UN PROIECT DE LEGE DIN 1 87 1 PRIVIND PROTECŢIA MONUM ENTELOR *
L I V I U ROTMAN

gios un prog,ram poEtic. Cu 'toa,te acestlea, în expunerea de
motiv'e, prezentată de V. A. Urechia, protejarea u n or astfel
de monumente este conceputa În pri'ITIIu l I1Înd ca un ,a ot de
cultu.ra : "Aceste sfinte altare deci, reclamă de la noi, mt

RespecDul f,aţa de propriul llr,eout repr,e zinta o constanta
a spiritual i taţii poporului roman. Pe acest plan, grija pentru
pasurarea vestigi.i lor <lIcestui tr'e'cut are tradiţii în de'lungate,
ce se Împletesc cu Însuşi procesul formarii n aţiunii şi a sta
uului naţional roman.
Un merit deosebit în ·c'eroetarea în.ceputllliui preooupariler
pentru conserv,area monun1JentlelO'r ,i storice ca şi a ma·terial i
zafll acestor preocupari pe p lan legislativ şi instituţional re
vine lui Oliver Velescu, care in ultimii ani a evidenţiat o
serrie de aspecte l eg,ate de preistoria şi istO'r i a oonserva,ri i şi
rest;aura,r ii monumentdOlr i sto6oe î n Romania'.
In pr,imul din vre acest;ea este semnalat ,ş i P,r oiectul de
lege ce face obie.cuu1 artimJului n e'SUf:U, din păcate nu şi în
celelalte contribuţii mai ,r ecente. De asemenea, proiecuul este
amintit în aI't icelul profesorului AUirdian Sa,cerdeţe.an'll, Co
misia M onumentelor Istorice la 80 de ani2•
In aceste ,studii, data fixata pentflu înoepuuul activitaţii
legislativ,e privi nd monumentlele i soofÎ,ce este anul 1 892, anul
Legii pentru ,cons·erva.rea şi rest;aUI1ar,e a monumentelor public'e
şi a Decretul u i de înfiinţare a Comisi'e i Mon umentelor Istorice.
Faptul a determinat şi jubileul a opt deoeni i de activitate a
Comi siei Monumentelor Istorice.
Obiectul st'udiul,u i de faţa îl constituie prezentare,a p.reve
derilor PI'Oi,ecuului de lege privind protecţia menumentelor
istorice din 1 87 1 , ,care cobo,alfa cu peste doua deoenii momen
tul de Înoeput ,a,l une.Î. activitaţi :legisIatÎNe Î nchinate conser
varii monumentelor i s-to,r i,ce. Datorita acestor pflcvederi deose
bit de )nteres<lJnte, conside,ram ca Proiectul de lege consti1Juie
un punct de Tef.erinţa pentru i stor,ia mentalitaţii şi oultUifii
din deceniul opt al seeolu1ui urecut. TO'todata, socotim ca este
pus În lumina astfel un aspect al act�vitaţii principalu�ui
auDor ,a l proiecDului, istolricul, omul de culuura şi de stat
V. A. Urechira, persenalitate oare fiU şi-·a gasit înca locul cu
venit în preocu parile istoriog1r,a fiei noa'str,e ,
I n şedinţa Camerei Deputaţilor din 30 i anuarie/1 1 fe
bruarie 1 8 7 1 un grup de deputaţi de diverse IlIuanţe l iber.ade
a Înaintat spre dezbater,e "Proiectvtl de lege pentrbt conser
varea monumentelor Cbtltului român"3. Semna'tarii proi,ecwlui
erau V. A. Urechia, apropiat cer,curilor l iber,al rad:cale, Vic
ter Adri,a n, cunescut fl1untaş l.Lber,a l, 'radical, fest ministru de
razbei, G . P. Manw, fI1acţion,ist, Florescu, Cezar HeHia,c , libe
raI ,apropi,at Fracţiunii Independente din I aşi, cendusa de
Nicol,a,e Ionaşcu, Vucini.c, NegJr e, liberal i-fracţÎonişti, D. A ,
StuTdza, liberal-modetr at, fost prim ministI1u. O p.r ima obser
vaţie ce se impune este titlul Proiectului şi anume limitare::t
la menumentele de cult şi În med sp ec:,a,l ,La menumentele
cu.l uului român. Daca ţinem seama Însa de momentul ,r,e dac
tarii Proiectului, de faptlul ca aHlnci, În ,reaEtat,e , ,cele mai
multe monumente cunoscute erau bisericile şi ca, În general,
ceea ce numim lazi m011'umen�e civile pe n tru Ţ,ara Româ
neasca şi Mol dov,a sînt, în marea ma joritate rezultatul acti
v itaţii materiale şi spirituale cO'ntJemporane cu Însusi Proi·e c
tul, este firesc faptul ca autor,ii acestuia sa n u aiba perspec
tiv,a lor Î storica. Totu5i, 'res�rÎng,e rea "ah in itio" la monu
mente religioas·e 'este o limita .a a,o estui Proiect, dato'rata
pe.alJe şi influenţei grupa,rii politi,ce a Fracţi'lln i i Eberale şi
independente ce Îşi f�cuse din clGaccrbarea sentimentului rdi-

