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CAMERA DEPUTAÞILOR

Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

R A P O R T

asupra proiectului Legii protejãrii monumentelor istorice

˛n urma examinªrii  proiectului Legii protejªrii monumentelor istorice, în

”edinþele din 2 ”i 15 septembrie, 26 octombrie 1999, 24, 25, 26 ”i 27 ianuarie, 2, 16 ”i

23 februarie ”i 15 martie 2000, Comisia pentru culturª, arte, mijloace de informare în

masª propune, cu unanimitatea voturilor celor prezenþi, ca acesta sª fie supus spre

dezbatere ”i adoptare cu amendamentele anexate.

Cu acest proiect de Lege, Comisia a fost sesizatª în fond.

˛n redactarea raportului, Comisia a þinut cont de avizele transmise de Comisia

pentru administraþie publicª, amenajarea teritoriului ”i echilibru ecologic, Comisia

pentru buget, finanþe ”i bªnci ”i de Comisia juridicª, de disciplinª ”i imunitªþi.

Proiectul Legii protejªrii monumentelor face parte din categoria legilor

organice.

PRE ªEDINTE, SECRETAR,

Gabriel ÞEPELEA Puiu HA ªOTTI
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Comisia pentru culturª, arte,

mijloace de informare în masª

A M E N D A M E N T E

la proiectul Legii protejªrii monumentelor istorice

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniþial)

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3
1. Art. 1. ...

(2) În sensul prezentei legi, monumentele
istorice sunt bunuri imobile, construcþii ºi
terenuri, situate pe teritoriul României, ori
proprietate a statului român ºi aflate pe teritoriul
altor state ºi care sunt semnificative pentru
cultura ºi civilizaþia naþionalã ºi universalã.

Amendament propus de Comisie

Alin. (2) din art. 1 se modificª ”i va avea urmªtorul
cuprins:

(2) În sensul prezentei legi, monumentele istorice sunt
bunuri imobile, construcþii ºi terenuri, situate pe teritoriul
României ºi care sunt semnificative pentru cultura ºi
civilizaþia naþionalã ºi universalã.

Pentru a nu veni în contradicþie cu
legislaþiile altor state.

2. Art. 2. …

(3) În sensul prezentei legi prin protejare se
înþelege ansamblul de mãsuri cu caracter
ºtiinþific, juridic, administrativ, financiar, fiscal
ºi tehnic menite sã asigure identificarea,
cercetarea, inventarierea, clasarea, conservarea,
inclusiv paza ºi întreþinerea, consolidarea,
restaurarea ºi punerea în valoarea a
monumentelor istorice prin integrarea
social - economicã ºi culturalã în viaþa
colectivitãþilor locale.

Amendament propus de Comisie

Alin. (3) din art. 2 se modificª ”i va avea urmªtorul
cuprins:

(3) În sensul prezentei legi, prin protejare se înþelege
ansamblul de mãsuri cu caracter ºtiinþific, juridic,
administrativ, financiar, fiscal ºi tehnic menite sã asigure
identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea,
conservarea, inclusiv paza ºi întreþinerea, consolidarea,
restaurarea, punerea în valoarea a monumentelor istorice ºi
integrarea social - economicã ºi culturalã în viaþa
colectivitãþilor locale.

Pentru a conferi textului mai multã
claritate.

3. Art. 3. – Conform prevederilor prezentei legi,
pot fi protejate sub titlul de monument istoric
urmãtoarele categorii de bunuri imobile situate
suprateran, subteran sau subacvatic:

Amendament propus de Comisie

Art. 3 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 3. – Conform prevederilor prezentei legi, pot fi
protejate sub titlul de monument istoric urmãtoarele

Pentru o exprimare mai corectã.
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a) MONUMENT: construcþia sau partea de

construcþie împreunã cu instalaþiile,
componentele artistice, elementele de mobilare
interioarã sau exterioarã care fac parte integrantã
din acestea, precum ºi lucrãri artistice
comemorative, funerare ºi de for public,
împreunã cu terenul aferent delimitat topografic
ºi care constituie mãrturii              cultural –
istorice remarcabile din punct de vedere
arhitectural, arheologic, artistic, religios, social,
ºtiinþific sau tehnic.

b) ANSAMBLU: grup coerent din punct de
vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic,
de construcþii urbane sau rurale, împreunã cu
terenul aferent, care formeazã o unitate
delimitatã topografic ºi care constituie mãrturii
cultural – istorice remarcabile din punct de
vedere arhitectural, urbanistic, arheologic,
artistic, religios, social, ºtiinþific sau tehnic;

c) SIT: teren delimitat topografic cuprinzând
acele creaþii ale naturii sau creaþii ale omului în
cadru natural care sunt mãrturii cultural – istorice
remarcabile din punct de vedere arhitectural,
urbanistic, arheologic, artistic, religios, social,
ºtiinþific, tehnic, sau al peisajului cultural.

categorii de bunuri imobile situate suprateran, subteran sau
subacvatic:

a) MONUMENT: construcþie sau parte de construcþie,
împreunã cu instalaþiile, componentele artistice, elementele
de mobilare interioarã sau exterioarã care fac parte
integrantã din acestea, precum ºi lucrãri artistice
comemorative, funerare ºi de for public, împreunã cu
terenul aferent delimitat topografic, care constituie mãrturii
cultural – istorice remarcabile din punct de vedere
arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios,
social, ºtiinþific sau tehnic;

b) ANSAMBLU: grup coerent, din punct de vedere
cultural, istoric, arhitectural, urbanistic, de construcþii
urbane sau rurale, împreunã cu terenul aferent, care
formeazã o unitate delimitatã topografic, ce constituie o
mãrturie cultural – istoricã remarcabilã din punct de vedere
arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic,
etnografic, religios, social, ºtiinþific sau tehnic;

c) SIT: teren delimitat topografic, cuprinzând acele
creaþii ale naturii sau creaþii ale omului în cadru natural,
care sunt mãrturii cultural – istorice remarcabile din punct
de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric,
artistic, etnografic, religios, social, ºtiinþific, tehnic, sau al
peisajului cultural.

4. Art. 4. – (1) Monumentele istorice pot
aparþine domeniului public sau privat al statului
sau al judeþelor, oraºelor ºi comunelor sau pot fi
proprietatea privatã a persoanelor fizice sau
juridice.

(2) Dreptul de proprietate asupra
monumentelor istorice aparþinând domeniului
public este inalienabil, imprescriptibil ºi
aparþinând domeniului public este inalienabil,

Amendament propus de Comisie

Alin. (1) ”i (2) din art. 4 se modificª ”i vor avea
urmªtorul cuprins:

Art. 4. – (1) Monumentele istorice pot aparþine
domeniului public sau privat al statului ori al judeþelor,
oraºelor ºi comunelor sau pot fi proprietatea privatã a
persoanelor fizice sau juridice.

(2) Dreptul de proprietate asupra monumentelor istorice

Pentru o exprimare mai elegantã.
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imprescriptibil ºi insesizabil; potrivit legii, aceste
monumente istorice pot fi date în administrare
instituþiilor publice, pot fi concesionate sau
închiriate în condiþiile legii ºi numai cu avizul
Ministerului Culturii.

aparþinând domeniului public este inalienabil,
imprescriptibil ºi aparþinând domeniului public este
inalienabil, imprescriptibil ºi insesizabil; potrivit legii,
aceste monumente istorice pot fi date în administrare
instituþiilor publice, pot fi concesionate sau închiriate în
condiþiile legii, numai cu avizul Ministerului Culturii.

5. Art. 7. – (1) Organismul ºtiinþific de
specialitate cu atribuþii ºi competenþe specifice în
domeniul protejãrii monumentelor istorice este
Comisia Naþionalã a Monumentelor Istorice.

(2) Comisia Naþionalã a Monumentelor
Istorice este unica autoritate ºtiinþificã în
domeniul protejãrii monumentelor istorice din
România.

(3) În cadrul Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice funcþioneazã secþiuni de
specialitate pe domenii de activitate.

(4) În conformitate cu prevederile
regulamentului sãu de funcþionare, Comisia
Naþionalã a Monumentelor Istorice poate delega
unele dintre atribuþiile sale Comisiilor Zonale ale
Monumentelor Istorice, care reprezintã
organisme subordonate ale acesteia în teritoriu.

Amendament propus de Comisie

Art. 7 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 7. – Organismul ºtiinþific de specialitate cu
atribuþii ºi competenþe specifice în domeniul protejãrii
monumentelor istorice este Comisia Naþionalã a
Monumentelor Istorice.

Prevederile alineatelor eliminate se
regãsesc în Titlul III.

6. Art. 8. - (1) În Lista Monumentelor Istorice,
monumentele istorice se înscriu în urmãtoarele
grupe:

a) grupa A: monumentele istorice care prin
valoare sunt reprezentative pe plan naþional
pentru patrimoniul cultural, ºi care include ºi
monumentele istorice declarate de valoare
universalã, ºi

b) grupa B: monumentele istorice care prin
valoare sunt reprezentative pe plan local pentru

Amendament propus de Comisie

Art. 8 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 8. - (1) În Lista Monumentelor Istorice, se înscriu:

a) în grupa A: monumentele istorice care prin valoare
sunt reprezentative pe plan naþional pentru patrimoniul
cultural, ºi care include ºi monumentele istorice declarate
de valoare universalã;

b) în grupa B: monumentele istorice care prin valoare
sunt reprezentative pentru patrimoniul cultural, în plan

Pentru a se elimina orice posibilã
confuzie ºi din motive de tehnicã
legislativã.
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patrimoniul cultural.

(2) Înscrierea monumentelor istorice în grupe
se face prin ordin al Ministrului Culturii, la
propunerea Comisiei Naþionale a Monumentelor
Istorice, pe baza criteriilor elaborate de cãtre
Oficiul Naþional al Monumentelor Istorice,
instituþie subordonatã Ministerului Culturii.

(3) Monumentele istorice astfel înscrise în
grupele prevãzute la alin. (1) ºi aflate în
proprietate publicã pot fi declarate, potrivit legii,
ca fiind de interes public naþional sau local, dupã
caz, prin Hotãrâre de Guvern, ºi, respectiv,
hotãrâre a consiliilor locale ºi judeþene, la
propunerea Ministerului Culturii.

(4) Monumentele istorice sunt înscrise în
Lista Monumentelor Istorice pe judeþe, categorii
ºi grupe.

local.

(2) Înscrierea monumentelor istorice în grupe se face
prin ordin al ministrului culturii, conform prevederilor
prezentei legi.

(3) Monumentele istorice înscrise în grupele prevãzute
la alin. (1) ºi aflate în proprietate publicã pot fi declarate,
potrivit legii, ca fiind de interes public naþional sau local,
dupã caz, prin Hotãrâre de Guvern, ºi, respectiv, hotãrâre a
consiliilor locale ºi judeþene, la propunerea Ministerului
Culturii.

7. Art. 9. - (1) Pentru fiecare monument istoric
se instituie zona sa de protecþie care urmãreºte
conservarea integratã a monumentului istoric ºi a
cadrului sãu construit sau natural.

…

(4) Procedura de delimitare ºi instituire a
zonelor de protecþie se stabileºte de cãtre
Ministerul Culturii, în termen de 6 luni de la
intrarea în vigoare a legii metodologiei elaboratã
de cãtre Oficiul Naþional al Monumentelor
Istorice.

Amendament propus de Comisie

Alin. (1) ”i (4) din art. 9 se modificª ”i vor avea
urmªtorul cuprins:

Art. 9. - (1) Pentru fiecare monument istoric, se
instituie zona sa de protecþie, prin care se urmãreºte
conservarea integratã a monumentului istoric ºi a cadrului
sãu construit sau natural.

…

(4) Procedura de delimitare ºi instituire a zonelor de
protecþie se stabileºte de cãtre Ministerul Culturii, în
termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Pentru a conferi textului o mai mare
claritate.

Pentru a stabili un termen cât mai
scurt posibil, care sã nu întârzie
efectele legii.

8. Art. 10. – (1) Monumentele istorice sunt
protejate indiferent de regimul lor de proprietate
sau de starea lor de conservare.

Amendament propus de Comisie

Art. 10 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 10. – (1) Monumentele istorice sunt protejate,

Pentru corectarea unor erori
gramaticale.
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(2) Protejarea monumentelor istorice este

parte componentã a strategiilor de dezvoltare
durabilã economico – socialã, urbanisticã ºi de
amenajare a teritoriului, la nivel naþional ºi local.

(3) Exproprierea monumentele istorice nu
poate fi iniþiatã ºi nici o servitute nu poate fi
instituitã ºi aplicatã monumentelor istorice ºi
zonelor lor de protecþie fãrã avizul emis de
Ministerul Culturii.

(4) Aplicarea de servituþi care au drept
consecinþã desfiinþarea, distrugerea parþialã sau
degradarea monumentelor istorice ºi a zonelor
lor de protecþie este interzisã.

(5) Nici un drept asupra unui monument
istoric nu poate fi obþinut prin prescripþie
achizitivã.

indiferent de regimul lor de proprietate sau de starea lor de
conservare.

(2) Protejarea monumentelor istorice este parte
componentã a strategiilor de dezvoltare durabilã
economico – socialã, urbanisticã ºi de amenajare a
teritoriului, la nivel naþional ºi local.

(3) Exproprierea monumentelor istorice nu poate fi
iniþiatã ºi nici o servitute nu poate fi instituitã ºi aplicatã
monumentelor istorice ºi zonelor lor de protecþie fãrã
avizul emis de Ministerul Culturii.

(4) Aplicarea de servituþi care au drept consecinþã
desfiinþarea, distrugerea parþialã sau degradarea
monumentelor istorice ºi a zonelor lor de protecþie este
interzisã.

Prevederea conþinutã de alin. (5),
reformulatã, face obiectul
capitolului de dispoziþii tranzitorii
ºi finale.

9. Art. 12. - (1) În sensul prezentei legi, prin
clasare se înþelege procedura prin care unui bun
imobil i se conferã regimul de monument istoric.

(2) Evidenþa monumentelor istorice
reprezintã procedura de consemnare a
informaþiilor ºtiinþifice ºi tehnice privind
monumentele istorice cât ºi a tuturor
intervenþiilor umane ºi a modificãrilor naturale
ale acestora survenite în decursul timpului.
Acestea alcãtuiesc baza de date a monumentelor
istorice.

(3) Clasarea ºi evidenþa monumentelor
istorice se realizeazã în conformitate cu
prevederile prezentei legi ºi cu cele ale
regulamentului sãu de aplicare.

Amendament propus de d-nul deputat Alexandru Ioan
Badea

Art. 12 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 12. - (1) În sensul prezentei legi, prin clasare se
înþelege procedura prin care unui bun imobil i se conferã
regimul de monument istoric.

(2) Evidenþa monumentelor istorice cuprinde procedura
de alcãtuire a listei, precum ºi consemnarea informaþiilor
ºtiinþifice ºi tehnice privind monumentele istorice cât ºi a
tuturor intervenþiilor umane ºi a modificãrilor naturale ale
acestora survenite în decursul timpului; acestea alcãtuiesc
baza de date a monumentelor istorice.

     (3) Clasarea ºi evidenþa monumentelor istorice se
realizeazã în conformitate cu prevederile prezentei legi ºi
potrivit normelor.
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10. Art. 13. - (1) Lista Monumentelor Istorice
este elaboratã de cãtre Oficiul Naþional al
Monumentelor Istorice ºi este avizatã de cãtre
Comisia Naþionalã a Monumentelor Istorice.

(2) Lista Monumentelor Istorice este
aprobatã de prin ordin de cãtre ministrul culturii,
se publicã în Monitorul Oficial al României ºi se
reactualizeazã la fiecare 5 ani.

(3) Modificãrile Listei Monumentelor
Istorice se opereazã în condiþiile aliniatelor
precedente ºi se publicã de asemenea în
Monitorul Oficial al României în termen de 15
de zile de la aprobare.

