenţiile
asupra monumentelor istorice;
m) propune monumente istorice pentru Lista Patrimoniului Cultural şi Natural Mondial,
precum şi pentru Lista Patrimoniului Mondial ln pericol elaborate de UNESCO;
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I
I

n) controlează aplicarea deciziilor sale, luate în conformitate cu prevederile prezentei
legi de către Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice, Eforia Monumentelor Istorice
şi direcţiile judeţene pentru cultură şi patrimoniul cultural naţional ;
o) sesizează organele competente pentru aplicarea de sancţiuni şi luarea de măsuri
de protejare, ca urmare a constatărilor controalelor efectuate de către membrii săi,
potrivit procedurilor stabilite de prezenta lege şi a regulamentului de organizare şi
funcţionare al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice;
p) analizează contestaţiile şi sesizările legate de activitatea de protejare a
monumentelor istorice;
r) avizează programele de pregătire a specialiştilor şi planurile de învăţămant şi
specializare în domeniul protejării monumentelor istorice;
s) reprezintă Remania în cadrul organismelor internaţionale de specialitate similare.
(2) Atribuţiile Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice menţionate în alin. (1) la lit. d) ,
Q, g), h), i), n) şi o) pot fi delegate secţiunilor sau Comisiilor Zonale ale Monumentelor Istorice
în condiţiile stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Naţionale a
Monumentelor Istorice.
Art. 38.

(1) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă
se înfiinţează Comisiile Zonale ale Monumentelor Istorice ca organisme ştiinţifice din teritoriu
ale Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice.
(2) Numărul, teritoriul de competenţă, organizarea şi funcţionarea comisiilor zonale ale
monumentelor istorice sunt stabilite printr-un ordin al ministrului culturii.
Art. 39. ln domeniul protejării monumentelor istorice, proprietarii acestora au obligaţii şi
beneficiază de drepturile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin alte acte
normative; aceste drepturi pot fi cesionate de către proprietari deţinătorilor cu orice titlu ai
monumentelor istorice.

Titlul IV
proprietarilor de monumente istorice
autorităţilor administraţiei publice locale

Responsabilităţile

şi

ale

CAPITOLUL I
Obligaţiile şi

drepturile proprietarilor de monumente istorice

Art. 40.