mtmai " espectul creştimtlui dar şi iubirea şi îngrijirea ce se
cbtvine unor testimonii ale gloriilor naţionale"4.

Descifrar,e a sensului şi imporuanţei monumenteler pentru
cenştiinţa naţiunii facuta de V. A. Urechia în " Expunere
de motive" pa.re .a fi deosebjt de interesanta. Urechia sub
l iniaza în primul rînd aspectul patriotic a l problemei : " . . . bi

sericile şi templele ridicate de domnii noştri, mai adesea
întnt amintirea unei glorioase apărări a patriei de invaziz,mi
străine" . .în ,aceste c\lJvime, is,toricul prinde însaşi esenţa în

tregii deveniri a poporului reman, l u pta pentru apararea
fiinţei saLe.
De o impertanţa deosebita ni s e PaJre ,a fi faptul ca
V. A. U rechia cencepe monumentul ca un docum en t mate
rial ,a,l istoriei pauriei în gener,a,] '5i al isteriei GultJurii în spe
cjal, subliniind ponderea pe ca:re O' ocupa m011'Ulmentul în
condiţiile existenţei u 'I1,ui_ J1.'Ilm a,r [oaJme m i,c de dooumente
sorise : "Adesea aceste temple sunt pentru noi şi unicele do

et-tmente . . . de nobleţă ale cultttrii, ale dezvoltării în timpul
remoţi(sic!) ai ţării".

Proiecvul conţine opt ar6co,l,e. P6mul articol prevede in
stituirea la Bucureşti a Comisiei monumeme1oT naţionale.
Aceasta comisie avea ca preşedinte pe m inistrul curvelor ş i
instruqiunii - fapt fo,ane impolrtta nt, ce sublinÎ<aza înca o
dalta concepţia auto,r ,iloir proi,ec1;ului asupfla aCţiunii de cen
servar:, ca un act de cultura - iar ca vicepfleşedinte p e
preşedmtele cemitetului arheolegic. Cemisia trebuia s ă aiba
urm�toarea structura: doi membri delegaţi ai Secietaţii aca
demIce - secţiunea istorica, dei membr� aleşi de corpul pro
fes? ral al şcelilor de pictura, mai mulţi artişti, arhiteCţi, sculp
.
ton, pIctori. In fond, ,a,c est mozaic de speciali,taţi În'Seamna
recunoaşterea, la 1 87 1 , <li complexitaţii actului de conser
v alre şi resta'u rare, a neoesi'taţii unei ceLaborari intelfdiscipli
nare.
Capitelul al doilea al proiectu l ui stabileşte atributele,
drepturile şi îndateririle Comisiei. Se facea în primul rînd
.
preCIzarea
de caracter general : "A veghea l a nealterarea şi
conservarea în bună stare a monulrentelor naţ'ionale, biserici
şi mănăstiri". Acea sta reprezinta în fond recunoaşterea unei
politici unitare privind monumentele isterice. Cemisia tre 
bu:a să propuna planurile dupa care se p uteau face restaurari,
cu �pecificarea "măSbtrat Cl,t mijloacele bttgetare" şi avea
menIrea de a "cond/4ce de aproape partea artistică a restau

r</rilor" .