(5) Lista Monumentelor Istorice stã la baza
întocmirii cadastrului de specialitate al
monumentelor istorice.

Amendament propus de d-nul deputat Puiu Ha”otti

Art. 13 se renumeroteazª, devine art. 22, se modificª ”i
va avea urmªtorul cuprins:

Art. 22. - (1) Lista Monumentelor Istorice este
elaboratã de cãtre Oficiul Naþional al Monumentelor
Istorice ºi este avizatã de cãtre Comisia Naþionalã a
Monumentelor Istorice ºi, dupã caz, de Comisia Naþionalã
de Arheologie.

(2) Lista Monumentelor Istorice este aprobatã prin
ordin, de cãtre ministrul culturii, se publicã în Monitorul
Oficial al României ºi se reactualizeazã la fiecare 5 ani.

(3) Modificãrile Listei Monumentelor Istorice se
opereazã în condiþiile alineatelor precedente ºi se publicã
de asemenea în Monitorul Oficial al României, în termen
de 15 de zile de la aprobare.

(5) Lista Monumentelor Istorice stã la baza întocmirii
cadastrului de specialitate al monumentelor istorice.

Pentru implicarea responsabilitãþii
organismului de competenþã în
domeniul arheologic.

Pentru o mai corectã exprimare.

11. Art. 14. - (1) Procedura de clasare se
declanºeazã, indiferent de regimul de proprietate
al bunului imobil respectiv, de cãtre
Inspectoratele pentru culturã judeþene sau al
Municipiului Bucureºti, servicii publice
descentralizate subordonate Ministerului
Culturii, în conformitate cu prevederile legii, din
oficiu sau la propunerea :

a. proprietarului bunului imobil;

b. primarului localitãþii ºi consiliilor locale ºi
judeþene pe al cãror teritorii administrative se
afla bunul imobil în cauzã;

c. prefectului judeþului pe al cãrui teritoriu

Amendament propus de Comisie

Art. 14 se renumeroteazª, devine art. 13, se modificª ”i
va avea urmªtorul cuprins:

Art. 13. - (1) Procedura de clasare se declanºeazã,
indiferent de regimul de proprietate al bunului imobil
respectiv, de cãtre serviciile descentralizate ale
Ministerului Culturii, în conformitate cu prevederile legii,
din oficiu sau la propunerea :

a. proprietarului bunului imobil;

b. primarului localitãþii ori a consiliului local sau judeþean
pe al cãrui teritoriu administrativ  se aflã bunul imobil în
cauzã;

c. prefectului judeþului pe al cãrui teritoriu administrativ se

Pentru o mai corectã exprimare cu
caracter general, care sã nu
contravinã viitoarelor titulaturi pe
care le vor avea aceste instituþii,
reprezentante ale Ministerului
Culturii în teritoriu.

Pentru o exprimare mai elegantã.
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administrativ se aflã bunul imobil în cauzã;

d. membrilor Comisiilor Zonale ale
Monumentelor Istorice ºi membrilor Comisiei
Naþionale a Monumentelor Istorice;

e. asociaþiilor ºi fundaþiilor, legal constituite, cu
activitate în domeniul protejãrii monumentelor
istorice;

(2) Comisia Naþionalã a Monumentelor
Istorice analizeazã dosarul de clasare întocmit de
cãtre serviciile de specialitate ale Inspectoratelor
pentru culturã judeþene sau al Municipiului
Bucureºti, hotãrãºte ºi, dupã caz, înainteazã
Ministrului Culturii propunerea de clasare.

(3) Ministrul culturii claseazã bunul
imobil prin ordin.

(4) Ordinul de clasare emis de Ministrul
Culturii sau hotãrârea de neclasare adoptatã de
Comisia Naþionalã a Monumentelor Istorice se
comunicã proprietarului sau titularilor de alte
drepturi reale, precum ºi autoritãþii administraþiei
publice locale, în termen de cel mult 11 luni de la
data declanºãrii procedurii de clasare.

aflã bunul imobil în cauzã;

d. membrilor Comisiilor Zonale ale Monumentelor Istorice,
membrilor Comisiei Naþionale a Monumentelor Istorice ºi
membrilor Comisiei Naþionale de Arheologie;

e. asociaþiilor ºi fundaþiilor, legal constituite, cu activitate
în domeniul protejãrii monumentelor istorice;

(2) Comisia Naþionalã a Monumentelor Istorice analizeazã
dosarul de clasare întocmit de cãtre serviciile
descentralizate ale Ministerului Culturii, hotãrãºte ºi, dupã
caz, înainteazã Ministrului Culturii propunerea de clasare.

(3) Bunul imobil se claseazã prin ordin al ministrului
culturii.

(4) Ordinul de clasare emis de Ministrul Culturii sau
hotãrârea de neclasare adoptatã de Comisia Naþionalã a
Monumentelor Istorice se comunicã proprietarului sau
titularilor de alte drepturi reale, precum ºi autoritãþii
administraþiei publice locale, în termen de cel mult 11 luni
de la data declanºãrii procedurii de clasare.

Pentru implicarea organismului de
competentã în domeniul arheologic.

Pentru folosirea sintagmei cu
caracter general care denumeºte
aceste organisme.

Pentru o exprimare mai corectã.

.

12. Art. 15. - (1) Inspectoratele pentru culturã
judeþene sau al Municipiului Bucureºti au
obligaþia de a comunica neîntârziat declanºarea
procedurii de clasare, dupã caz, proprietarului,
titularului dreptului de administrare sau,
respectiv, titularului altui drept real asupra
bunului imobil.

     (2) De la data comunicãrii cãtre proprietar sau
cãtre titularul de alte drepturi reale a declanºãrii
procedurii de clasare, ºi pânã la publicarea
ordinului de clasare, dar pentru nu mai mult de

Amendament propus de Comisie

Art. 15 se renumeroteazª, devine art. 14, se modificª ”i
va avea urmªtorul cuprins:

Art. 14. - (1) Serviciile descentralizate ale Ministerului
Culturii au obligaþia de a comunica neîntârziat declanºarea
procedurii de clasare, dupã caz, proprietarului, titularului
dreptului de administrare sau, respectiv, titularului altui
drept real asupra bunului imobil.

     (2) De la data comunicãrii cãtre proprietar sau cãtre
titularul de alte drepturi reale a declanºãrii procedurii de

Pentru folosirea sintagmei cu
caracter general care denumeºte
aceste organisme.
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12 luni, bunul imobil în cauzã nu poate fi
modificat, desfiinþat, strãmutat sau expropriat ºi
nu poate face obiectul nici unor servituþi sau unei
autorizãri de construire fãrã avizul Ministerului
Culturii.

clasare, ºi pânã la publicarea ordinului de clasare, dar
pentru nu mai mult de 12 luni, bunul imobil în cauzã nu
poate fi modificat, desfiinþat, strãmutat sau expropriat ºi nu
poate face obiectul nici unor servituþi sau al unei autorizãri
de construire, fãrã avizul Ministerului Culturii.

13. Art. 16. (1) - Contestaþia la decizia de clasare sau
neclasare poate fi depusã de proprietarul bunului
imobil în cauzã, în termen de 30 de zile de la
data primirii comunicãrii, la Ministerul Culturii.
Contestaþia se rezolvã în termen de 30 de zile de
la înregistrare. În perioada rezolvãrii contestaþiei
bunului imobil în cauzã i se aplicã prevederile
art. 15 alin. (2). În cazul în care contestatarul nu
este mulþumit de rãspunsul primit, acesta se
poate adresa instanþei de contencios
administrativ, în condiþiile legii.

 (2) În cazul în care, prin votul a 2/3 din membri,
Comisia Naþionalã a Monumentelor Istorice îºi
susþine hotãrârea iniþialã de clasare sau de
neclasare, ministrul culturii este îndreptãþit sã
respingã contestaþia.

(3) Nu poate face obiectul contestaþiei hotãrârea
Comisiei Naþionale a Monumentelor Istorice
privind clasarea ca monumente istorice a
bunurilor imobile.

(4) La data respingerii contestaþiei, ordinul de
clasare al ministrului culturii rãmâne definitiv.

(5) În cazul în care Ordinul de clasare al
ministrului culturii nu este contestat în condiþiile
legii, acesta rãmâne definitiv dupã 30 de zile de
la comunicarea sa în scris proprietarului ºi
autoritãþilor administraþiei publice locale.

(6) La data deciziei de neclasare efectele aplicãrii

Amendament propus de Comisie

Art. 16 se renumeroteazª, devine art. 15, se modificª ”i
va avea urmªtorul cuprins:

Art. 15. – (1) Contestaþia la decizia de clasare sau neclasare
poate fi depusã de proprietarul bunului imobil în cauzã, în
termen de 30 de zile de la data primirii comunicãrii, la
Ministerul Culturii: contestaþia se rezolvã în termen de 30
de zile de la înregistrare.

(2) În perioada rezolvãrii contestaþiei, bunului imobil în
cauzã i se aplicã prevederile art. 14 alin. (2); în cazul în
care contestatarul nu este mulþumit de rãspunsul primit,
acesta se poate adresa instanþei de contencios administrativ,
în condiþiile legii.

(3) În cazul în care, prin votul a 2/3 din membri, Comisia
Naþionalã a Monumentelor Istorice îºi susþine hotãrârea
iniþialã de clasare sau de neclasare, ministrul culturii este
îndreptãþit sã respingã contestaþia.

(4) La data respingerii contestaþiei, ordinul de clasare al
ministrului culturii rãmâne definitiv.

(5) În cazul în care Ordinul de clasare al ministrului culturii
nu este contestat în condiþiile legii, acesta rãmâne definitiv
dupã 30 de zile de la comunicarea sa în scris proprietarului
ºi autoritãþilor administraþiei publice locale.

 (6) La data adoptãrii deciziei de neclasare efectele aplicãrii
prevederilor art. 14 alin. (2) înceteazã; reluarea procedurii
de clasare nu poate interveni  înainte de 3 ani, în absenþa
descoperirii unor elemente noi care sã o justifice.   

Pentru o exprimare mai clarã.

Din motive de tehnicã legislativã.
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prevederilor art. 15 alin. (2) înceteazã. O nouã
decizie de declanºare a clasãrii nu poate fi luatã
înainte de 3 ani, în absenþa descoperirii unor
elemente noi care sã o justifice.

(7) În situaþia introducerii unei acþiuni în
contencios administrativ împotriva ordinului de
clasare, pânã la emiterea unei sentinþe definitive,
asupra bunului imobil în cauzã se aplicã
prevederile art. 15 alin. (2) din prezenta lege.

(7) În situaþia introducerii unei acþiuni în contencios
administrativ împotriva ordinului de clasare, pânã la
emiterea unei hotãrâri judecãtoreºti rãmase definitive ºi
irevocabile, asupra bunului imobil în cauzã se aplicã
prevederile art. 14 alin. (2) din prezenta lege.

14. Art. 17. - (1) Ordinul de clasare rãmas definitiv
este publicat în termen de 15 zile de la emitere în
Monitorul Oficial al României ºi într-un ziar
central de cãtre Ministerul Culturii, precum ºi
într-un ziar de circulaþie localã din judeþul în care
se aflã bunul imobil respectiv, de cãtre
Inspectoratul pentru culturã judeþean sau al
Municipiului Bucureºti.

(2) Calitatea de monument istoric a bunului
imobil respectiv se înscrie, de cãtre proprietar, în
Cartea Funciarã în termen de 30 de zile de la
publicarea Ordinului de clasare în Monitorul
Oficial al României.

Amendament propus de d-nul deputat Kakassy SÆ ndor

Art. 17 se renumeroteazª, devine art. 16, se modificª ”i
va avea urmªtorul cuprins:

Art. 16. - (1) Ordinul de clasare rãmas definitiv este
publicat în termen de 15 zile de la emitere, de cãtre
serviciul descentralizat al Ministerului Culturii, în
Monitorul Oficial al României ºi într-un ziar cu acoperire
naþionalã, precum ºi într-un ziar cu acoperire localã din
judeþul în care se aflã bunul imobil respectiv.

(2) Calitatea de monument istoric a bunului imobil
respectiv se înscrie, de cãtre proprietar, fãrã taxã, în cartea
funciarã în termen de 30 de zile de la publicarea Ordinului
de clasare în Monitorul Oficial al României.

Pentru o exprimare corectã.

15. Art. 18. - (1) În termen de 90 de zile de la
publicarea în Monitorul Oficial al României a
ordinului de clasare, Inspectoratul pentru culturã
judeþean sau al Municipiului Bucureºti stabileºte
ºi comunicã proprietarului „Obligaþia privind
folosinþa monumentului istoric“ act prin care
sunt stabilite condiþiile ºi regulile de utilizare sau
exploatare ºi de întreþinere a bunului imobil în
cauzã. „Obligaþia privind folosinþa
monumentului istoric“ însoþeºte actele de
proprietate, de concesiune sau închiriere, pe tot

Amendament propus de Comisie

Art. 18 se renumeroteazª, devine art. 17,  se modificª ”i
va avea urmªtorul cuprins:

Art. 17. - (1) În termen de 90 de zile de la publicarea, în
Monitorul Oficial al României, a ordinului de clasare,
serviciul descentralizat al Ministerului Culturii stabileºte ºi
comunicã proprietarului „Obligaþia privind folosinþa
monumentului istoric“, act prin care sunt stabilite condiþiile
ºi regulile de utilizare sau exploatare ºi de întreþinere a
bunului imobil în cauzã;. „Obligaþia privind folosinþa

Din motive de tehnicã legislativã.
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parcursul existenþei imobilului în cauzã.

(2) „Obligaþia privind folosinþa
monumentului istoric“ este servitute constituitã
în folosul imobilului ºi se înscrie în cartea
funciara de cãtre proprietar în termen de 30 de
zile de la comunicarea ei.

(3) Procedura de întocmire ºi aprobare
precum ºi conþinutul „Obligaþiei privind folosinþa
monumentului istoric“ se stabileºte de cãtre
Comisia Naþionalã a Monumentelor Istorice prin
metodologie aprobatã prin Ordin al ministrului
culturii, în termen de 90 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei legi.

monumentului istoric“ însoþeºte actele de proprietate, de
concesiune sau închiriere, pe tot parcursul existenþei
imobilului în cauzã.

(2) „Obligaþia privind folosinþa monumentului istoric“
este servitute constituitã în folosul imobilului ºi se înscrie
în cartea funciarã de cãtre proprietar, în termen de 30 de
zile de la comunicarea ei.

(3) Procedura de întocmire ºi aprobare, precum ºi
conþinutul „Obligaþiei privind folosinþa monumentului
istoric“ sunt stabilite de cãtre Comisia Naþionalã a
Monumentelor Istorice ºi, dupã caz, de Comisia Naþionalã
de Arheologie, prin metodologie aprobatã prin ordin al
ministrului culturii, în termen de 90 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei legi.

Pentru a nu eluda responsabilitãþile
care revin Comisiei Naþionale de
Arheologie.

16. Art. 19. - (1) Monumentele istorice ºi zonele
lor de protecþie se evidenþiazã în planurile
urbanistice generale ºi în toate celelalte
documentaþii de urbanism ºi respectiv de
amenajarea teritoriului.

(2) Calitatea de monument istoric se
marcheazã obligatoriu pe bunul imobil printr-un
însemn amplasat de cãtre primar în conformitate
cu normele metodologice de aplicare a legii.

Amendament propus de Comisie

Art. 19 se renumeroteazª, devine art. 18, se modificª ”i
va avea urmªtorul cuprins:

Art. 18. - (1) Monumentele istorice ºi zonele lor de
protecþie sunt evidenþiate în planurile urbanistice generale
ºi în toate celelalte documentaþii de urbanism ºi, respectiv,
de amenajare a teritoriului.

(2) Calitatea de monument istoric este marcatã, în mod
obligatoriu, pe bunul imobil, printr-un însemn amplasat de
cãtre reprezentanþii primãriei, în conformitate cu normele
metodologice de aplicare a legii.