(1) ln scopul protejării monumentelor istorice, proprietarii şi titularii de alte drepturi reale
asupra monumentelor istorice sunt obligaţi:
a) să întreţină, să folosească şi să exploateze imobilul numai cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi a .Obligaţiei privind folosinţa monumentului
istoric" , conform Art. 17;
b) să asigure paza monumentelor istorice şi să ia măsuri pentru apărarea împotriva
incendiilor;
c) să înştiinţeze, în scris, direcţia judeţeană pentru cultură şi patrimoniul cultural naţio
nal sau primarul oraşului sau comunei respective, în termen de 5 zile de la constatare,
orice modificări sau degradări de natură fizică a monumentelor istorice deţinute şi
aflate în teritoriul unil<'!ţii administrativ-teritoriale;
d) să înştiinţeze, Tn scris, direcţia judeţeană pentru cultură şi patrimoniul cultural naţio
nal sau primarul oraşului sau comunei respective, în termen de 5 zile de la constatare,
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descoperirea întllmplătoare a oricăror construcţii, elemente de construcţii, a unor
piese de inventar fix ori mobil sau a unui vestigiu arheologic necunoscut anterior; pană
la sosirea delegatului instituţiei de specialitate, dar nu mai mult de 15 zile, proprietarul
este obligat să asigure păstrarea descoperirilor;
e) să permită accesul specialiştilor desemnaţi de direcţiile judeţene pentru cultură şi
patrimoniul cultural naţional , în vederea constatării stării de conservare sau pentru
efectuarea de cercetări, inclusiv arheologice, şi de expertizare a monumentelor
istorice; în cazul proprietarilor care sunt persoane fizice, accesul va fi posibil numai cu
acordul acestora;
f) în cazul în care solicită descărcarea imobilului de sarcină arheologică , să finanţeze
săpătura şi cercetarea arheologică aferentă;
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 cu persoane fizice sau
juridice atestate în acest sens şi să prevadă în contracte obligativitatea respectării
tuturor condiţiilor şi termenelor de execuţie cuprinse în avizul de specialitate;
i) să respecte toate condiţiile şi termenele de execuţie cuprinse în avizul de
specialitate atunci cand execută el însuşi lucrări de întreţinere curentă , precum şi orice
alte intervenţii , conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă ;
j) să permită , pe baza prevederilor contractuale, executarea intervenţiilor asupra
monumentelor istorice deţinute , în cazul în care acestea sunt iniţiate şi finanţate de
către persoane juridice abilitate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă ;
k) să permită montarea şi să întreţină însemnul şi sigla de . Monument Istoric";
I) să comunice şi să obţină avizul Direcţiei judeţene pentru cultură şi patrimoniul
cultural naţional pentru programul, capacitatea de vizitare şi condiţiile oferite
vizitatorilor în cazul în care, din iniţiativa proprie, proprietarii pun monumentele istorice
la dispoziţia publicului pentru vizitare sau alte activităţi.
(2) în cazul în care, în îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin . 1 Iii. e) proprietarii
monumentelor istorice constată producerea unor pagube, aceştia au dreptul la o justă
despăgubire, ce intră în sarcina instituţiilor care au realizat cercetarea sau expertizarea, în
termen de 60 de zile de la încheierea acestor acţiuni .
(3) ln situaţia înstrăinării, închirierii sau concesionării imobilelor, ce sunt monumente
istorice, proprietarii acestora au următoarele obligaţii şi drepturi:
a) să notifice viitorului proprietar, chiriaş sau concesionar, regimul juridic al
monumentului istoric pe care ii deţin şi . Obligaţia privind folosinţa monumentului
istoric";
b) să solicite direcţiei judeţene pentru cultură şi patrimoniul cultural naţional pe
teritoriul unităţii administrativ - teritoriale al căreia se afiă respectivul monument istoric,
eliberarea neîntllrziată a . Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric", în cazul în
care aceasta nu este elaborată ;
c) să înştiinţeze, în scris, intenţia de a înstrăina monumentul istoric, prefectului
judeţului , în cazul în care monumentul istoric este clasat în grupa A, sau, după caz,
primarului localităţii unde se afiă amplasat monumentul istoric, în cazul în care
monumentul istoric este clasat în grupa B, în vederea e xe rcitării dreptului de
preemţiune al statului, sau , respectiv, al unităţii administrativ - teritoriale, în condiţiile
prezentei ordonanţe de urgenţă ;
d) să înştiinţeze , în scris, Direcţia judeţeană pentru cultură şi patrimoniul cultural
naţional , cu privire la schimbarea proprietarului sau a administratorului, în termen de
15 zile de la data legalizării actelor de înstrăinare, cesiune sau partajare.
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Art 41 .

(1) Pentru protejarea monumentelor istorice afiate în proprietatea privată a persoanelor
fizice sau juridice, statul sau autorităţile administraţiei publice locale, după caz, sunt obligate
să asigure, la cererea proprietarilor, cu titlu gratuit, sprijinul ştiinţific, tehnic, şi de specialitate,
prevăzut în condiţiile legii.
(2) Sprijinul prevăzut la alin. (1) se oferă pe baza convenţiilor încheiate între părţi care
stipulează condiţiile de acordare, utilizare şi de retragere a acestuia.
(3) Sprijinul statului este acordat prin intermediul Ministerului Culturii.
(4) Asistenţa ştiinţifică se realizează prin acces la evidenţele de specialitate privind
monumentele istorice deţinute, consultanţă, elaborarea de cercetări, studii şi expertize.
(5) Sprijinul tehnic constă în expertizarea de specialitate, elaborarea de documentaţii şi
asistenţă de profil pe parcursul executării lucrărilor de intervenţii asupra monumentelor
istorice.
(6) Sprijinul ştiinţific şi tehnic este asigurat de către instituţiile abilitate prin prezenta
ordonanţă de urgenţă, în conformitate cu priorităţile stabilite în strategia naţională de
protejare a monumentelor istorice.
(7) Proprietarii în cauză au dreptul să cunoască modul în care s-au utilizat sumele
provenite de la bugetul de stat sau de la bugetele locale pentru lucrările privind protejarea
monumentelor istorice deţinute .
(8) în cazul în care statul sau autorităţile publice locale acordă sprijin material, acesta
co nstă în furnizarea de materiale de construcţii , echipamente, instalaţii şi utilaje pentru
executarea lucrărilor de intervenţii asupra monumentelor istorice.
(9) ln cazul în care statul sau autorităţile publice locale acordă sprijin financiar, acesta
constă în acoperirea parţială sau totală a costurilor studiilor şi documentaţiilor tehnice,
precum şi a lucrărilor de intervenţie asupra monumentelor istorice. Sprijinul financiar poate
fi acordat şi sub formă de credite, potrivit Art. 31 alin . (3) li!. a).
Art 42.