Foarte interesanta şi demnă de subliniat este prevederea
prin care i se cerea Comi siei "a-şi da opiniunea în mod con·

s�d�at iv as/,tpra stihtlui şi caractemlui vre ţmei clădiri, edi
jzczi care se proiectează de către stat", Oare actualizarea
acestei prevederi nu ar fi demna de luat în seama? O im
portanţa deosebită se acorda acţiunii de evidenţă a monu
mentelor aratÎndu-se astfel În capitolul al I I I-lea urmatoa
rele : " Comisiunea monumentelor îndată d14pă instalarea sa

va 1ete1'1nina care anume biserici �'i mănăstiri sunt şi se
conszderi"i monumente naţionale, indiferent de pro p,-ietate".

Aceasta ultima specificare ni se pare a fi deesebit de inte
resantă, ea constituind un indiciu pentru caracterul înaintat
a l gîndirii auterilor proiectului din 1 87 1 . Mai tÎrziu, în
legile din 1 9 1 3 şi 1 91 9 , se va sublinia "dreptbtl sacnt al
proprietăţii partiCbtlare", fapt ce a determinat pierderea a
numeroase monumente istorices.
Proiectul prevedea colaborarea organeler de stat la aCţi
unea de conservare a monumenteler isterice, astfel că edata

• Acest artic 1 a fost prezentat sub Forma de comun icare la Sesiunea
D,P.C.N, din ianua rie 1 975 ,

1 O. Velescu, Evidenţa momllnentelor istorice din ţara noa,tră, CO'llll
nicare la Sesiunea ştiinţifică a Direcţiei n: onun�entelor istorice, 1 963; idem,
PIt/1.cte de vedere In legăwră cu restaurarea mOl1wnentelor istorice, "Bule
t i n lLI monumentelor isto rice " , 1 /1 970; idem, 80 de ani de a ctivi ta te a
Comisiei monumel1telor iswrice, Comunicare la sesiunea D .M , I . din ianu
arie 1 97 3 .
2 A . Sacerdoţeanu, Comisia Molltllnentelor Istorice l a 8 0 d e ani,
"B.M . I " , 1 972, nr, 4, pag, 1 4 .
3 "MonitOrul OFicial a l României," nr. 2 7 d i n 6/1 8 Februarie 1 8 7 1 ,
p, 1 4 2.

4 Ibidem.
5 O. Velescu, Puncte de vedere in legătură
telor istorice, "B.M.I.", 1 / 1 970, p. 4 8 ,
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restaurarea , monmnel1-

const ituită lista monulTl1entelor istorice urma a fi p ublicată
în " Monitorul Oficial", iar funcţionarii administraţiei de
stat trebuiau să urmărească lucrăril e cerute de Comisie. Pe
de altă parte, se interziceau orice lucrări la monumente

ANEXA

Proiect de lege pentru conservarea monumentelor cultului român
Capitolul I

"fără prealabila a�t torizare a Comisiei şi aprobarea planului
de reparaţii sau. restaurări" . în continuare se arăta : "Această
prohibiţitme concern,'i Ilvt numai exteriorul bisericii dar şi
interiontl ei, în cele mai mici amănunte, în cele mai mici
detalii de omamentaţiune, obiecte de cult, cît şi ediliciile
vechi înconjurătoare monument1,eli-ti". O asdel de prevedere

A u torităţi
Art. 1 . Se instituie în B ucureşti o comlslune specială cu
numele : Comisiunea monument:elor naţionali .
An. 2 . Aceasta comisiune se compune eLi n:
a. Ministeru l Cultelor şi InstruCţi unei ca preşedinte
b. Preşedintele Comitetului arheologic ca vlcepreşedinte
c. Doi membri delegaţi de Societatea acadelllJi că la
secţia istorică.
d. Un mem bru din clerul îna lt
e. Doi membri aleşi de corp u l profesoral al şcoli lor
de pictură cu reşedinţă în Bucureşti, din personalul şcoli lor
sau surăine lor.
f. Mai mulţi artişti , arhitecţi , sculptori, pictori . Numarul aces,tor.l î l limitează însuşi comisiunea după impor
tanţa şi dez\"oltarea Ill'crari1or sale.
An. 3. FunCţi unile membrilor comisiunii sînt onor.ifice.
Pent.ru spezele de transport al membrilo.r .e i la trebuinţă de
studiU asupra unui monument, se va fti xa în bugetul minis
terului o mica sumă anuală de . . . .Iei.
Art. 4. Comisiunea Întocmeşte regulamentul după care
va avea a urma activitatea sa conform scop ului.