Pentru eliminarea oricãrei posibile
confuzii.

17. Art. 20. (1) În sensul prezentei legi, prin
declasare se înþelege procedura de scoatere din
Lista Monumentelor Istorice a unui bun imobil,
sau numai a unei pãrþi din acesta.

(2) Declasarea monumentelor istorice
urmeazã aceeaºi procedurã ca cea de clasare. Ea
este declanºatã din oficiu în oricare din situaþiile

Amendament propus de Comisie

Art. 20 se renumeroteazª, devine art. 19, se modificª ”i
va avea urmªtorul cuprins:

Art. 19. (1) În sensul prezentei legi, prin declasare se
înþelege procedura de eliminare din Lista Monumentelor
Istorice a unui bun imobil, sau numai a unei pãrþi din
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urmãtoare:

a/ descãrcarea de sarcinã arheologicã, în
cazul siturilor arheologice, conform avizului
Comisiei Naþionale de Arheologie;

b/ dispariþia monumentului istoric, ca urmare
a unor dezastre naturale, accidente sau
infracþiuni;

c/ dispariþia monumentelor istorice, ca urmare a
conflictelor militare.

acesta.

(2) Declasarea monumentelor istorice urmeazã aceeaºi
procedurã ca cea de clasare. Ea este declanºatã din oficiu în
oricare din situaþiile urmãtoare:

a) descãrcarea de sarcinã arheologicã, în cazul siturilor
arheologice, conform avizului Comisiei Naþionale de
Arheologie;

b) dispariþia monumentului istoric.

Pentru simplificarea textului,
pãstrându-i-se întreaga acoperire
juridicã.

18. Art. 21. - (1) Potrivit dispoziþiilor prezentei
legi, schimbarea grupei de înscriere a
monumentelor istorice în Lista Monumentelor
Istorice se decide de cãtre Comisia Naþionalã a
Monumentelor Istorice la propunerea motivatã,
dupã caz, a Comisiilor Zonale ale Monumentelor
Istorice, a membrilor Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice sau a Comisiei Naþionale
de Arheologie.

(2) Schimbarea grupei este validatã prin
Ordin al ministrului culturii ºi intrã în vigoare
odatã cu publicarea sa în Monitorul Oficial al
României, conform prevederilor art. 13.

(3) Schimbarea grupei se comunicã în scris,
de cãtre Inspectoratul pentru culturã judeþean sau
al Municipiului Bucureºti, în termen de 15 zile
de la intrarea în vigoare a ordinului,
proprietarului sau titularului de alte drepturi
reale, precum ºi autoritãþii administraþiei publice
locale din unitatea administrativ teritorialã în
care se afla bunul imobil în cauzã.

Amendament propus de Comisie

Art. 21 se renumeroteazª, devine art. 20, se modificª ”i
va avea urmªtorul cuprins:

Art. 20. - (1) Potrivit dispoziþiilor prezentei legi,
schimbarea grupei de înscriere a monumentelor istorice în
Lista Monumentelor Istorice se decide de cãtre Comisia
Naþionalã a Monumentelor Istorice la propunerea motivatã
a membrilor Comisiilor Zonale ale Monumentelor Istorice,
a membrilor Comisiei Naþionale a Monumentelor Istorice
sau dupã caz,  a membrilor Comisiei Naþionale de
Arheologie.

(2) Schimbarea grupei este validatã prin ordin al
ministrului culturii ºi intrã în vigoare odatã cu publicarea
sa în Monitorul Oficial al României, conform prevederilor
art. 22 alin. (2).

(3) Schimbarea grupei se comunicã. în scris, de cãtre
serviciul descentralizat al Ministerului Culturii, în termen
de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordinului,
proprietarului sau titularului de alte drepturi reale, precum
ºi autoritãþii administraþiei publice locale din unitatea
administrativ teritorialã în care se afla bunul imobil în
cauzã.

Pentru a permite ºi membrilor
Comisiei Naþionale de Arheologie
sã se exprime în privinþa clasãrii.

Din motive de tehnicã legislativã.
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19. Art. 22. - (1) Clasarea de urgenþã este
procedura excepþionalã prin care un bun imobil
aflat în pericol iminent de distrugere sau alterare
fizicã este înscris în Lista Monumentelor
Istorice, dacã îndeplineºte criteriile de clasare, în
vederea luãrii mãsurilor urgente necesare salvãrii
sale.

(2) Declanºarea procedurii de clasare de
urgenþã se face de îndatã de cãtre Comisia
Naþionalã a Monumentelor Istorice în situaþiile ºi
prin procedurile stabilite prin normele
metodologice de aplicare a legii.

(3) Împotriva ordinului de clasare de urgenþã
proprietarul se poate adresa instanþei de
contencios administrativ numai în situaþia în care
propunerea de clasare de urgenþã a fost fãcutã de
o persoanã fizicã sau juridicã alta decât
proprietarul.

 (4) Pânã la soluþionarea litigiului, bunului
imobil în cauzã i se aplicã dispoziþiile art. 15
alin. (2) din prezenta lege.

Amendament propus de Comisie

Art. 22 se renumeroteazª, devine art. 21, se modificª  ”i
va avea urmªtorul cuprins:

Art. 21. - (1) Clasarea de urgenþã este procedura
excepþionalã prin care un bun imobil aflat în pericol
iminent de distrugere sau de alterare fizicã este înscris în
Lista Monumentelor Istorice, dacã îndeplineºte criteriile de
clasare, în vederea luãrii mãsurilor urgente necesare
salvãrii sale.

(2) Declanºarea procedurii de clasare de urgenþã se
face, de îndatã, de cãtre Comisia Naþionalã a
Monumentelor Istorice, în situaþiile ºi prin procedurile
stabilite prin normele metodologice de aplicare a legii.

(3) Împotriva ordinului de clasare de urgenþã,
proprietarul se poate adresa instanþei de contencios
administrativ numai în situaþia în care propunerea de
clasare de urgenþã a fost fãcutã de o persoanã fizicã sau
juridicã alta decât proprietarul.

 (4) Pânã la soluþionarea litigiului, bunului imobil în cauzã
i se aplicã dispoziþiile art. 14 alin. (2) din prezenta lege.

Din motive de tehnicã legislativã.

20. Art. 23. - (1) Intervenþiile asupra
monumentelor istorice se fac numai pe baza ºi cu
respectarea avizului emis de cãtre Ministerul
Culturii.

  (2) În sensul prezentei legi, intervenþiile ce
se efectueazã asupra monumentelor istorice,
sunt:

a/ toate lucrãrile de construire, extindere,
reparare, consolidare, restaurare, conservare,
amenajãri peisagistice precum ºi orice alte
lucrãri care modificã substanþa sau aspectul

Amendament propus de d-nul deputat Alexandru Ioan
Badea

Art. 23 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 23. - (1) Intervenþiile asupra monumentelor istorice
se fac numai pe baza ºi cu respectarea avizului emis de
cãtre Ministerul Culturii.

  (2) În sensul prezentei legi, intervenþiile ce se
efectueazã asupra monumentelor istorice, sunt:

a) toate lucrãrile de cercetare, construire, extindere,
reparare, consolidare, conservare, restaurare, amenajãri

Pentru mai multã acurateþe în
exprimare.
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monumentelor istorice, inclusiv reparaþiile
curente, lucrãrile de întreþinere ºi iluminarea
interioarã ºi exterioarã de siguranþã ºi decorativã;

b/ amplasarea definitivã sau temporarã de
împrejmuiri, construcþii de protecþie, piese de
mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle
sau orice fel de însemne pe ºi în monumente
istorice;

c/ schimbãri ale modului de folosinþã a
monumentelor istorice, inclusiv schimbãrile
temporare.

d/ strãmutarea monumentelor istorice;

e/ amenajãri de cãi de acces, pietonale ºi
carosabile, utilitãþi anexe, indicatoare, inclusiv în
zonele de protecþie a monumentelor istorice;

(3) Autorizaþia de construire, autorizaþia
de desfiinþare, precum ºi autorizaþiile referitoare
la intervenþiile enumerate la alin. (2) sunt
eliberate numai pe baza ºi în conformitate cu
avizul Ministerului Culturii ºi celorlalte avize,
potrivit dispoziþiilor legale în vigoare.

(4) Autorizaþiile prevãzute la alin. (3)
emise fãrã avizul instituþiilor abilitate prin
prezenta lege ºi fãrã respectarea condiþiilor
acesteia sunt nule.

(5) Regulile privind folosinþa
monumentului istoric precum ºi drepturile ºi
obligaþiile proprietarului ºi ale deþinãtorului se
înscriu în „Obligaþia privind folosinþa
monumentului istoric“.

(6) „Obligaþia privind folosinþa
monumentului istoric“ face parte integrantã din

peisagistice precum ºi orice alte lucrãri care modificã
substanþa sau aspectul monumentelor istorice, inclusiv
reparaþiile curente, lucrãrile de întreþinere ºi iluminarea
interioarã ºi exterioarã de siguranþã ºi decorativã;

b) executarea de mulaje dupã componente ale
monumentelor istorice;

c) amplasarea definitivã sau temporarã de împrejmuiri,
construcþii de protecþie, piese de mobilier fix, de panouri
publicitare, firme, sigle sau orice fel de însemne pe ºi în
monumente istorice;

d) schimbãri ale modului de folosinþã a monumentelor
istorice, inclusiv schimbãrile temporare.

e) strãmutarea monumentelor istorice;

f) amenajãri de cãi de acces, pietonale ºi carosabile,
utilitãþi anexe, indicatoare, inclusiv în zonele de protecþie a
monumentelor istorice.

(3) Fac excepþie de la prevederile alin. (1) intervenþiile
efectuate în regim de urgenþã, cu condiþia ca acestea sã fie
reversibile.

(4) Autorizaþia de construire, autorizaþia de desfiinþare,
precum ºi autorizaþiile referitoare la intervenþiile enumerate
la alin. (2) sunt eliberate numai pe baza ºi în conformitate
cu avizul Ministerului Culturii ºi al celorlalte avize, potrivit
dispoziþiilor legale în vigoare.

(5) Autorizaþiile prevãzute la alin. (4), emise fãrã avizul
instituþiilor abilitate prin prezenta lege ºi fãrã respectarea
condiþiilor acestora, sunt nule.

(6) „Obligaþia privind folosinþa monumentului istoric“
face parte integrantã din Cartea tehnicã a construcþiei; în
situaþia în care aceasta nu existã, „Obligaþia privind
folosinþa monumentului istoric“ þine locul documentaþiei
tehnice de utilizare a bunului imobil, în condiþiile legii.

Pentru a nu bloca intervenþiile
necesare, în cazuri foarte urgente.

Din motive de tehnicã legislativã.
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Cartea tehnicã a construcþiei. În situaþia în care
aceasta nu existã, pânã la realizarea unei
intervenþii asupra monumentului istoric, cu care
ocazie se va elabora ºi cartea sa tehnicã, din
momentul instituirii sale, „Obligaþia privind
folosinþa monumentului istoric“ þine locul
documentaþiei tehnice de utilizare a bunului
imobil.

21. Art. 24. - În ansambluri ºi situri, precum ºi în
zonele de protecþie ale monumentelor istorice,
intervenþiile ce se efectueazã asupra imobilelor
care nu sunt monumente istorice se autorizeazã
pe baza avizului Ministerului Culturii, al
Ministerului Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii
Teritoriului ºi celorlalte avize potrivit
dispoziþiilor legale în vigoare.

Amendament propus de Comisie

Art. 24 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 24. - Intervenþiile ce se efectueazã asupra imobilelor
care nu sunt monumente istorice, dar se aflã în ansambluri,
situri, sau zone de protecþie ale monumentelor istorice, se
autorizeazã pe baza avizului Ministerului Culturii, al
Ministerului Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului
ºi a celorlalte avize, potrivit dispoziþiilor legale în vigoare.

Pentru o exprimare mai clarã.

22. Art. 25. - (1) Toate intervenþiile care se
efectueazã asupra monumentelor istorice, altele
decât cele de schimbare a modului de folosinþã,
întreþinere sau reparaþii curente, se fac sub
inspecþia ºi controlul propriu al Ministerului
Culturii prin Direcþia Monumentelor Istorice ºi a
Inspectoratelor pentru culturã judeþene sau al
Municipiului Bucureºti, ºi numai cu personal de
execuþie ºi control atestat ºi agreat în condiþiile
legii, indiferent de sursa lor de finanþare ºi de
regimul de proprietate al imobilului.

(2) În condiþiile legii, în cazul realizãrii de
lucrãri neautorizate sau care încalcã avizele de
specialitate, personalul de inspecþie abilitat are
dreptul sã întrerupã lucrãrile pânã la intrarea în
legalitate, sã aplice sancþiuni ºi, dupã caz, sã
dispunã revenirea la situaþia iniþialã ºi sã sesizeze

Amendament propus de Comisie

Art. 25 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 25. - (1) Toate intervenþiile care se efectueazã asupra
monumentelor istorice, altele decât cele de schimbare a
modului de folosinþã, întreþinere sau reparaþii curente,
indiferent de sursa lor de finanþare ºi de regimul de
proprietate al imobilului, se fac sub inspecþia ºi controlul
propriu al Ministerului Culturii ºi a serviciilor sale
descentralizate, cu personal atestat ºi agreat, în condiþiile
legii.

(2) În condiþiile legii, în cazul realizãrii de lucrãri
neautorizate sau care încalcã avizele de specialitate,
personalul de inspecþie abilitat are dreptul sã întrerupã
lucrãrile, pânã la intrarea în legalitate, sã aplice sancþiuni
ºi, dupã caz, sã dispunã revenirea la situaþia iniþialã ºi sã
sesizeze organele de cercetare penalã.

Din motive de tehnicã legislativã.
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organele de cercetare penalã.

(3) Expertizarea structuralã a monumentelor
istorice ºi verificarea tehnicã a proiectelor de
consolidare a monumentelor istorice se face
numai de cãtre experþi ºi verificatori tehnici
atestaþi de cãtre Ministerul Lucrãrilor Publice ºi
Amenajãrii Teritoriului pentru cerinþele
prevãzute în Legea 10/1995 privind calitatea
construcþiilor ºi agreaþi de cãtre Ministerul
Culturii pentru exigenþele specifice domeniului
monumentelor istorice.

(3) Expertizarea structuralã a monumentelor istorice ºi
verificarea tehnicã a proiectelor de consolidare a
monumentelor istorice se face numai de cãtre experþi ºi
verificatori tehnici atestaþi, de cãtre Ministerul Lucrãrilor
Publice ºi Amenajãrii Teritoriului pentru cerinþele
prevãzute în legislaþia specificã privind calitatea
construcþiilor, ºi agreaþi de cãtre Ministerul Culturii, pentru
exigenþele specifice domeniului monumentelor istorice.

23. Art. 26. - Pe timpul cercetãrilor arheologice,
conservarea lucrãrilor la monumentele istorice
precum ºi a mãrturiilor arheologice descoperite
stã în sarcina responsabilului ºtiinþific al
ºantierului arheologic cât ºi al instituþiei
organizatoare, conform avizului Ministerului
Culturii, respectiv al Inspectoratelor pentru
culturã judeþene sau al Municipiului Bucureºti,
dupã cum monumentul istoric este înscris în
Lista Monumentelor Istorice în grupa A sau
respectiv în grupa B.

Amendament propus de Comisie

Art. 26 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 26. – În perioada efectuãrii cercetãrilor arheologice ºi
pânã la luarea deciziei finale asupra materialului arheologic
descoperit, de cãtre instituþiile abilitate, conservarea
lucrãrilor la monumentele istorice în cauzã, precum ºi a
mãrturiilor arheologice descoperite revine atât
responsabilului ºtiinþific al ºantierului arheologic, cât ºi
instituþiei organizatoare, conform avizului Ministerului
Culturii, respectiv al serviciilor sale descentralizate, în
funcþie de grupa în care monumentul istoric este înscris în
Lista Monumentelor Istorice.