(1) Contribuţia financiară a statului, constand din sume alocate prin bugetul Ministerului
Culturii cu destinaţia protejării monumentelor istorice, poate să acopere în întregime sau,
respectiv, parţial, costul lucrărilor de protejare pentru monumente istorice, în funcţie de grupa
în care acestea sunt înscrise în Lista Monumentelor Istorice.
(2) Contribuţia financiară a consiliilor judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale, după
caz, poate să acopere integral costul lucrărilor de intervenţie asupra monumentelor istorice
care fac parte din grupa B, precum şi, individual sau cumulat, costul lucrărilor de protejare a
monumentelor istorice care fac parte din grupa A, afiate pe teritoriul unităţii administrativteritoriale.
(3) Contribuţia financiară a statului şi a autorităţilor administraţiei publice locale poate fi
asigurată prin cofinanţare, precum şi în parteneriat, inclusiv cu proprietarul sau cu alte
persoane fizice sau juridice.
(4) Procedurile şi condiţiile pe care trebuie să le respecte proprietarul, altul decăt statul,
municipiul, oraşul sau comuna , pentru obţinerea contribuţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2),
sunt stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotărare a Guvernului , la propunerea
Ministerului Culturii şi a Ministerului Funcţiei Publice, în termen de 6 luni de la intrarea în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă .
(5) în situaţiile şi condiţiile prevăzute la alin. (4), la data alocării sprijinului financiar şi în
cuantumul contribuţiei statului sau a autorităţilor administraţiei publice locale, asupra
imobilului monument istoric în cauză, se constituie o garanţie imobiliară pentru o perioadă
de 10 ani în favoarea statului sau , respectiv, a unităţilor administrativ-teritoriale.
(6) Garanţia imobiliară prevăzută la alin . (5) se recuperează în totalitate de la beneficiarul
con tribuţiei statului sau , după caz, a autorităţilor administraţiei publice locale, împreună cu
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dobânzile aferente, în situaţia în care bunul în cauză a fost înstrăinat de către proprietar altei
persoane decât statul sau autoritatea administraţiei publice locale, înainte de împlinirea a 10
ani de la constituirea garanţiei imobiliare.
(7) Constituirea garanţiei imobiliare în favoarea statului sau a unităţilor administrativteritoriale este scutită de taxa de timbru.
(8) La data împlinirii termenului de 10 ani, garanţia imobiliară instituită asupra imobilului
se stinge de drept.
Art. 43. 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 acţiuni de animare
culturală beneficiază, în condiţiile legii, de reducere de până la 50% a cuantumurilor
impozitelor şi a taxelor cuvenite bugetelor locale.
Art. 44.

(1) Proprietarii de monumente istorice sunt scutiţi în totalitate de plata impozitului pe
care sunt monumente istorice, cu excepţia spaţiilor în care se desfăşoară activităţi
economice sau comerciale, potrivit legii.
(2) Pentru suprafaţa ocupată la sol de către construcţiile care sunt monumente istorice,
nu se plăteşte impozitul pe teren.
(3) Potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafeţele neconstruite din
terenurile cu regimul de monument istoric în funcţie de suprafaţa afectată şi perioada punerii
monumentelor istorice la dispoziţia publicului pentru vizitare.
clădirile

Art. 45.