consti tuie dovada unui orizont foarte larg de înţelegere a
noţiunii de monument, în toată complexitatea sa, mărturie a
unei gîndiri moderne.
Autorii proiectului şi -au dat seama de necesitatea publi
cării l ucrărilor legate de activi tatea Comisiei . Aşadar, aceasta
avea obligaţia de "a pu.blica periodic dări de seamă despre

lucrările proiectate de Comisitme ori întreprinse, numai ce
ar li dorit să se întreprindă monu.mentelor" (anticipîndu-se

�

eleci prognoza În restaurarea monumentelor). Se preconiza
în fond edi tarea unui p eriodic ce avea să fie peste trei decenii
" B uletinul Comisiunii Monumentelor Istorice".
Un alt articol stabilea publicarea treptată a alblbm u l u i
monumentelor naţionale "î/lSoţit de istoricl",l lor şi de stu.dii
asupra lor din respectul esteticii şi a artelor", Autorii pro
iectu lui doreau prin aceasta să introducă în conştiinţa p ublică
respectul faţă de monument atît ca mărturie istorică, cît şi
ca realizare estetică.
Proiectul nu a mai fost dezbătut În Camera Deputaţilor.
Aceasta se datora pe de o parte situaţiei economice precare
în care se afla ţara, interminabilelor dezbateri parlamentare
legate de afacerea Strousberg, manifestaţiilor cu caracter
antidinastic şi, în sfîrşit, căderii guvernului liberal cond us de
Ion Ghica şi constitui rea guvernului conservator, evenimente
ce au polarizat atenţia deputaţilor. Atmosferă tul b ure, eve
nimente grave ce nu permiteau materializarea p roiectu lui pri
vind proteCţia monumentelor istorice. Prob lema nu fusese
Însa rezolvată.
în 1 874, la 6/ 1 2 aprilie, Vasile Boerescu, ministrul Cu lte
lor �i instrUCţiunii, propunea prin J urnal al Consi liului ele
Miniştri i instituirea Comisiunii Monumentelor Publice. Jur
nalul a fost sanqionat prin decret domnesc6. Ne aflăm astfel
în faţa primei instituţionalizări a Comisiei Monumentelor Is
torice, moment deosebit de i mportant în istoria cu lturii ro
mâneşti .
Decretul pornea de la proiectul lui V. A. Urechi a, făra
a aborda însă toate problemele enunţate. însăşi activi tatea
Comisiei este mai restrînsă avînd ca sarcină principală evi
denţa monumentelor p ublice . . .căci ştiind momtmentele ce