Pentru a nu da naºtere unor
interpretãri eronate.

24. Art. 27. - (1) Conservarea monumentelor
istorice reprezentând descoperiri arheologice
rãmase decopertate de pe terenurile aflate în
proprietatea privatã a persoanelor fizice sau
juridice se face de cãtre autoritãþile administraþiei
publice locale cu sprijinul de specialitate al
Complexelor Muzeale sau al Muzeelor de Istorie
judeþene, respectiv al municipiului Bucureºti ºi la
propunerea acestora.

(2) Programul de conservare al acestora este

Amendament propus de Comisie

Art. 27 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 27. - (1) Conservarea monumentelor istorice
reprezentând descoperiri arheologice rãmase decopertate se
face de cãtre autoritãþile administraþiei publice locale, sub
coordonarea unor specialiºti ºi experþi atestaþi în condiþiile
legii.

(2) Programul de conservare al monumentelor istorice
înscrise în Lista Monumentelor Istorice în grupa A este

Pentru o exprimare mai clarã.
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avizat de cãtre Ministerul Culturii sau de cãtre
Inspectoratele pentru culturã judeþene sau al
municipiului Bucureºti, dupã cum respectiv
monumentul istoric este înscris în Lista
Monumentelor Istorice în grupa A sau în grupa
B.

avizat de cãtre Ministerul Culturii, iar cel al monumentelor
istorice înscrise în Lista Monumentelor Istorice în grupa B
este avizat de cãtre serviciile descentralizate ale
Ministerului Culturii.

25. Art. 28. - (1) Ministerul Culturii asigurã
aplicarea strategiei naþionale, respectarea
prevederilor legale ºi a normelor ºi
metodologiilor din domeniul protejãrii
monumentelor istorice.

(2) Ministerul Culturii asigurã îndeplinirea
angajamentelor Statului Român asumate prin
convenþiile internaþionale referitoare la protecþia
monumentelor istorice la care România este
parte.

(3) Ministerul Culturii reprezintã Statul în
relaþia cu proprietarii de monumente istorice ºi
cu titularii de alte drepturi reale asupra acestora.

(4) Pentru îndeplinirea atribuþiilor sale,
potrivit prevederilor prezentei legi, Ministerul
Culturii organizeazã compartimente distincte de
specialitate în aparatul propriu ºi în serviciile
descentralizate subordonate, având drept atribuþii
cercetarea, evidenþa, clasarea, inspecþia ºi
controlul propriu, conservarea, restaurarea ºi
punerea în valoare a monumentelor istorice.

Amendament propus de Comisie

Art. 28 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 28. - (1) Ministerul Culturii asigurã aplicarea
strategiei naþionale, respectarea prevederilor legale ºi a
normelor ºi metodologiilor din domeniul protejãrii
monumentelor istorice.

(2) Ministerul Culturii asigurã îndeplinirea
angajamentelor statului asumate prin convenþiile
internaþionale referitoare la protecþia monumentelor
istorice la care România este parte.

(3) Ministerul Culturii reprezintã statul în relaþia cu
proprietarii de monumente istorice ºi cu titularii de alte
drepturi reale asupra acestora.

(4) Pentru îndeplinirea atribuþiilor sale, potrivit
prevederilor prezentei legi, Ministerul Culturii organizeazã
compartimente de specialitate în aparatul propriu ºi
instituþii subordonate, având drept atribuþii activitãþile de
cercetare, evidenþã, clasare, inspecþie ºi control, conservare,
restaurare ºi punere în valoare a monumentelor istorice.

Pentru o exprimare mai corectã.

26. Art. 29. - (1) În vederea protejãrii
monumentelor istorice, pe baza deciziilor
Comisiei Naþionale a Monumentelor Istorice,
Ministerul Culturii îndeplineºte direct sau prin
instituþiile sale subordonate urmãtoarele atribuþii:

a/ organizeazã, potrivit legislaþiei în vigoare,

Amendament propus de Comisie

Art. 29 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 29. - (1) În vederea protejãrii monumentelor
istorice, pe baza strategiei elaborate de cãtre Comisia
Naþionalã a Monumentelor Istorice, ºi dupã caz, de cãtre
Comisia Naþionalã de Arheologie, Ministerul Culturii

Pentru o exprimare mai clarã.
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sistemul naþional de cercetare, evidenþã,
elaborare de reglementãri tehnice, de
supraveghere ºi inspecþie a monumentelor
istorice, pe baza strategiei elaborate de cãtre
Comisia Naþionalã a Monumentelor Istorice, ºi
dupã caz, de cãtre Comisia Naþionalã de
Arheologie, ºi avizeazã reglementãrile tehnice cu
aplicabilitate pentru domeniul monumentelor
istorice, în cazul în care ele sunt elaborate de alte
autoritãþi decât Ministerul Culturii;

b/ conferã regimul de monument istoric
imobilelor clasate ºi instituie zonele lor de
protecþie prin Ordin al ministrului culturii;

c/ publicã ºi actualizeazã Lista
Monumentelor Istorice în Monitorul Oficial al
României;

d/ instituie cadastrul monumentelor istorice;

e/ face propuneri pentru cuprinderea în
proiectul bugetului de stat a sumelor necesare
finanþãrii cheltuielilor pentru protejarea
monumentelor istorice;

f/ emite avizele de specialitate necesare
eliberãrii autorizaþiilor de construire pentru
lucrãrile ºi intervenþiile de orice naturã asupra
monumentelor istorice;

g/ emite avizul de specialitate privind
regulamentele de construcþie din zonele de
protecþie a monumentelor istorice;

h/ colaboreazã la elaborarea secþiunilor
Planului de Amenajare a Teritoriului Naþional
care au ca obiect monumentele istorice ºi emite
avizele de specialitate privind Planurile de

îndeplineºte direct sau prin instituþiile sale subordonate
urmãtoarele atribuþii:

a) organizeazã sistemul naþional de cercetare, evidenþã,
elaborare de reglementãri tehnice, de supraveghere ºi
inspecþie a monumentelor istorice, ºi avizeazã
reglementãrile tehnice cu aplicabilitate pentru domeniul
monumentelor istorice, în cazul în care ele sunt elaborate
de alte autoritãþi decât Ministerul Culturii;

b) conferã, prin ordin al ministrului culturii, regimul de
monument istoric imobilelor clasate ºi instituie zonele lor
de protecþie;

c) publicã Lista Monumentelor Istorice în Monitorul
Oficial al României ºi o actualizeazã, periodic;

d) instituie cadastrul monumentelor istorice;

e) face propuneri pentru cuprinderea în proiectul bugetului
de stat a sumelor necesare finanþãrii cheltuielilor pentru
protejarea  monumentelor istorice;

f) emite avizele de specialitate necesare eliberãrii
autorizaþiilor de construire pentru lucrãrile ºi intervenþiile
de orice naturã asupra monumentelor istorice;

g) emite avizul de specialitate privind regulamentele de
construcþie din zonele de protecþie a monumentelor
istorice;

h) colaboreazã la elaborarea secþiunilor Planului de
Amenajare a Teritoriului Naþional care au ca obiect
monumentele istorice ºi emite avizele de specialitate
privind Planurile de Amenajare a Teritoriului Judeþean;

i) emite avizele de specialitate necesare eliberãrii
autorizaþiilor de construire sau desfiinþare pentru imobilele
aflate în zonele de protecþie a monumentelor istorice pânã
la aprobarea în condiþiile legii a documentaþiilor de
urbanism pentru zonele respective;
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Amenajare a Teritoriului Judeþean;

i/ emite avizele de specialitate necesare
eliberãrii autorizaþiilor de construire sau
desfiinþare pentru imobilele aflate în zonele de
protecþie a monumentelor istorice pânã la
aprobarea în condiþiile legii a documentaþiilor de
urbanism pentru zonele respective;

j/ emite avizele de specialitate privind
planurile urbanistice generale ale localitãþilor
care cuprind monumente istorice, privind
planurile urbanistice zonale pentru zonele
protejate care cuprind monumente istorice,
precum ºi privind planurile urbanistice de detaliu
care au ca obiect monumente istorice sau imobile
din zona lor de protecþie;

k/ atunci când este necesar iniþiazã, respectiv
solicitã consiliilor judeþene, exproprierea pentru
cauzã de utilitate publicã a monumentelor
istorice de grupa A., respectiv a celor de grupa
B., în vederea salvãrii acestora de la distrugere ºi
degradare;

l/ coordoneazã prin diriginþi de specialitate
lucrãrile de conservare ºi restaurare a
monumentelor istorice atunci când intervenþiile
sunt finanþate în totalitate sau în parte din
fondurile alocate de cãtre Ministerul Culturii;

m/ asigurã inspecþia ºi controlul propriu la
monumentele istorice privind starea lor de
conservare ºi respectarea avizelor de specialitate
emise, cât ºi controlul propriu al ºantierelor
având drept obiect monumentele istorice,
indiferent de regimul de proprietate ºi grupa
monumentului istoric, de natura operaþiunilor ºi

j) emite avizele de specialitate privind planurile urbanistice
generale ale localitãþilor care cuprind monumente istorice,
privind planurile urbanistice zonale pentru zonele protejate
care cuprind monumente istorice, precum ºi privind
planurile urbanistice de detaliu care au ca obiect
monumente istorice sau imobile din zona lor de protecþie;

k) iniþiazã, atunci când este necesar, ºi, respectiv, solicitã
consiliilor judeþene, exproprierea pentru cauzã de utilitate
publicã a monumentelor istorice de grupa A., respectiv a
celor de grupa B., în vederea salvãrii acestora de la
distrugere ºi degradare;

l) coordoneazã prin diriginþi de specialitate în condiþiile
legii, lucrãrile de conservare ºi restaurare a monumentelor
istorice, atunci când intervenþiile sunt finanþate în totalitate
sau în proporþie de cel puþin 51% din fondurile alocate de
cãtre Ministerul Culturii;

m) asigurã inspecþia ºi controlul propriu la monumentele
istorice privind starea lor de conservare ºi respectarea
avizelor de specialitate emise, cât ºi controlul propriu al
ºantierelor având drept obiect monumentele istorice,
indiferent de regimul de proprietate ºi grupa monumentului
istoric, de natura operaþiunilor ºi de sursa lor de finanþare;

n) constatã contravenþii ºi aplicã sancþiuni prin
împuterniciþii sãi ºi ia mãsurile corespunzãtoare de sesizare
a organelor de cercetare penalã în cazul infracþiunilor;

o) instituie pentru domeniul protejãrii monumentelor
istorice, Registrul specialiºtilor, Registrul experþilor, ºi
verificatorilor tehnici precum ºi Registrul agenþilor
economici autorizaþi, în condiþiile legii;

p) emite pentru domeniul protejãrii monumentelor
istorice atestatul de specialist, atestatul de expert ºi
atestatul de verificator ºi emite certificatul de agreere
pentru verificatorii tehnici, experþii tehnici, responsabilii

Pentru a nu încãrca, excesiv,
posibilitãþile de coordonare ale
Ministerului.

Pentru o exprimare mai clarã.
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de sursa lor de finanþare;

n/ constatã contravenþii ºi aplicã sancþiuni
prin împuterniciþii sãi ºi ia mãsurile
corespunzãtoare de sesizare a organelor de
cercetare penalã în cazul infracþiunilor;

o/ instituie pentru domeniul protejãrii
monumentelor istorice Registrul specialiºtilor,
experþilor ºi verificatorilor tehnici precum ºi
Registrul restauratorilor - persoane juridice, în
condiþiile legii ºi ale prevederilor
Regulamentului sãu de aplicare;

p/ emite pentru domeniul protejãrii
monumentelor istorice atestatul de specialist,
atestatul de expert ºi atestatul de verificator ºi
emite certificatul de agreere pentru verificatorii
tehnici, experþii tehnici, responsabilii tehnici cu
execuþia, responsabilii cu urmãrirea comportãrii
construcþiilor ºi diriginþii de specialitate atestaþi
de Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii
Teritoriului în conformitate cu Regulamentul
privind atestarea specialiºtilor, a experþilor ºi
verificatorilor tehnici din domeniul protejãrii
monumentelor istorice, aprobat prin Ordin al
ministrului culturii;

q/ avizeazã, potrivit legii constituirea
persoanelor juridice care au ca obiect de
activitate efectuarea de cercetãri, proiectarea ºi
executarea de lucrãri asupra monumentelor
istorice;

r/ colaboreazã cu Ministerul Educaþiei
Naþionale, Ministerul Lucrãrilor Publice ºi
Amenajãrii Teritoriului ºi cu Ministerul Muncii
ºi Protecþiei Sociale în organizarea ºi
funcþionarea sistemului naþional de educaþie,

tehnici cu execuþia, responsabilii cu urmãrirea comportãrii
construcþiilor ºi diriginþii de specialitate atestaþi de
Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului în
conformitate cu Regulamentul privind atestarea
specialiºtilor, a experþilor ºi verificatorilor tehnici din
domeniul protejãrii monumentelor istorice, aprobat prin
ordin al ministrului culturii;

q) avizeazã, potrivit legii constituirea agenþilor economici
care au ca obiect de activitate efectuarea de cercetãri,
proiectarea ºi executarea de lucrãri asupra monumentelor
istorice;

r) colaboreazã cu Ministerul Educaþiei Naþionale,
Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului ºi
cu Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale în organizarea ºi
funcþionarea sistemului naþional de educaþie, pregãtire ºi
perfecþionare a specialiºtilor ºi meseriaºilor din domeniul
protejãrii monumentelor istorice;

s) susþine, în condiþiile legii, programe ºi proiecte de
revitalizare ºi punere în valoare a monumentelor istorice,
hotãrãºte strategii ºi cofinanþeazã programe ºi publicaþii
pentru animarea culturalã ºi stimularea interesului public
faþã de monumentele istorice;

º) elaboreazã, împreunã cu Ministerul de Interne,
normele de prevenire ºi stingere a incendiilor la
monumente istorice;

t) stabileºte, împreunã cu Ministerul Apãrãrii
Naþionale, mãsurile speciale de protecþie a monumentelor
istorice, în caz de conflict armat;

þ) colaboreazã cu instituþiile culturale subordonate ºi cu
autoritãþile publice locale la realizarea planurilor ºi la
luarea mãsurilor de prevenire a distrugerilor cauzate de
dezastrele naturale;

u) instituie ºi controleazã amplasarea însemnului

Pentru a nu da naºtere unor
confuzii.

Pentru eliminarea oricãrei confuzii.
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pregãtire ºi perfecþionare a specialiºtilor ºi
meseriaºilor din domeniul protejãrii
monumentelor istorice;

s/ susþine programe de animare culturalã a
monumentelor istorice, hotãrâºte strategii ºi
cofinanþeazã programe ºi publicaþii pentru
animarea culturalã ºi stimularea interesului
public faþã de acestea;

º/ elaboreazã împreunã cu Ministerul de
Interne normele de prevenire ºi stingere a
incendiilor la monumente istorice;

t/ stabileºte împreunã cu Ministerul Apãrãrii
Naþionale mãsurile speciale de protecþie a
monumentelor istorice în caz de conflict armat;

u/ instituie ºi controleazã amplasarea
însemnului distinctiv care atestã regimul de
monument istoric al unui bun imobil în vederea
protejãrii sale în timp de pace sau conflict armat;

v/ avizeazã înfiinþarea organizaþiilor
neguvernamentale având drept obiect protejarea
monumentelor istorice ºi colaboreazã cu acestea
la realizarea, în condiþiile legii, de programe ºi
proiecte de protejare a monumentelor istorice;

w/ asigurã funcþionarea, logistica,
secretariatul tehnic permanent ºi sediul Comisiei
Naþionale a Monumentelor Istorice ºi editeazã
publicaþiile sale;

x/ colaboreazã cu organismele internaþionale
interesate ºi participã în cooperare cu acestea la
finanþarea programelor de protejare a
monumentelor istorice;

y/ este titularul exercitãrii în numele statului

distinctiv care atestã regimul de monument istoric al unui
bun imobil, în vederea protejãrii sale în timp de pace sau
conflict armat;

v) avizeazã implicarea organizaþiilor neguvernamentale
în domeniul protejãrii monumentelor istorice ºi
colaboreazã cu acestea, în condiþiile legii, la realizarea de
programe ºi proiecte de protejare a monumentelor istorice;

w) asigurã funcþionarea, logistica, secretariatul tehnic
permanent ºi sediul Comisiei Naþionale a Monumentelor
Istorice ºi al Comisiei Naþionale de Arheologie ºi editeazã
publicaþiile acestora;

x) colaboreazã cu organismele internaþionale interesate
ºi participã în cooperare cu acestea la finanþarea
programelor de protejare a monumentelor istorice;

y) exercitã, în numele statului, dreptul de preemþiune
asupra monumentelor istorice, în vederea protejãrii
acestora, precum ºi asupra imobilelor din zona de protecþie
a monumentelor istorice, în vederea pãstrãrii integritãþii
fizice a cadrului construit ºi natural al monumentelor
istorice;

z) instituie ºi acordã, la propunerea Comisiei Naþionale
a Monumentelor Istorice, ºi, dupã caz, a Comisiei
Naþionale de Arheologie, titlul ºi statutul de „Oraº istoric“
sau „Sat istoric“, în conformitate cu prevederile normelor
metodologice de aplicare a legii.