de plata taxelor de timbru persoana fizică sau juridică care
un bun imobil clasat ca monument istoric, utilizat în scopul locuirii
sau pentru activităţi necomerciale şi care se angajează în scris, la Direcţia judeţeană pentru
cultură şi patrimoniul cultural naţional pe al cărui 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 judeţene pentru cultură şi patrimoniul cultural
naţional, acest termen poate fi prelungit o singură dată cu încă 12 luni.
(3) în condiţiile neîndeplinirii obligaţiilor menţionate la alin .(1) şi asumate de către
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 şi Controlului Financiar al Statului, pe baza notei de
constatare a Direcţiei judeţene pentru cultură şi patrimoniul cultural naţional.
(4) Prevederile alin . (1) - (3) se aplică şi celor care dobândesc prin donaţie un bun imobil
clasat ca monument istoric.
(5) Înstrăinarea cu titlu gratuit, sau oneros către stat sau către unităţile administrativteritoriale a monumentelor istorice este scutită de plata taxelor de timbru.
Art. 46. Proprietarii de monumente istorice sunt scutiţi de plata taxei de autorizare a
oricărei intervenţii asupra monumentelor istorice deţinute, în cazul în care utilizează bunul
imobil numai pentru activităţi necomerciale sau, în mod direct, numai pentru locuire.
Art. 47. în condiţiile legii, de prevederile Art. 46 beneficiază şi proprietarii imobilelor din
zona de protecţie a monumentelor istorice, pentru lucrările pe care le finanţează şi care sunt
necesare păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor
istorice, aşa cum sunt ele reglementate prin documentaţia de urbanism sau de amenajare a
teritoriului aprobată pentru zona de protecţie respectivă sau prin avizul direcţiei judeţene
pentru cultură şi patrimoniul cultural naţional.
,~·
(1) Este

dobândeşte
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CAPITOLUL li
Atribuţiile autorităţilor administraţiei

publice locale

Art 48.

(1) în vederea protejării monumentelor istorice şi a respectării prevederilor legale în acest
domeniu, autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii principale:
a) cooperează cu organismele de specialitate şi cu instituţiile publice cu
responsabilităţi în domeniul protejării monumentelor istorice şi asigură punerea în
aplicare şi respectarea deciziilor acestora;
b) asigură protejarea monumentelor istorice aflate în domeniul public sau privat al
municipiului, respectiv oraşului sau comunei, precum şi protejarea monumentelor
istorice abandonate sau aflate în litigiu alocând resurse financiare in acest scop;
c) cooperează cu ceilalţi proprietari sau administratori de monumente istorice;
d) se pot asocia intre ele, precum şi cu persoane fizice sau juridice pentru realizarea
unor lucrări de protejare a monumentelor istorice şi pot înfiinţa în acest scop instituţii
şi servicii publice de interes local;
e) participă, în condiţiile legii, la finanţarea din bugetele proprii a lucrărilor de protejare
a monumentelor istorice, prevăzând distinct sumele necesare în acest scop în
bugetele pe care le administrează;
f) cuprind în programele de dezvoltare economico-socială şi urbanistică, respectiv de
amenajarea teritoriului, obiective specifice privind protejarea monumentelor istorice,
elaborează, actualizează şi aprobă documentaţiile de amenajare a teritoriului şi
urbanism privind monumentele istorice sau zonele protejate care conţin monumente
istorice;
g) hotărăsc măsurile tehnice şi administrative necesare prevenirii degradării
monumentelor istorice;
h) prevăd în structura aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale
compartimente specializate sau, după caz, posturi sau sarcini de serviciu precise în
domeniul protejării monumentelor istorice.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să realizeze studiile de
fundamentare, delimitare şi instituire a zonelor protejate care conţin monumente istorice
numai cu personal de specialitate atestat.
Art. 49. Pentru protejarea monumentelor istorice din unitatea administrativ-teritorială de
responsabilitate, consiliile locale au următoarele atribuţii:
a) colaborează în permanenţă cu Direcţia judeţeană pentru cultură şi patrimoniul cultural
naţional, furnizând acesteia toate informaţiile actualizate din domeniul protejării
monumentelor istorice;
b) asigură, în vederea întocmirii sau modificării planurilor urbanistice generale sau pe
cele ale planurilor urbanistice zonale, elaborează documentaţiile pentru delimitarea zonelor
construite şi protejate care conţin monumente istorice;
c) elaborează sau aprobă regulamentele de urbanism pentru aceste zone protejate pe
baza avizului Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sau a Comisiei Zonale a
Monumentelor Istorice, după caz;
d) prevăd în bugetele proprii, în termen de 12 luni de la clasarea siturilor ca monumente
istorice, fondurile necesare pentru elaborarea documentaţiilor aferente de urbanism şi
amenajare a teritoriului;
e) asigură elaborarea şi aprobă programe speciale de prevenire a degradării monumentelor istorice din municipiul, oraşul sau comuna respectivă , cu respectarea avizelor
Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sau a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice,
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după