Capitohtl II

AtribUit e, drepturi şi îndatori ri
Art. 5 . Atributele Comisiunii monumemelor sînt:
a. De a veg1hea la nealte.rarea şi conservarea În bunăstare
a monumente!or naţionale, biserici şi manăstiri .
b. A propune p lanul din care, amesurat cu mi j loace le
hugetare, se POt face restauraţiunile diverselor noastre mo
numente.
c. A conduce d'aproape partea artistica a restauraţi unilor.
d. A-şi da opini unea în mod consultativ asupra stilului
şi �a!racteru lui estern a construCţiunilor, edi f,iciilor care se
pro iectează de către stat, în toate ramuri le serviciilor.
e. A urmări Înaintea j ustiţiei pre acei care contra prohibi
ţÎi lor acestei legi, or allinge şi or altera monumentele decla
rate naţionale.
f. A pu blica periodice dăr i de seamă despre lucrările pro
iectate de comisiune, ori întreprinse, ori numai ce ar fi dorit
.
să se Întreprindă.
g. A publica treptat albumul monumentelor naţionali În
soţit de istoricul lor şi de studii asupra Jor, din respectul
esteticei şi al artei .
Art. 6. Comisiunea mon umentelor să serveasca urmărirea
lucrărilor sale de agenţi ordinari ai administraţie i publice.
Ea se b ucură de corespondenţa poştală şi a telegrafu lui în
lucrarile sale.
Capitolul Il!
Monumen.oele
. An. 7. Comisi unea monumentelor Îndată d upă instala
ţl unea sa va deternlina cari anU111e biserici şi Inănăsti ri, sunt
a se considera ca monumente naţionali, fie e le proprietate
directă a Statului , fie privată ori comunală. Lista acestora
se va publica în Moni tor şi se va transmite p refectur.i lor ca
s-o aibă în vederle după dispoziţiunile acestei legi.
An. 8. Nu este permis nici unei autoritaţi şi niCI unei
asooiaţi uni , consiliu judeţean, comunal, epitropii eclesiasticc
ori persoane private de a intreprinde reparări şi restaurari
la vreuna din biserici declarate monumente naţionali, fară
preala,?il a au torizare a Comisiunii monumentelor şi la probarea
p lanurilor de reparaţi uni şi restaurare. Această prohibiţiune
concerna nu numai esteriorul bisericii dară şi interioru l ei ,
În cele mai mici detalii de ornamentaţiune, obiecte de cult, cît
şi edificÎJi le vechi Înconjurătoare monumentului.
Art. 9. Orice Înfingere a prohibiţiunilor arătate la art. 8 ,
se va pedepsi conform Cod u lui penale.
Art. 1 0. Ministrul Cultelor şi InstrUCţi unii p u b lice nu va
p utea treoe la bugetu l sau anual decît s ume pentru restaura
ţiuni, decît după p lanurile hotărîte de Co.misiunea monumen
telor.
A rt. 1 1 . Toate I 'egile şi regulamentele contrarii legii de faţă
sunt şi rămîn abrogate.
( " Monitorul oficia l " , nr . 27 din 6/ 1 8 febr. 1 8 7 1 , p. 1 42 )

"

le avem ptttem htpta fJent rvt dî/lSele şi (lua) măsvtri mai si
gure de conservare". Dar nici Decretul din 1 874 nu a avut

urmări practice . Găsim şi de data aceasta o motivare în
sfera politicului : reluarea chestiunii rientale p unea probleme
majore în faţa tînărului stat, dornic să-şi obţină independenţa
naţională. Interesant este faptul ca acelaşi V. A. Urechia, fiind
ministru al InstruCţi unii în 1 8 8 1 , îşi reia proiectul pre�entat
în 1 8 7 1 . Noul proiect, aproape acelaşi , are totuşi o parti
c u laritate. Interesantă de semnalat ni se pare legătura pe care
Urechia o făcea în motivare între conservarea monumentu
lui şi procesul de instruire şi educare: "Dar oare tot ce inte

resează cultura naţiollală mt are legătură cu acea inst rucţi
une şi edvtcaţitme a Românilor?"7.

Faptu l că autor u l privea monumentul de cultură ca pe
un instrument de educaţie al poporul ui constituie un merit
deosebit al lui V. A. Urechia, care ne apare astfel ca pre
decesor al nostru .
Am considerat necesar să ne oprim asupra Proiectul ui de
lege din 1 87 1 pentru că acesta este p ri ml,lI document I,egis
lativ ce are ca obiect special proteCţia monumente]or isto
rice. Prevederi le sal e dovedesc o înţelegere come lexă a noţi
unii de monument, aruncînd o l umină interesanta asupra spi
ritualităţii româneşti de la Începutul deceni u l ui al optulea
al secolului trecut, perioadă istorică deosebit de i mportanta
a cristalizării structurilor statul ui modern, perioadă ce a
premers dobîndirii independenţei naţionale.
"Mon itorul Ofi c i a l " , n I' . 78 d l n 7/ 1 9 aprilie 1 8 74.
V. A. . Urechia, Acta et agenda. 13ucu resci, 1 8 8 1 , p . 6.
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