(2) Pentru eliberarea avizelor prevãzute la alin (1) lit.
f), g), i), j) ºi v) nu se percep taxe sau tarife.

3) Pentru eliberarea atestatelor, certificatelor de agreere ºi
avizelor prevãzute la alin (1) lit. p) ºi q) se percep tarife
care se gestioneazã în regim extrabugetar, în condiþiile
legii.

Pentru o exprimare mai clarã.

Pentru a permite Comisiei
Naþionale de Arheologie sã-ºi
exprime punctul de vedere.
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a dreptului de preemþiune asupra monumentelor
istorice în vederea protejãrii acestora, precum ºi
asupra imobilelor din zona de protecþie a
monumentelor istorice, în vederea pãstrãrii
integritãþii fizice a cadrului construit ºi natural al
monumentelor istorice;

z/ instituie ºi acordã, la propunerea Comisiei
Naþionale a Monumentelor Istorice, titlul ºi
statutul de „Oraº istoric“ sau „Sat istoric“, în
conformitate cu prevederile normelor
metodologice de aplicare al legii.

(2) Pentru eliberarea avizelor prevãzute la alin
(1) lit. f), g), i), j) ºi v) nu se percep taxe sau
tarife.

(3) Pentru eliberarea atestatelor, certificatelor de
agreere ºi avizelor prevãzute la alin (1) lit. p) ºi
q) se percep taxe, care se fac venit la bugetul de
stat ºi tarife care se gestioneazã în regim
extrabugetar, în conformitate cu prevederile
Regulamentului de aplicare al legii.

27. Art. 30. - În cadrul Ministerul Culturii
funcþioneazã Direcþia Monumentelor Istorice, cu
responsabilitãþi specifice în domeniul protejãrii
monumentelor istorice, având urmãtoarele
atribuþii principale:

a) coordoneazã activitatea Inspectoratelor
pentru culturã judeþene ºi al Municipiului
Bucureºti în domeniul monumentelor istorice;

b) fundamenteazã ºi propune necesarul de
fonduri pentru protejarea monumentelor istorice;

c) asigurã inspecþia de specialitate pentru
aplicarea ºi respectarea legislaþiei monumentelor
istorice, constatã contravenþii ºi ia mãsurile

Amendament propus de Comisie

Art. 30 se eliminª.

Prevederile acestui articol urmeazã
sã facã obiectul hotãrârii
Guvernului privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Culturii.
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necesare, inclusiv de sesizare a organelor de
cercetare penalã în cazul infracþiunilor.

28. Art. 31. - (1) Prin hotãrâre a Guvernului la
propunerea Ministerului Culturii, în termen de 90
de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei
legi, Centrul de proiectare pentru patrimoniul
cultural naþional se reorganizeazã în Oficiul
naþional al monumentelor istorice ca instituþie
publicã în subordinea Ministerului Culturii.

(2) Principalele atribuþii ale Oficiului
Naþional al Monumentelor Istorice sunt :

a) elaborarea ºi þinerea la zi a Listei
Monumentelor Istorice ºi a evidenþei
monumentelor istorice;

b) administrarea fondurilor provenite de la
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii
cu destinaþia efectuãrii lucrãrilor de intervenþie
asupra monumentelor istorice, cu excepþia
fondurilor pentru creditele prevãzute la art. 54
alin. (3) lit. d) ºi în condiþiile prevãzute la art. 32
alin. (3) lit. a);

c) fundamentarea ºtiinþificã a deciziilor ºi
avizelor Comisiei Naþionale a Monumentelor
Istorice privitoare la clasarea ºi evidenþa
monumentelor istorice, la intervenþiile asupra lor,
în zonele lor de protecþie cât ºi în zonele
protejate care conþin monumente istorice;

d) elaborarea de normative ºi metodologii
pentru domeniul monumentelor istorice.

(3) Oficiul Naþional al Monumentelor
Istorice gestioneazã baza de date, arhiva,
fototeca, fondul cartografic ºi biblioteca
monumentelor istorice, realizeazã cadastrul

Amendament propus de Comisie

Art. 31 se renumeroteazª, devine art. 30 ”i va avea
urmªtorul cuprins:

Art. 30. - (1) Prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea
Ministerului Culturii, în termen de 90 de zile de la data
intrãrii în vigoare a prezentei legi, Centrul de Proiectare
pentru Patrimoniul Cultural Naþional se reorganizeazã în
Oficiul Naþional al Monumentelor Istorice, ca instituþie
publicã în subordinea Ministerului Culturii.

(2) Principalele atribuþii ale Oficiului Naþional
al Monumentelor Istorice sunt :

 a) elaborarea ºi actualizarea Listei Monumentelor
Istorice ºi a evidenþei monumentelor istorice;

b) administrarea fondurilor provenite de la bugetul de stat
prin bugetul Ministerului Culturii cu destinaþia efectuãrii
lucrãrilor de intervenþie asupra monumentelor istorice, cu
excepþia fondurilor pentru creditele prevãzute la art. 54
alin. (3) lit. a);

c) fundamentarea ºtiinþificã a deciziilor ºi avizelor
Comisiei Naþionale a Monumentelor Istorice privitoare la
clasarea ºi evidenþa monumentelor istorice, la intervenþiile
asupra lor, în zonele lor de protecþie cât ºi în zonele
protejate care conþin monumente istorice;

d) elaborarea de normative ºi metodologii pentru domeniul
monumentelor istorice.

(3) Oficiul Naþional al Monumentelor Istorice
gestioneazã baza de date, arhiva, fototeca, fondul
cartografic ºi biblioteca monumentelor istorice, realizeazã
cadastrul monumentelor istorice ºi studii pilot pentru
monumente istorice, editeazã Revista Monumentelor

Pentru o exprimare corectã.
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monumentelor istorice ºi studii pilot pentru
monumente istorice, editeazã Revista
Monumentelor Istorice ºi Buletinul
Monumentelor Istorice precum ºi alte publicaþii
de specialitate.

(4) În realizarea atribuþiilor sale
Oficiul Naþional al Monumentelor Istorice poate
încheia contracte de colaborare cu persoane
fizice sau juridice de specialitate.

Istorice ºi Buletinul Monumentelor Istorice precum ºi alte
publicaþii de specialitate.

(4) În realizarea atribuþiilor sale, Oficiul Naþional al
Monumentelor Istorice poate încheia contracte de
colaborare cu persoane fizice sau juridice de specialitate.

29. Art. 32. - (1) Pentru administrarea, protejarea
ºi punerea în valoare a unor monumente istorice
intrate cu orice titlu în proprietatea statului, a
celor achiziþionate de cãtre stat prin intermediul
Ministerul Culturii, precum ºi în vederea
sprijinirii proprietarilor pentru protejarea ºi
punerea în valoare a monumentelor istorice, în
termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare
a prezentei legi, Oficiul Naþional pentru
Protejarea Patrimoniului din subordinea
Ministerul Culturii se reorganizeazã în Eforia
Monumentelor Istorice, ca instituþie publicã cu
personalitate juridicã finanþatã din venituri
extrabugetare ºi alocaþii acordate de la bugetul de
stat.

(2) Organizarea ºi funcþionarea Eforiei
Monumentelor Istorice se stabilesc prin hotãrâre
a Guvernului, la propunerea Ministerului
Culturii, în termen de 90 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei legi.

(3) Principalele atribuþii ale Eforiei
Monumentelor Istorice sunt:

a) fundamentarea necesarului de credite,
propunerea prioritãþilor ºi evaluarea, în
conformitate cu normele elaborate de cãtre

Amendament propus de Comisie

Art. 32 se renumeroteazª, devine art. 31 ”i va avea
urmªtorul cuprins:

Art. 31. - (1) Oficiul Naþional pentru Protejarea
Patrimoniului se reorganizeazã în Eforia Monumentelor
Istorice, ca instituþie publicã cu personalitate juridicã, în
subordinea Ministerului Culturii, finanþatã din venituri
extrabugetare ºi alocaþii acordate de la bugetul de stat.

(2) Organizarea ºi funcþionarea Eforiei Monumentelor
Istorice se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului, la
propunerea Ministerului Culturii, în termen de 90 de zile de
la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(3) Principalele atribuþii ale Eforiei Monumentelor Istorice
sunt:

a) fundamentarea necesarului de credite, propunerea
prioritãþilor ºi evaluarea, în conformitate cu normele
elaborate de cãtre Ministerul Culturii ºi aprobate prin
hotãrâre a Guvernului, a  documentaþiilor prezentate de
persoanele de drept privat, în vederea obþinerii de credite
fãrã dobândã, cu dobândã redusã sau cu dobânda pieþei,
pentru efectuarea de lucrãri de protejare la monumentele
istorice deþinute;

 b) gestionarea, prin acordarea de credite, în

Pentru o exprimare corectã.
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Ministerul Culturii ºi aprobate prin Hotãrâre de
Guvern, a  documentaþiilor prezentate de
persoanele de drept privat în vederea obþinerii de
credite fãrã dobândã, cu dobândã redusã sau cu
dobânda pieþei, pentru efectuarea de lucrãri de
protejare la monumentele istorice deþinute;

b) gestionarea, prin acordarea de credite în
conformitate cu prevederile alin.3 pct. a), în
regim extrabugetar, a sumelor provenite din
aplicarea Timbrului Monumentelor Istorice
instituit potrivit prevederilor art. 57 din prezenta
lege, precum ºi din alte surse cu aceeaºi
destinaþie obþinute în condiþiile legii.

 Sumele încasate din rambursãri de credite ºi
plãþi de dobânzi se utilizeazã în sistem revolving
cu acelaºi scop.

c) Administrarea, în numele Ministerului
Culturii, cu toate drepturile ºi obligaþiile care
decurg din aceasta, de monumente istorice intrate
cu orice titlu în proprietatea statului sau
achiziþionate în numele statului de cãtre
Ministerul Culturii, în vederea protejãrii
acestora; concesionarea ºi închirierea de
monumente istorice intrate cu orice titlu în
proprietatea statului sau achiziþionate în numele
statului de cãtre Ministerul Culturii;

d) editarea ºi comercializarea de publicaþii
privind protejarea ºi punerea în valoare a
monumentelor istorice;

e) realizarea de alte activitãþi aducãtoare de
venituri, pe care le gestioneazã în regim
extrabugetar.

conformitate cu prevederile alin. 3 lit. a), în regim
extrabugetar, a sumelor provenite din aplicarea Timbrului
Monumentelor Istorice, instituit potrivit prevederilor art. 57
din prezenta lege, precum ºi din alte surse cu aceeaºi
destinaþie, obþinute în condiþiile legii; sumele încasate din
rambursãri de credite ºi plãþi de dobânzi se utilizeazã în
sistem revolving, cu acelaºi scop.

c) administrarea, în numele Ministerului Culturii, cu toate
drepturile ºi obligaþiile care decurg din aceasta, de
monumente istorice intrate cu orice titlu în proprietatea
statului, altele decât cele administrate de instituþii publice
aflate subordinea Ministerului Culturii, în vederea
protejãrii acestora; concesionarea ºi închirierea de
monumente istorice intrate cu orice titlu în proprietatea
statului sau achiziþionate în numele statului de cãtre
Ministerul Culturii;

d) editarea ºi comercializarea de publicaþii privind
protejarea ºi punerea în valoare a monumentelor istorice;

e) realizarea de alte activitãþi aducãtoare de venituri, pe
care le gestioneazã în regim extrabugetar.

Pentru a elimina orice posibilã
confuzie.
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30. Art. 33. - (1) În termen de 60 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentei legi, în vederea
protejãrii monumentelor istorice, prin hotãrâre a
Guvernului la propunerea Ministerului Culturii,
Inspectoratele pentru culturã judeþene ºi al
Municipiului Bucureºti se reorganizeazã ºi îºi
constituie Serviciul monumentelor istorice
încadrat cu conservatori ai monumentelor
istorice.

(2) Organizarea serviciilor monumentelor
istorice se face prin preluarea atribuþiilor ºi
fondului documentar din domeniu de la Oficiile
judeþene ºi al Municipiului Bucureºti pentru
Patrimoniul Cultural Naþional.

Amendament propus de Comisie

Art. 33 se renumeroteazª, devine art. 32 ”i va avea
urmªtorul cuprins:

Art. 32. - (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei legi, în vederea protejãrii
monumentelor istorice, prin hotãrâre a Guvernului la
propunerea Ministerului Culturii, în cadrul serviciilor
descentralizate ale Ministerului Culturii se constituie
Serviciul monumentelor istorice, încadrat cu personal
specializat în domeniu.

(2) Organizarea serviciilor monumentelor istorice se
face prin preluarea atribuþiilor ºi fondului documentar din
domeniu de la Oficiile judeþene ºi al Municipiului
Bucureºti pentru Patrimoniul Cultural Naþional.

Din motive de tehnicã legislativã.

31. Art. 34.  - (1) La data intrãrii în vigoare
a prezentei legi se reorganizeazã structurile ºi
modul de funcþionare al Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice.

(2) Comisia Naþionalã a
Monumentelor Istorice elaboreazã sau, dupã caz,
avizeazã strategiile, metodologiile, normativele
ºi mãsurile tehnico-ºtiinþifice din domeniul
protejãrii monumentelor istorice.

(3) Comisia Naþionalã a
Monumentelor Istorice este formatã din
specialiºti din domeniile care contribuie la
conservarea ºi punerea în valoare a
monumentelor istorice.

(4) Comisia Naþionalã a
Monumentelor Istorice este compusã din 31 de
membri ºi este condusã de cãtre un preºedinte.

Amendament propus de Comisie

Art. 34 se renumeroteazª, devine art. 33 ”i va avea
urmªtorul cuprins:

Art. 33.  - (1) La data intrãrii în vigoare a prezentei
legi se reorganizeazã structura ºi modul de funcþionare ale
Comisiei Naþionale a Monumentelor Istorice.

(2) Comisia Naþionalã a Monumentelor Istorice
elaboreazã sau, dupã caz, avizeazã strategiile,
metodologiile, normativele ºi mãsurile tehnico - ºtiinþifice
din domeniul protejãrii monumentelor istorice.

(3) Comisia Naþionalã a Monumentelor Istorice
este formatã din specialiºti în domeniul protejãrii ºi punerii
în valoare a monumentelor istorice, în sensul prezentei legi.

(4) Comisia Naþionalã a Monumentelor Istorice
este compusã din 31 de membri ºi este condusã de cãtre un
preºedinte.

Pentru o exprimare corectã.
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(5) Comisia Naþionalã a

Monumentelor Istorice funcþioneazã în
conformitate cu regulamentul sãu de organizare
ºi funcþionare aprobat prin Ordin al ministrului
culturii în termen de 60 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei legi.