caz;

direcţiei judeţene pentru cultură şi patrimoniul cultural naţional iului
descentralizat al Ministerului Culturii, împreună cu organele de poliţie, iau măsura interzicerii
circulaţiei cu vehicule grele şi a transportului de materiale explozive în zona de protecţie a
monumentelor istorice;
g) colaborează cu compartimentele specializate ale altor autorităţi ale administraţiei
publice locale, în cazul în care monumentele istorice se află pe teritoriul mai multor unităţi
administrativ-teritoriale.
Art. 50. Primarul are următoarele atribuţii specifice:
a) dispune oprirea oricăror lucrări de construire sau desfiinţare în situaţia descoperirii de
vestigii arheologice, hotărăşte şi, după caz, organizează paza acestora şi anunţă în cel mai
scurt timp direcţia judeţeană pentru cultură şi patrimoniul cultural naţional ;
b) asigură prin aparatul propriu de specialitate şi în colaborare cu direcţia judeţeană
pentru cultură şi patrimoniul cultural naţional aplicarea însemnelor distinctive şi a siglelor de
monumente istorice şi controlează întreţinerea lor de către proprietar;
c) asigură prin intermediul gardienilor publici paza şi protecţia monumentelor istorice
aflate în domeniul public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale, precum şi
cea a monumentelor istorice abandonate sau aflate in litigiu, semnalând direcţiei judeţene
pentru cultură şi patrimoniul cultural naţional , de urgenţă, orice nerespectare a legii.
d) asigură, cu serviciile publice de pompieri, acţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor
la monumente istorice.
Art. 51. Consiliile judeţene şi Consiliul general al municipiului Bucureşti au următoarele

f) la solicitarea

atribuţii :

a) cooperează cu Direcţiile judeţene pentru cultură şi patrimoniul cultural naţional ,
asigurând comunicarea tuturor informaţiilor referitoare la monumentele istorice, aflate în
teritoriul lor administrativ de competenţă şi facilitează comunicarea dintre direcţiile judeţene
pentru cultură şi patrimoniul cultural naţional şi consiliile locale ale oraşelor şi comunelor din
teritoriul judeţului , respectiv ale sectoarelor, în cazul municipiului Bucureşti ;
b) iniţiază , numai cu avizul obligatoriu al Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice,
procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea protejării unor
monumente istorice înscrise în Lista Monumentelor Istorice în grupa B, în situaţiile şi cu
respectarea condiţiilor prevăzute de lege;
c) sprijină şi îndrumă activitatea consiliilor locale ale comunelor sau ale oraşelor care nu
au organizate servicii în domeniu sau posturi specializate în aparatul propriu pentru
protejarea monumentelor istorice înscrise în Lista Monumentelor Istorice in grupa B şi aflate
pe teritoriul administrativ al acestora.

ntlulV
monumentelor istorice

Finanţarea protejării

Art. 52.

(1) Finanţarea protejării monumentelor istorice se realizează prin bugetul de stat, prin
bugetele locale , precum şi de către proprietarii sau administratorii monumentelor istorice,
sau prin cofinanţare publică şi privată .
(2) Lucrările de proiectare: şi de execuţie care se efectuează la monumente istorice şi
care sunt finanţate din fonduri publice sunt supuse regimului general de atribuire a lucrărilor
publice, de proiectare şi execuţie , potrivit legii achiziţiilor publice.
Art. 53.

(1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să-şi prevadă în bugetele proprii
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fondurile necesare în vederea protejării monumentelor istorice aflate în proprietate publică
de interes local.
(2) Autorităţile publice centrale îşi prevăd în bugetele proprii fondurile aprobate prin
bugetul de stat pentru protejarea monumentelor istorice aflate în proprietate publică şi în
administrarea acestora.
(3) în bugetul Ministerului Culturii se prevăd :
a) credite bugetare necesare pentru monumentele istorice aflate în administrarea
Eforiei Monumentelor Istorice;
b) credite bugetare necesare finanţării sau cofinanţării lucrărilor de protejare a
monumentelor istorice aflate în proprietate publică;
c) credite bugetare necesare finanţării sau cofinanţării lucrărilor de protejare a
monumentelor istorice aflate în proprietate privată.
Art. 54.

(1) Se instituie .Timbrul Monumentelor Istorice", care este administrat în condiţiile legii de
câtre Ministerul Culturii, prin Eforia Monumentelor Istorice.
(2) Valoarea, modalităţile de percepere, de încasare, virare, utilizare şi evidenţiere ale
sumelor rezultate din aplicarea Timbrului Monumentelor Istorice se stabilesc prin nomne
metodologice elaborate de Ministerul Culturii, avizate de Ministerul Finanţelor şi aprobate
printr-o hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă.
(3) Timbrul Monumentelor Istorice se aplică asupra:
a) cărţilor poştale ilustrate comercializate in România, reprezentând monumente
istorice individualizate sau în ansambluri, prin imagini fotografice sau reprezentări
grafice de interior sau exterior;
b) ghidurilor turistice comercializate în România şi care prezintă teritoriul românesc cu
localizarea monumentelor istorice de interes turistic;
c) casetelor video şi compact discurilor comercializate în România şi care prezintă
monumente istorice;
d) biletelor de intrare, inclusiv taxelor de fotografiere sau filmare, pentru monumentele
istorice puse la dispoziţia publicului, în totalitate sau în parte, prin lucrări finanţate de
la bugetul statului sau al autorităţilor administraţiei publice locale;
e) biletelor de intrare la manifestările culturale şi sportive, desfăşurate în acele
monumente şi situri istorice care au fost protejate şi puse la dispoziţia publicului pentru
vizitare prin fonduri de la bugetul statului sau al autorităţilor administraţiei publice
locale.
(4) Timbrul Monumentelor Istorice se percepe de la editorii cărţilor poştale ilustrate,
ghidurilor turistice, casetelor video, compact discurilor, după caz, sau de la proprietarii
sau administratorii monumentelor istorice, care realizează venituri din activităţile
menţionate la alin.(3).
Art. 55. Fondurile obţinute din aplicarea Timbrului Monumentelor Istorice se utilizează de
câtre Eforia Monumentelor Istorice în mod exclusiv pentru :
a) acordarea de credite în condiţiile Art. 31 , alin 3 lit. a) şi b) , cu prioritate pentru
proprietarii sau administratorii care pun la dispoziţia publicului monumentele istorice pentru
vizitare şi pentru programe de animare culturală ;
b) finanţarea unor lucrări necesare pregătirii pentru vizitare, precum şi pentru realizarea
unor lucrări sau programe de animare culturală a monumentelor istorice;
c) organizarea de manifestări culturale, ştiinţifice şi de popularizare a monumentelor
istorice, în cooperare cu proprietarii sau administratorii lor.
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Titlul VI
Sancţiuni

Art. 56.

derea

lncillcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage, după caz, răspun
sau penală .

civilă, administrativă, materială, disciplinară , contravenţională

Art. 57.

distrugerea parţială sau degradarea monumentelor istorice constituie
se sancţionează conform legii penale.
(2) ln cazul degradării monumentelor istorice, se poate aplica şi măsura corelativă a
obligării făptuitorului la restaurarea părţilor de monument istoric pe care l-a degradat, pe
baza avizului organismelor de specialitate prevăzute in prezenta ordonanţă de urgenţă .
(1)

Desfiinţarea ,

infracţiune şi

Art. 58.