(6) La propunerea preºedintelui
Comisiei Naþionale a Monumentelor Istorice ºi
cu aprobarea prin vot a membrilor acesteia, sunt
aleºi ca membri de onoare ai comisiei specialiºti
din þarã sau din strãinãtate, personalitãþi
ºtiinþifice de recunoaºtere internaþionalã din
domeniul cercetãrii ºi protejãrii monumentelor
istorice.

(7) Funcþionarea Comisiei Naþionale
a Monumentelor Istorice este asiguratã de cãtre
Ministerul Culturii.

(5) Comisia Naþionalã a Monumentelor Istorice
funcþioneazã în conformitate cu regulamentul sãu de
organizare ºi funcþionare, aprobat prin ordin al ministrului
culturii în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei legi.

(6) La propunerea preºedintelui Comisiei
Naþionale a Monumentelor Istorice ºi cu aprobarea, prin
vot, a membrilor acesteia, sunt aleºi, ca membri de onoare
ai comisiei, specialiºti din þarã sau din strãinãtate,
personalitãþi ºtiinþifice de recunoaºtere internaþionalã din
domeniul cercetãrii ºi protejãrii monumentelor istorice.

(7) Funcþionarea Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice este asiguratã de cãtre Ministerul
Culturii.

32. Art. 35. - (1) Autoritatea ºtiinþificã a
deciziilor Comisiei Naþionale a Monumentelor
Istorice este garantatã prin prezenta lege ºi
asiguratã prin reglementarea organizãrii ºi
funcþionãrii sale.

(2) În conformitate cu prevederile
regulamentului sãu de organizare ºi funcþionare,
atribuþiile ºi activitatea Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice se realizeazã prin lucrãri
în plen, prin lucrãri pe secþiuni de specialitate sau
prin activitatea Comisiilor Zonale ale
Monumentelor Istorice.

(3) Secþiunile de specialitate ale Comisiei
Naþionale a Monumentelor Istorice sunt conduse
de cãtre un preºedinte de secþiune, ales din
rândul membrilor acesteia, ºi care este de drept
vicepreºedinte al Comisiei Naþionale a

Amendament propus de Comisie

Art. 35 se renumeroteazª, devine art. 34 ”i va avea
urmªtorul cuprins:

Art. 34. - (1) Autoritatea deciziilor Comisiei Naþionale
a Monumentelor Istorice este garantatã prin prezenta lege
ºi este asiguratã prin reglementarea organizãrii ºi
funcþionãrii sale.

(2) În conformitate cu prevederile regulamentului
sãu de organizare ºi funcþionare, atribuþiile ºi activitatea
Comisiei Naþionale a Monumentelor Istorice se realizeazã
prin lucrãri în plen, prin lucrãri pe secþiuni de specialitate
sau prin activitatea Comisiilor Zonale ale Monumentelor
Istorice.

(3) Secþiunile de specialitate ale Comisiei Naþionale
a Monumentelor Istorice sunt conduse de cãtre un
preºedinte de secþiune, ales din rândul membrilor acesteia,

Pentru eliminarea oricãror confuzii.
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Monumentelor Istorice.

(4) Preºedintele Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice împreuna cu
vicepreºedinþii ºi secretarul formeazã Biroul
Comisiei Naþionale a Monumentelor Istorice.

(5) Deciziile plenului Comisiei Naþionale
a Monumentelor Istorice sau Comisiilor Zonale
ale Monumentelor Istorice, a secþiunilor ºi
biroului Comisiei Naþionale a Monumentelor
Istorice, respectiv Comisiilor Zonale ale
Monumentelor Istorice se iau, de regulã, cu
majoritatea simplã de voturi, cu excepþia
cazurilor prevãzute în prezenta lege.

care este, de drept, vicepreºedinte al Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice.

(4) Preºedintele Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice, împreunã cu vicepreºedinþii ºi
secretarul, formeazã Biroul Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice.

(5) Deciziile plenului Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice sau ale Comisiilor Zonale ale
Monumentelor Istorice, ale secþiunilor ºi biroului Comisiei
Naþionale a Monumentelor Istorice se iau, de regulã, cu
majoritatea simplã de voturi, cu excepþia cazurilor
prevãzute în prezenta lege.

33. Art. 36. - (1) Preºedintele Comisiei Naþionale
a Monumentelor Istorice conduce activitatea
acesteia, o reprezintã pe plan naþional ºi
internaþional, ºi face parte de drept din Colegiul
de Conducere al Ministerului Culturii, din
Consiliul ªtiinþific al Oficiului Naþional al
Monumentelor Istorice ºi din Consiliul de
Administraþie al Eforiei Monumentelor Istorice.

(2) Preºedintele Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice este ales prin vot secret
de cãtre membrii Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice din rândul membrilor
acesteia ºi are de la data alegerii sale un mandat
de 5 ani ce poate fi reînnoit consecutiv o singurã
datã.

(3) Propunerea Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice privind persoana
preºedintelui acesteia se înainteazã ministrului
culturii care este îndreptãþit sã o respingã ºi sã
cearã o nouã propunere, motivat, o singurã datã.

Amendament propus de Comisie

Art. 36 se renumeroteazª, devine art. 35 ”i va avea
urmªtorul cuprins:

Art. 35. - (1) Preºedintele Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice conduce activitatea acesteia, o
reprezintã pe plan naþional ºi internaþional, ºi face parte de
drept din Consiliul ªtiinþific al Oficiului Naþional al
Monumentelor Istorice ºi din Consiliul de Administraþie al
Eforiei Monumentelor Istorice.

(2) Preºedintele Comisiei Naþionale a Monumentelor
Istorice este ales prin vot secret de cãtre membrii Comisiei
Naþionale a Monumentelor Istorice din rândul membrilor
acesteia ºi are, de la data alegerii sale, un mandat de 5 ani,
care poate fi reînnoit consecutiv, o singurã datã.

(3) Propunerea Comisiei Naþionale a Monumentelor
Istorice privind persoana preºedintelui acesteia se
înainteazã ministrului culturii care poate sã o aprobe sau  sã
o respingã, motivat, o singurã datã.

(4) În cazul în care prin votul a 2/3 din totalul

Pentru o exprimare corectã ºi în
acord cu atribuþiile administraþiei
publice centrale.
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(4) În cazul în care prin votul a 2/3 din
totalul membrilor Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice, aceasta îºi susþine
propunerea nominalã iniþialã, ministrul valideazã
prin ordin numirea preºedintelui Comisiei
Naþionale a Monumentelor Istorice.

membrilor Comisiei Naþionale a Monumentelor Istorice,
aceasta îºi susþine propunerea nominalã iniþialã, este
validatã prin ordin al ministrului culturii.

34. Art. 37. - (1) Componenþa Comisiei
Naþionale a Monumentelor Istorice se reînnoieºte
la 3 ani cu pânã la o treime din numãrul
membrilor eligibili, pe baza criteriilor hotãrâte de
Comisia Naþionala a Monumentelor Istorice ºi
validate prin ordin al Ministrului Culturii.

(2) Propunerile de noi membri se fac din
rândul specialiºtilor ºi experþilor din domeniul
protejãrii monumentelor istorice de cãtre :

a- Comisia Naþionalã a Monumentelor
Istorice,

b- Academia Românã,

c- Ministerul Culturii,

d- Ministerul Lucrãrilor Publice ºi
Amenajãrii Teritoriului,

e- organizaþiile, asociaþiile sau fundaþiile
constituite ale specialiºtilor din domeniu.

(3) Comisia Naþionalã a Monumentelor
Istorice propune lista membrilor care îºi încheie
mandatul conform alin. (1), precum ºi lista
membrilor ce urmeazã sã completeze Comisia
Naþionalã a Monumentelor Istorice, în
conformitate cu prevederile alin. (2).

(4) Lista noilor membri ai Comisiei
Naþionale a Monumentelor Istorice se înainteazã
ministrului culturii care o aprobã sau o poate

Amendament propus de Comisie

Art. 37 se renumeroteazª, devine art. 36 ”i va avea
urmªtorul cuprins:

Art. 36. - (1) Componenþa Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice se reînnoieºte o datã la 3 ani, cu
pânã la o treime din numãrul membrilor eligibili, pe baza
criteriilor hotãrâte de Comisia Naþionala a Monumentelor
Istorice ºi validate prin ordin al Ministrului Culturii.

(2) Propunerile de noi membri se fac din rândul
specialiºtilor ºi experþilor din domeniul protejãrii
monumentelor istorice, de cãtre :

a) Academia Românã;

b) Ministerul Culturii;

c) Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii
Teritoriului;

d) Ministerul Educaþiei Naþionale

e) organizaþii neguvernamentale cu activitate în
domeniul protejãrii monumentelor istorice.

(3) Comisia Naþionalã a Monumentelor Istorice
înainteazã lista membrilor care îºi încheie mandatul
conform alin. (1), precum ºi lista persoanelor ce urmeazã
sã completeze Comisia Naþionalã a Monumentelor Istorice,
în conformitate cu prevederile alin. (2).

(4) Lista noilor membri ai Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice se înainteazã ministrului culturii

Pentru a permite ºi Ministerului
Educaþiei Naþionale sã facã
propuneri, þinând cont de faptul cã
mulþi specialiºti prestigioºi sunt
profesori.
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returna, motivat, o singurã datã, Comisiei
Naþionale a Monumentelor Istorice.

(5) În cazul în care prin votul a 2/3 din
totalul membrilor Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice, aceasta îºi susþine lista
nominalã iniþialã, ministrul valideazã prin Ordin
noii membri.

(6) Componenþa nominalã a Comisiei
Naþionale a Monumentelor Istorice este aprobatã
prin Ordin al ministrului culturii.

     (7) La solicitarea Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice, la lucrãrile acesteia
participa cu rol consultativ responsabilii
serviciilor de specialitate ale Ministerului
Culturii, dupã caz.

     (8) Funcþia de secretar al Comisiei Naþionale
a Monumentelor Istorice este îndeplinitã de cãtre
Directorul Direcþiei Monumentelor Istorice din
cadrul Ministerului Culturii.

care o aprobã sau o poate returna, motivat, o singurã datã,
Comisiei Naþionale a Monumentelor Istorice.

(5) În cazul în care, prin votul a 2/3 din totalul
membrilor Comisiei Naþionale a Monumentelor Istorice,
aceasta îºi susþine lista nominalã iniþialã, ministrul
valideazã, prin ordin, noii membri.

(6) La solicitarea Comisiei Naþionale a Monumentelor
Istorice, la lucrãrile acesteia participã, cu rol consultativ,
responsabilii serviciilor de specialitate ale Ministerului
Culturii, dupã caz.

     (7) Funcþia de secretar al Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice este îndeplinitã de cãtre ºeful
compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului
Culturii.

Din motive de tehnicã legislativã.

35. Art. 38. - (1) Comisia Naþionalã a
Monumentelor Istorice are urmãtoarele atribuþii
principale:

a) formuleazã ºi aprobã din punct de vedere
ºtiinþific strategia naþionalã de protejare a
monumentelor istorice;

b) fundamenteazã din punct de vedere
ºtiinþific normele ºi metodologiile din domeniul
protejãrii monumentelor istorice care se aprobã
prin ordin al ministrului;

c) decide clasarea ºi stabilirea grupelor
monumentelor istorice;

d) avizeazã din punct de vedere ºtiinþific

Amendament propus de Comisie

Art. 38 se renumeroteazª, devine art. 37 ”i va avea
urmªtorul cuprins:

Art. 37. - (1) Comisia Naþionalã a Monumentelor
Istorice are urmãtoarele atribuþii principale:

a) formuleazã ºi avizeazã, din punct de vedere ºtiinþific,
strategia naþionalã de protejare a monumentelor istorice;

b) fundamenteazã din punct de vedere ºtiinþific normele ºi
metodologiile din domeniul protejãrii monumentelor
istorice, care se aprobã prin ordin al ministrului;

c) decide clasarea ºi stabilirea grupelor monumentelor
istorice;

Pentru a respecta statutul Comisiei,
ca organizaþie fãrã personalitate
juridicã.
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criteriile de atestare a specialiºtilor, experþilor,
verificatorilor din domeniul monumentelor
istorice, criteriile de agreere a experþilor ºi
verificatorilor tehnici atestaþi de cãtre Ministerul
Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului ºi
criteriile de avizare a constituirii agenþilor
economici cu activitate în domeniul protejãrii
monumentelor istorice;

e) desemneazã reprezentanþi în Consiliul
ª t iinþific al Oficiul Naþional al Monumentelor
Istorice ºi în Consiliul de Administraþie al Eforiei
Monumentelor Istorice;

f) avizeazã secþiunile de specialitate din
Planul de Amenajare a Teritoriului Naþional;

g) avizeazã Planurile Urbanistice Generale
ale localitãþilor care cuprind monumente istorice,
Planurile Urbanistice Zonale ale zonelor
protejate care cuprind monumente istorice
precum ºi regulamentele de construire aferente
acestora, iar în absenþa unor astfel de
documentaþii de urbanism ºi amenajarea
teritoriului aprobate, Planurile Urbanistice de
Detaliu care au drept obiect monumentele
istorice sau imobilele din zona lor de protecþie;

h) avizeazã studiile de fundamentare istoricã
ºi din domeniul monumentelor istorice care
urmãresc definirea, instituirea ºi delimitarea
zonelor protejate de patrimoniu construit precum
ºi reglementãrile generale de amenajare a
teritoriului acestora;

i) avizeazã documentaþiile tehnice privind
intervenþiile asupra monumentelor istorice;

j) avizeazã documentaþiile tehnice privind

d) avizeazã, din punct de vedere ºtiinþific, criteriile de
atestare a specialiºtilor ºi experþilor din domeniul
monumentelor istorice, criteriile de agreere a experþilor ºi
verificatorilor tehnici atestaþi de cãtre Ministerul Lucrãrilor
Publice ºi Amenajãrii Teritoriului ºi criteriile de avizare a
constituirii agenþilor economici cu activitate în domeniul
protejãrii monumentelor istorice;

e) desemneazã reprezentanþi în Consiliul ªtiinþific al
Oficiului Naþional al Monumentelor Istorice ºi în Consiliul
de Administraþie al Eforiei Monumentelor Istorice;

f) avizeazã secþiunile de specialitate din Planul de
Amenajare a Teritoriului Naþional, elaborate de Comisia
Naþionalã a Monumentelor Istorice;

g) avizeazã Planurile Urbanistice Generale ale localitãþilor
care cuprind monumente istorice, Planurile Urbanistice
Zonale ale zonelor protejate care cuprind monumente
istorice, precum ºi regulamentele de construire aferente
acestora, iar în absenþa unor astfel de documentaþii de
urbanism ºi amenajarea teritoriului aprobate, Planurile
Urbanistice de Detaliu care au drept obiect monumentele
istorice sau imobilele din zona lor de protecþie;

h) avizeazã studiile de fundamentare istoricã ºi din
domeniul monumentelor istorice, care urmãresc definirea,
instituirea ºi delimitarea zonelor protejate de patrimoniu
construit, precum ºi reglementãrile generale de amenajare a
teritoriului acestora;

i) avizeazã documentaþiile tehnice privind intervenþiile
asupra monumentelor istorice;

j) avizeazã documentaþiile tehnice privind intervenþiile
asupra imobilelor din zonele de protecþie a monumentelor
istorice, în cazurile în care, pentru aceste zone, nu existã un
regulament urbanistic avizat ºi aprobat conform legii;

k) formuleazã prioritãþile lucrãrilor de protejare a
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intervenþiile asupra imobilelor din zonele de
protecþie a monumentelor istorice în cazurile în
care pentru aceste zone nu existã un regulament
urbanistic avizat ºi aprobat conform legii;