(1) Constituie contravenţii la regimul de protecţie al monumentelor istorice următoarele
fapte, daci! nu au fost săvarşite în astfel de condiţii încat, potrivit legii penale, să fie
considerate infracţiuni:
a) declanşarea procedurii de expropriere a monumentelor istorice fără avizul Ministerului Culturii;
b) modificarea, desfiinţarea sau strămutarea unui imobil, fără avizul Ministerului
Culturii, după declanşarea procedurii de clasare;
c) încălcarea de catre proprietar a obligaţiilor prevăzute la Art. 40 din prezenta
ordonanţă de urgenţă ;
d) neaplicarea şi nevirarea nmbrului Monumentelor Istorice, în condiţiile prevăzute de
Art. 54 din prezenta ordonanţă de urgenţă ;
e) încillcarea prevederilor Art. 63 de catre proprietar sau de către titularul dreptului de
administrare a imobilelor menţionate în acesta.
(2) Contravenţiile prevăzute la litera b} se sancţionează cu amendă de la 1O milioane lei
la 50 de milioane lei, iar cele de la literele a} , c), d}, şi e), se sancţionează cu amendă de la
3 milioane lei la 30 milioane lei.
Art. 59.

(1) Contravenţiile se constată şi amenzile se aplica de specialiştii direcţiilor judeţene
pentru cultură şi patrimoniul cultural naţional, de împuterniciţii Ministerului Culturii, de
inspectorii teritoriali ai Inspecţiei de Stat în Construcţii, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
sau de inspectorii Ministerului Finanţelor, după caz.
(2) Pentru contravenţiile prevăzute la Art. 58 alin. (1) lit. b) şic) , constatarea şi aplicarea
amenzii se pot face şi de catre primar, preşedintele consiliului judeţean şi împutemici~i
acestora sau de către organele de poliţie, după caz.
Art. so. Contravenţiilor prevăzute în Art. 58 le sunt aplicabile dispoziţiile Legi nr. 32/1968
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificilrile şi completările ulterioare.

Dispoziţii

Titlul VII
tranzitorii

şi

finale

Art. 61. Pana la instituirea zonei de protecţie a fiecărui monument istoric, conform Art. 9
din prezenta ordonanţă de urgenţă , se consideră ca zonă de protecţie suprafaţa delimitată
cu o rază de 100 m, în localităţi urbane; 200 de m în localităţi rurale şi 500 de m în afara
localităţilor, măsuraţi de la limita exterioară , de jur împrejurul monumentului istoric.
Art. 62.

(1) Lista Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice, aprobată de catre Comisia
a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice, în 1991-1992, ramane în vigoa-

Naţională
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produce efecte ca atare timp de maximum 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei
de urgenţă , perioadă în care aceasta va fi reactualizată conform Art. 3, Art. 8 şi
Art. 22.
(2) !n termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă ,
Direcţiile judeţene pentru cultură şi patrimoniul cultural naţional sunt obligate să
încunoştiinţeze, în scris, proprietarii sau titularii de drepturi reale asupra monumentelor
istorice despre obligaţiile ce le revin prin lege, ca urmare a regimului juridic special al
bunurilor imobile în cauză .
Art. 63. înstrăinarea cu orice titlu a unui monument istoric se face numai după emiterea, în
co ndiţiile legii , către proprietar a . Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric";
proprietarii de construcţii şi terenuri clasate ca monument istoric, iar pentru imobilele care fac
obiectul Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia
de locuinţe , trecute în proprietatea statului, titularii dreptului de administrare, şi care nu
dispun, la data înstrăinării, de , Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric', sunt obligaţi
să solicite emiterea sa ori, pană la aprobarea metodologiei prevăzută la Art. 17 alin . (3) din
prezenta lege, să obţină avizul de folosinţă de la direcţia judeţeană pentru cultură şi
patrimoniul cultural.
Art. 64. Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă orice prevederi
contrare se abrogă.
Art. 65. Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă , Art. 1O, alin. (2) din
Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de
locuinţe , trecute în proprietatea statului, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 279 din 29 noiembrie 1995, se modifică după cum urmează :
re

şi

ordonanţe

, Sunt, de asemenea, exceptate de la vanzare locuinţele care au avut destinaţia de case
de oaspeţi , de protocol, precum şi cele folosite ca reşedinţe pentru foştii şi actualii demnitari."
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