k) formuleazã prioritãþile lucrãrilor de
protejare a monumentelor istorice în vederea
fundamentãrii sumelor necesare ce urmeazã sa
fie alocate în acest scop de la bugetul de stat,
examineazã ºi avizeazã prioritãþile de finanþare
din fondurile aprobate prin buget, precum ºi
modificãrile survenite în alocarea lor pe
parcursul anului bugetar;

l) avizeazã propunerile de achiziþii de
monumente istorice ce se realizeazã prin
Ministerul Culturii;

m) avizeazã contractele Oficiului Naþional al
Monumentelor Istorice privind intervenþiile
asupra monumentelor istorice;

n) propune monumente istorice pentru Lista
Patrimoniului Cultural ºi Natural Mondial -
UNESCO precum ºi pentru Lista Patrimoniului
Mondial în Pericol - UNESCO;

o) controleazã aplicarea deciziilor sale de
cãtre Oficiul Naþional al Monumentelor Istorice,
Eforia Monumentelor Istorice ºi Inspectoratele
pentru culturã judeþene ºi al Municipiului
Bucureºti;

p) sesizeazã organele de control pentru
aplicarea de sancþiuni ºi luarea de mãsuri de
protejare ca urmare a constatãrilor controalelor
efectuate de cãtre membrii sãi, potrivit
procedurilor stabilite de prezenta lege ºi a
regulamentului sãu de aplicare;

monumentelor istorice în vederea fundamentãrii sumelor
necesare ce urmeazã sã fie alocate în acest scop de la
bugetul de stat, examineazã ºi avizeazã prioritãþile de
finanþare din fondurile aprobate prin buget, precum ºi
modificãrile survenite în alocarea lor pe parcursul anului
bugetar;

l) avizeazã propunerile de achiziþii de monumente istorice,
ce se realizeazã prin Ministerul Culturii;

m) avizeazã contractele Oficiului Naþional al
Monumentelor Istorice privind intervenþiile asupra
monumentelor istorice;

n) propune monumente istorice pentru Lista Patrimoniului
Cultural ºi Natural Mondial, precum ºi pentru Lista
Patrimoniului Mondial în Pericol elaborate de  UNESCO;

o) controleazã aplicarea deciziilor sale, luate în
conformitate cu prevederile prezentei legi de cãtre Oficiul
Naþional al Monumentelor Istorice, Eforia Monumentelor
Istorice ºi serviciile descentralizate ale Ministerului
Culturii;

p) sesizeazã organele competente pentru aplicarea de
sancþiuni ºi luarea de mãsuri de protejare ca urmare a
constatãrilor controalelor efectuate de cãtre membrii sãi,
potrivit procedurilor stabilite de prezenta lege ºi a
regulamentului de organizare ºi funcþionare al Comisiei
Naþionale a Monumentelor Istorice;

q) analizeazã contestaþiile ºi sesizãrile legate de activitatea
de protejare a monumentelor istorice;

r) avizeazã programele de pregãtire a specialiºtilor ºi
planurile de învãþãmânt ºi specializare în domeniul
protejãrii monumentelor istorice;

s) reprezintã România în cadrul organismelor internaþionale
de specialitate similare.

Din motive de tehnicã legislativã.
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q) analizeazã contestaþiile din domeniul

protejãrii monumentelor istorice;

r) avizeazã programele de pregãtire a
specialiºtilor ºi planurile de învãþãmânt ºi
specializare în domeniul protejãrii monumentelor
istorice;

s) reprezintã România în cadrul
organismelor internaþionale de specialitate
similare;

t) alte atribuþii din domeniu, în condiþiile legii.

(2) Atribuþiile Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice menþionate în alin. (1) la
lit. d), g), h), i), j), o) ºi p) pot fi delegate
secþiunilor sau Comisiilor Zonale ale
Monumentelor Istorice în condiþiile
Regulamentului de organizare ºi funcþionare al
Comisiei Naþionale a Monumentelor Istorice.

(3)       Atribuþiile Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice menþionate în alin. (1) la
lit. m), o), p), q), r) ºi s) pot fi delegate biroului
Comisiei Naþionale a Monumentelor Istorice în
condiþiile regulamentului de organizare ºi
funcþionare al Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice.

(2) Atribuþiile Comisiei Naþionale a Monumentelor
Istorice menþionate în alin. (1) la lit. d), g), h), i), j), o) ºi p)
pot fi delegate secþiunilor sau Comisiilor Zonale ale
Monumentelor Istorice în condiþiile stabilite de
regulamentul de organizare ºi funcþionare al Comisiei
Naþionale a Monumentelor Istorice.

36. Art. 39. - (1) În termen de 60 de zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei legi se
reînfiinþeazã Comisiile Zonale ale Monumentelor
Istorice ca organisme ºtiinþifice în teritoriu ale
Comisiei Naþionale a Monumentelor Istorice, în
numãrul, teritoriul de competenþã, organizarea ºi
funcþionarea stabilitã prin hotãrâre a Guvernului
la propunerea Ministerului Culturii.

(2) Principalele atribuþii ale

Amendament propus de Comisie

Art. 39 se renumeroteazª, devine art. 38 ”i va avea
urmªtorul cuprins:

Art. 38. - (1) În termen de 60 de zile de la data intrãrii
în vigoare a prezentei legi se reînfiinþeazã Comisiile Zonale
ale Monumentelor Istorice ca organisme ºtiinþifice în
teritoriu ale Comisiei Naþionale a Monumentelor Istorice.

     (2) Numãrul, teritoriul  de competenþã, organizarea ºi

Pentru a nu încãrca textul legislativ
cu prevederi care nu este necesar sã
fie reglementate prin lege.
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Comisiilor Zonale ale Monumentelor Istorice
sunt urmãtoarele:

a) avizarea declanºãrii procedurii de clasare;

       b) avizarea documentaþiilor tehnice pentru
intervenþiile asupra monumentelor istorice locale
precum ºi pentru documentaþiile de urbanism ºi
amenajarea teritoriului pentru zonele care conþin
monumente istorice de grupa B.

funcþionarea comisiilor zonale ale monumentelor istorice
sunt stabilite prin hotãrâre a Guvernului, elaboratã de
Ministerul Culturii.

37. Art. 40. - (1) În domeniul protejãrii
monumentelor istorice, proprietarii acestora au
obligaþii ºi beneficiazã de drepturile stabilite prin
prezenta lege ºi prin alte acte normative. Aceste
drepturi pot fi cesionate de cãtre proprietari
deþinãtorilor cu orice titlu ai monumentelor
istorice.

Amendament propus de Comisie

Art. 40 se renumeroteazª, devine art. 39 ”i va avea
urmªtorul cuprins:

Art. 39. - În domeniul protejãrii monumentelor istorice,
proprietarii acestora au obligaþii ºi beneficiazã de drepturile
stabilite prin prezenta lege ºi prin alte acte normative;
aceste drepturi pot fi cesionate de cãtre proprietari
deþinãtorilor cu orice titlu ai monumentelor istorice.

Din motive de tehnicã legislativã.

38. Art. 41. (1) În scopul protejãrii
monumentelor istorice, proprietarii ºi titularii de
alte drepturi reale asupra monumentelor istorice
sunt obligaþi :

a) sã întreþinã, sã foloseascã, sã exploateze
sau sã înstrãineze imobilul numai cu respectarea
prevederilor prezentei legi ºi a Obligaþiei privind
folosinþa monumentului istoric, conform art.18
din prezenta lege;

b) sã asigure paza monumentelor istorice ºi sã ia
mãsuri pentru apãrarea împotriva incendiilor;

c) în situaþia în care doreºte sã înstrãineze
imobilului, sã comunice acest lucru, dupã caz,
prefectului judeþului sau primarului localitãþii
unde se afla amplasat monumentul istoric, în
vederea exercitãrii dreptului de preemþiune al

Amendament propus de Comisie

Art. 41 se renumeroteazª, devine art. 40 ”i va avea
urmªtorul cuprins:

Art. 40. (1) În scopul protejãrii monumentelor istorice,
proprietarii ºi titularii de alte drepturi reale asupra
monumentelor istorice sunt obligaþi :

a) sã întreþinã, sã foloseascã ºi sã exploateze imobilul
numai cu respectarea prevederilor prezentei legi ºi a
„Obligaþiei privind folosinþa monumentului istoric“,
conform art. 17 din prezenta lege;

b) sã asigure paza monumentelor istorice ºi sã ia mãsuri
pentru apãrarea împotriva incendiilor;

c) sã înºtiinþeze, în scris, serviciul descentralizat al
Ministerului Culturii sau primarul oraºului ori comunei
respective, în termen de 5 zile de la constatare, orice

Din motive de tehnicã legislativã.
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statului sau al unitãþii administrativ teritoriale,
dupã cum monumentul istoric este de grupa A
sau respectiv grupa B, in condiþiile prezentei
legi;

   d) în situaþia înstrãinãrii imobilului,
concesionãrii sau închirierii acestuia, sã notifice
în scris regimul de monument istoric viitorului
proprietar, concesionar, administrator sau
chiriaº;

 e) sã anunþe în scris Inspectoratului pentru
culturã judeþean sau al Municipiului Bucureºti
schimbarea proprietarului sau a
administratorului, în termen de 15 zile de la data
legalizãrii actelor de înstrãinare, cesiune sau
partajare ºi sã transmitã acestuia o copie a
actelor;

 f) sã aducã în scris la cunoºtinþa Inspectoratului
pentru culturã judeþean sau al Municipiului
Bucureºti ºi primarului oraºului sau comunei
respective, în termen de 5 zile de la constatare,
orice modificãri sau degradãri în starea fizica a
monumentelor istorice deþinute ºi aflate în
teritoriul de competenþã a respectivelor instituþii;

   g) sã aducã în scris la cunoºtinþa
Inspectoratului pentru culturã judeþean sau al
Municipiului ºi primarului oraºului sau comunei
respective, în termen de 5 zile de la constatare,
descoperirea întâmplãtoare a oricãror construcþii,
elemente de construcþii, a unor piese de inventar
fix ori mobil sau a unui vestigiu arheologic
necunoscut anterior. Pânã la sosirea delegatului
instituþiei de specialitate, dar pentru nu mai mult
decât 15 zile, proprietarul este obligat sã asigure
la faþa locului paza ºi pãstrarea vestigiilor;

modificãri sau degradãri în starea fizica a monumentelor
istorice deþinute ºi aflate în teritoriul unitãþii administrativ -
teritoriale;

   d) sã înºtiinþeze, în scris, serviciul descentralizat al
Ministerului Culturii sau primarul oraºului ori comunei
respective, în termen de 5 zile de la constatare,
descoperirea întâmplãtoare a oricãror construcþii, elemente
de construcþii, a unor piese de inventar fix ori mobil sau a
unui vestigiu arheologic necunoscut anterior; pânã la
sosirea delegatului instituþiei de specialitate, dar pentru nu
mai mult decât 15 zile, proprietarul este obligat sã asigure
pãstrarea descoperirilor;

   e) sã permitã accesul specialiºtilor desemnaþi de serviciile
descentralizate ale Ministerului Culturii, în vederea
constatãrii stãrii de conservare sau pentru efectuarea de
cercetãri, inclusiv arheologice, ºi 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 solicitã descãrcarea imobilului de sarcinã
arheologicã, sã finanþeze sãpãtura ºi cercetarea arheologicã
aferentã;

g) sã obþinã avizele prevãzute de lege pentru toate
intervenþiile prevãzute la art. 22;

h) sã asigure efectuarea lucrãrilor de conservare,
consolidare, restaurare, precum ºi a oricãror alte lucrãri
conform prevederilor legale, numai cu persoane fizice sau
juridice atestate în acest sens ºi sã prevadã în contracte
obligativitatea respectãrii tuturor condiþiilor ºi termenelor
de execuþie cuprinse în avizul de specialitate;

i) sã respecte toate condiþiile ºi termenele de execuþie
cuprinse în avizul de specialitate atunci când executã el
însuºi lucrãri de întreþinere curentã, precum ºi orice alte

Pentru o exprimare mai clarã.

Pentru înlãturarea oricãror posibile
abuzuri.
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   h) sã permitã accesul în imobil a personalului
autorizat de cãtre Inspectoratele pentru culturã
judeþene ºi al Municipiului Bucureºti în vederea
cercetãrii ºi expertizãrii monumentelor istorice,
inclusiv pentru efectuarea sãpãturilor
arheologice;

 i) în cazul în care solicitã descãrcarea imobilului
de sarcinã arheologicã, sã finanþeze sãpãtura ºi
cercetarea arheologicã aferentã;

j) sã obþinã avizele prevãzute de lege precum ºi
cele prevãzute prin “Obligaþia privind folosinþa
monumentului istoric” pentru toate intervenþiile
prevãzute la art. 23;

k) sã asigure efectuarea lucrãrilor de conservare,
consolidare, restaurare, precum ºi a oricãror alte
lucrãri conform prevederilor legale, numai cu
persoane fizice sau juridice autorizate în acest
sens ºi sã prevadã în contracte obligativitatea
respectãrii tuturor condiþiilor ºi termenelor de
execuþie cuprinse în avizul de specialitate;

l) sã respecte toate condiþiile ºi termenele de
execuþie cuprinse în avizul de specialitate atunci
când executa el însuºi lucrãri de întreþinere
curentã, precum ºi orice alte intervenþii, conform
prevederilor prezentei legi;

m) sã permitã, pe baza prevederilor contractuale,
executarea intervenþiilor asupra monumentelor
istorice deþinute, în cazul în care acestea sunt
iniþiate ºi finanþate de câtre persoane juridice
abilitate în condiþiile prezentei legi;

n) sã permitã montarea ºi sã întreþinã însemnul ºi
sigla de „Monument Istoric“;

o) sã comunice ºi sã obþinã avizul Inspectoratului

intervenþii, conform prevederilor prezentei legi;

j) sã permitã, pe baza prevederilor contractuale, executarea
intervenþiilor asupra monumentelor istorice deþinute, în
cazul în care acestea sunt iniþiate ºi finanþate de câtre
persoane juridice abilitate în condiþiile prezentei legi;

k) sã permitã montarea ºi sã întreþinã însemnul ºi sigla de
„Monument Istoric“;

l) sã comunice ºi sã obþinã avizul serviciului descentralizat
al Ministerului Culturii pentru programul, capacitatea de
vizitare ºi condiþiile oferite vizitatorilor în cazul în care, din
iniþiativa proprie, proprietarii pun monumentele istorice la
dispoziþia publicului pentru vizitare sau alte activitãþi.

(2) În cazul în care, în îndeplinirea obligaþiilor
prevãzute la alin. 1 lit. e) proprietarii monumentelor
istorice constatã producerea unor pagube, aceºtia au dreptul
la o justã despãgubire, ce intrã în sarcina instituþiilor care
au realizat cercetarea sau expertizarea, în termen de 60 de
zile de la încheierea acestor acþiuni.

(3) În situaþia, înstrãinãrii, închirierii sau concesionãrii
imobilelor, monumente istorice, proprietarii acestora au
urmãtoarele obligaþii ºi drepturi:

a) sã notifice viitorului proprietar, chiriaº sau concesionar,
regimul juridic al monumentului istoric pe care îl deþin ºi
„Obligaþia privind folosinþa monumentului istoric“;

b) sã solicite serviciului descentralizat al Ministerului
Culturii pe teritoriul unitãþii administrativ - teritoriale al
cãreia se aflã respectivul monument istoric, eliberarea
neîntârziatã a „Obligaþiei privind folosinþa monumentului
istoric“, în cazul în care aceasta nu este elaboratã;

c) sã înºtiinþeze, în scris, intenþia de a înstrãina
monumentul istoric, prefectului judeþului, în cazul în care
monumentul istoric este clasat în grupa A, sau, dupã caz,

Pentru înlãturarea oricãror posibile
abuzuri.
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pentru culturã  judeþean sau al Municipiului
Bucureºti pentru programul, capacitatea de
vizitare, condiþiile ºi facilitãþile oferite
vizitatorilor în cazul punerii monumentelor
istorice la dispoziþia publicului pentru vizitare
sau alte activitãþi;

(2) În îndeplinirea obligaþiilor prevãzute la
alin. 1 lit. h), proprietarii monumentelor istorice,
persoane fizice sau juridice de drept privat au
dreptul la o justã despãgubire a foloaselor
nerealizate în cazul în care intervenþiile sunt
efectuate în condiþiile legii de persoane atestate
ºi au drept scop cercetarea sau punerea in valoare
a monumentelor istorice.

primarului localitãþii unde se aflã amplasat monumentul
istoric, în cazul în care monumentul istoric este clasat în
grupa B, în vederea exercitãrii dreptului de preemþiune al
statului, sau, respectiv, al unitãþii administrativ - teritoriale,
in condiþiile prezentei legi;

   d) sã înºtiinþeze, în scris, serviciul descentralizat al
Ministerului Culturii, cu privire la schimbarea
proprietarului sau a administratorului, în termen de 15 zile
de la data legalizãrii actelor de înstrãinare, cesiune sau
partajare ºi sã transmitã acestuia o copie a actelor;

39. Art. 42. - (1) Pentru protejarea monumentelor
istorice, proprietarii au dreptul de a solicita ºi pot
primi, cu titlu gratuit, sprijin ºtiinþific, tehnic,
material sau financiar din partea Statului ºi a
autoritãþilor administraþiei publice locale, în
condiþiile legii ºi ale regulamentului sãu de
aplicare.

(2) Sprijinul ºtiinþific, tehnic, material sau
financiar se oferã pe baza convenþiilor încheiate
între pãrþi care stipuleazã condiþiile de acordare,
utilizare ºi de retragere a acestuia.

(3) Sprijinul statului este acordat prin
intermediul Ministerului Culturii.

(4) Asistenþa ºtiinþificã se realizeazã prin acces la
evidenþele de specialitate privind monumentele
istorice deþinute, consultanþã, elaborarea de
cercetãri, studii ºi expertize.

(5) Sprijinul tehnic constã în expertizarea de
specialitate, elaborarea de documentaþii ºi

Amendament propus de d-nul deputat Alexandru Ioan
Badea

Art. 42 se renumeroteazª, devine art. 41 ”i va avea
urmªtorul cuprins:

Art. 41. - (1) Pentru protejarea monumentelor istorice
aflate în proprietatea privatã a persoanelor fizice sau
juridice, statul sau autoritãþile administraþiei publice locale,
dupã caz, sunt obligate sã asigure, la cererea proprietarilor,
cu titlu gratuit, sprijin ºtiinþific, tehnic, ºi des specialitate,
în condiþiile legii.

(2) Sprijinul prevãzut la alin. (1) se oferã pe baza
convenþiilor încheiate între pãrþi care stipuleazã condiþiile
de acordare, utilizare ºi de retragere a acestuia.

(3) Sprijinul statului este acordat prin intermediul
Ministerului Culturii.

(4) Asistenþa ºtiinþificã se realizeazã prin acces la
evidenþele de specialitate privind monumentele istorice
deþinute, consultanþã, elaborarea de cercetãri, studii ºi

Pentru a avea exprimãri mai
elegante.
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asistenþã de profil pe parcursul executãrii
lucrãrilor de intervenþii asupra monumentelor
istorice.

(6) Sprijinul ºtiinþific ºi tehnic este asigurat
de cãtre instituþiile abilitate prin prezenta lege, în
conformitate cu prioritãþile stabilite în strategia
naþionalã de protejare a monumentelor istorice.

(7) Proprietarii în cauzã au dreptul sã
cunoascã modul în care s-au utilizat sumele
provenite de la bugetul de stat sau de la bugetele
locale pentru lucrãrile privind protejarea
monumentelor istorice deþinute.

(8) Sprijinul material constã în furnizarea de
materiale de construcþii, echipamente, instalaþii ºi
utilaje pentru executarea lucrãrilor de intervenþii
asupra monumentelor istorice.

(9) Sprijinul financiar constã în acoperirea
parþialã sau totalã a costurilor studiilor ºi
documentaþiilor tehnice precum ºi a lucrãrilor de
protejare a monumentelor istorice.

expertize.

(5) Sprijinul tehnic constã în expertizarea de
specialitate, elaborarea de documentaþii ºi asistenþã de
profil pe parcursul executãrii lucrãrilor de intervenþii
asupra monumentelor istorice.

(6) Sprijinul ºtiinþific ºi tehnic este asigurat de cãtre
instituþiile abilitate prin prezenta lege, în conformitate cu
prioritãþile stabilite în strategia naþionalã de protejare a
monumentelor istorice.

(7) Proprietarii în cauzã au dreptul sã cunoascã modul
în care s-au utilizat sumele provenite de la bugetul de stat
sau de la bugetele locale pentru lucrãrile privind protejarea
monumentelor istorice deþinute.

(8) În cazul în care statul sau autoritãþile publice locale
acordã sprijin material, acesta constã în furnizarea de
materiale de construcþii, echipamente, instalaþii ºi utilaje
pentru executarea lucrãrilor de intervenþii asupra
monumentelor istorice.

(9) În cazul în care statul sau autoritãþile publice locale
acordã sprijin financiar, acesta constã în acoperirea parþialã
sau totalã a costurilor studiilor ºi documentaþiilor tehnice,
precum ºi a lucrãrilor de intervenþie asupra monumentelor
istorice.

40. Amendament propus de d-nul deputat Alexandru Ioan
Badea

Dupª art. 41 se introduce un articol nou, art. 42, care
va avea urmªtorul cuprins:

Art. 42. – (1) În cazul intervenþiilor prevãzute la art. 23
alin. (1) ºi (2) asupra monumentelor istorice folosite ca
locuinþe, care sunt proprietatea persoanelor fizice, toate
cheltuielile legate de îndeplinirea obligaþiilor proprietarilor,
prevãzute la art. 41 alin. (1) lit. b) ºi h), precum ºi cele care Pentru a se elimina orice

posibilitate de comitere a unor
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decurg din prevederile specifice cuprinse în „Obligaþia
privind folosinþa monumentului istoric“, se suportã de cãtre
stat sau autoritãþile administraþiei publice locale, dupã caz,
în condiþiile legii.

(2) Excepþiile ºi derogãrile de la prevederile alin. (1) sunt
posibile numai pe baza unei convenþii între pãrþi.

abuzuri ºi pentru a încuraja
proprietarii privaþi de monumente
istorice sã le protejeze.

41. Art. 43. - (1) Contribuþia financiarã a statului,
constând din sume alocate prin bugetul
Ministerului Culturii cu destinaþia protejãrii
monumentelor istorice poate sã acopere în
întregime, sau respectiv, parþial, costul lucrãrilor
de protejare pentru monumente istorice dupã
cum acestea sunt înscrise în Lista Monumentelor
Istorice în grupa A., ºi respectiv, grupa B.

(2) Contribuþia financiarã a consiliilor
judeþene, municipale, orãºeneºti ºi comunale
poate sã acopere integral costul lucrãrilor de
protejare a monumentelor istorice de grupa B.,
precum ºi, individual sau cumulat, costul
lucrãrilor de protejare a monumentelor istorice
de grupa A. aflate pe teritoriul lor de competenta.

(3) Contribuþia financiarã a statului ºi a
autoritãþilor administraþiei publice locale poate fi
asiguratã în parteneriat, inclusiv cu proprietarul
sau cu alte persoane fizice sau juridice.

(4) Situaþiile în care statul, respectiv
autoritãþile administraþiei publice locale,
contribuie la acoperirea costurilor lucrãrilor
menþionate la aliniatele de mai sus, proporþia
contribuþiei statului, procedurile, precum ºi
condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã
proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraºul
sau comuna, sunt stabilite prin norme
metodologice aprobate prin hotãrâre a

Amendament propus de Comisie

Art. 43 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 43. - (1) Contribuþia financiarã a statului, constând
din sume alocate prin bugetul Ministerului Culturii cu
destinaþia protejãrii monumentelor istorice, poate sã
acopere în întregime sau, respectiv, parþial, costul lucrãrilor
de protejare pentru monumente istorice, în funcþie de grupa
în care acestea sunt înscrise în Lista Monumentelor
Istorice.

 (2) Contribuþia financiarã a consiliilor judeþene,
municipale, orãºeneºti ºi comunale, dupã caz, poate sã
acopere integral costul lucrãrilor de intervenþie asupra
monumentelor istorice care fac parte din grupa B, precum
ºi, individual sau cumulat, costul lucrãrilor de protejare a
monumentelor istorice care fac parte din grupa A, aflate pe
teritoriul unitãþii administrativ - teritoriale.

(3) Contribuþia financiarã a statului ºi a autoritãþilor
administraþiei publice locale poate fi asiguratã prin
cofinanþare, precum ºi în parteneriat, inclusiv cu
proprietarul sau cu alte persoane fizice sau juridice.

 (4) Situaþiile în care statul, respectiv autoritãþile
administraþiei publice locale, contribuie la acoperirea
costurilor lucrãrilor menþionate la alineatele de mai sus,
proporþia contribuþiei statului, procedurile, precum ºi
condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã proprietarul,
altul decât statul, municipiul, oraºul sau comuna, sunt
stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotãrâre a

Pentru o exprimare mai corectã.



39
Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii
ºi a Ministerului Finanþelor, în termen de 6 luni
de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(5) Asupra imobilului se constituie pentru 10 ani
o garanþie imobiliarã în favoarea Statului ºi
respectiv autoritãþilor administraþiei publice
locale pentru contribuþiile statului ºi respectiv
pentru cele ale autoritãþilor administraþiei publice
locale ºi se recupereazã de la beneficiarul lor în
totalitate, împreunã cu dobânzile aferente, în
situaþia în care bunul în cauzã a fost înstrãinat de
cãtre proprietar altei persoane decât statul sau
autoritatea administraþiei publice locale, înainte
de împlinirea a 1o ani de la alocarea acestora.

(6) Formalitãþile privind constituirea sarcinii
ipotecare în favoarea Statului sau administraþiilor
publice locale sunt scutite de taxa de timbru.

(7) La data împlinirii termenului de 10 ani,
ipoteca instituitã asupra imobilului pentru suma
de care a beneficiat proprietarul în vederea
finanþãrii lucrãrilor de protejare se stinge de
drept.

Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii ºi a
Ministerului Finanþelor, în termen de 6 luni de la intrarea în
vigoare a prezentei legi.

(5) În situaþiile ºi condiþiile prevãzute la alin. (4), la data
alocãrii sprijinului financiar ºi în cuantumul contribuþiei
statului sau a autoritãþilor administraþiei publice locale,
asupra imobilului monument istoric în cauzã, se constituie
o garanþie imobiliarã pentru o perioadã de 10 ani în
favoarea statului sau, respectiv, a unitãþilor administrativ –
teritoriale.

(6) Garanþia imobiliarã prevãzutã la alin. (5)  se
recupereazã în totalitate de la beneficiarul contribuþiei
statului sau, dupã caz, a autoritãþilor administraþiei publice
locale, împreunã cu dobânzile aferente, în situaþia în care
bunul în cauzã a fost înstrãinat de cãtre proprietar altei
persoane decât statul sau autoritatea administraþiei publice
locale, înainte de împlinirea a 10 ani de la constituirea
garanþiei imobiliare.

(7) Constituirea garanþiei imobiliare în favoarea statului
sau a unitãþilor administrativ – teritoriale este scutitã de
taxa de timbru.

(8) La data împlinirii termenului de 10 ani, garanþia
imobiliarã instituitã asupra imobilului se stinge de drept.

Pentru eliminarea oricãrei confuzii.

Din motive de tehnicã legislativã.

42. Art. 44. - Pentru stimularea protejãrii
monumentelor istorice, proprietarii care
realizeazã pe cheltuialã proprie, integral sau
parþial, lucrãri de întreþinere, reparare,
conservare, consolidare, restaurare, punere în
valoare, precum ºi acþiuni de animare culturalã
beneficiazã, în condiþiile legii, de reducerea de
cãtre autoritãþile administraþiei publice locale a
cuantumurilor impozitelor ºi a taxelor cuvenite
bugetelor locale, cu excepþia impozitului pe

Amendament propus de d-na deputat Ileana Filipescu

Art. 44 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 44. – (1) Pentru stimularea protejãrii monumentelor
istorice, proprietarii, persoane fizice, care realizeazã pe
cheltuialã proprie, integral sau parþial, lucrãri de întreþinere,
reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în
valoare, precum ºi acþiuni de animare culturalã beneficiazã,
în condiþiile legii, de reducerea de cãtre autoritãþile
administraþiei publice locale a cuantumurilor impozitelor ºi

Pentru încurajarea acþiunilor cu
caracter cultural, care urmãresc
reanimarea monumentelor istorice.
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spectacole. a taxelor cuvenite bugetelor locale.

(2) Cheltuielile fãcute în condiþiile prevãzute la alin. (1)
sunt deductibile din baza de impozitare pe venitul global,
timp de 5 ani, în cuantum anual de 20% din valoarea
acestora.

Pentru încurajarea proprietarilor,
persoane fizice, de a contribui la
protejarea monumentelor istorice.

43. Art. 45. - (1) Proprietarii de monumente
istorice sunt scutiþi în totalitate de plata
impozitului pe clãdirile cu regimul de
monumente istorice, cu excepþia spaþiilor în care
se desfãºoarã activitãþi economice sau
comerciale, potrivit legii.

(2) În temeiul legii, consiliile locale nu
percep plata impozitului pe teren pentru
suprafaþa ocupatã la sol de cãtre construcþiile
monumente istorice.

(3) Potrivit legii ºi în condiþiile
regulamentului ei de aplicare, consiliile locale
pot reduce impozitul pe suprafeþele neconstruite
din terenurile cu regimul de monument istoric în
funcþie de suprafaþa afectatã ºi perioada punerii
monumentelor istorice la dispoziþia publicului
pentru vizitare.

Amendament propus de Comisie

Art. 45 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 45. - (1) Proprietarii de monumente istorice sunt
scutiþi în totalitate de plata impozitului pe clãdirile care
sunt monumente istorice, cu excepþia spaþiilor în care se
desfãºoarã activitãþi economice sau comerciale, potrivit
legii.

(2) Pentru suprafaþa ocupatã la sol de cãtre
construcþiile care sunt monumente istorice, nu se plãteºte
impozitul pe teren.

(3) Potrivit legii, consiliile locale pot reduce
impozitul pe suprafeþele neconstruite din terenurile cu
regimul de monument istoric în funcþie de suprafaþa
afectatã ºi perioada punerii monumentelor istorice la
dispoziþia publicului pentru vizitare.

Având în vedere cã aceste activitãþi
sunt aducãtoare de venituri.

Pentru o exprimare mai sinteticã .

44. Art. 46. - (1) Este exoneratã de plata taxelor
de timbru persoana fizicã sau juridicã care
dobândeºte prin moºtenire pentru uz propriu un
bun imobil clasat ca monument istoric, în scopul
locuirii sau pentru activitãþi necomerciale ºi care
se angajeazã în scris la Inspectoratul pentru
culturã judeþean sau al Municipiului Bucureºti pe
raza cãruia se afla bunul imobil în cauzã sã
execute în termen de 12 luni lucrãrile de
restaurare ºi consolidare stabilite prin
documentaþie tehnicã aprobatã ºi avizatã în

Amendament propus de Comisie

Art. 46 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 46. - (1) Este exoneratã de plata taxelor de timbru
persoana fizicã sau juridicã care dobândeºte prin moºtenire
un bun imobil clasat ca monument istoric, utilizat în scopul
locuirii sau pentru activitãþi necomerciale ºi care se
angajeazã în scris, la serviciul descentralizat al Ministerului
Culturii pe al cãrui teritoriu de competenþã se aflã bunul
imobil în cauzã, sã execute, în termen de 12 luni, lucrãrile
de restaurare ºi consolidare stabilite prin documentaþie

Pentru o exprimare mai clarã.
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condiþiile legii.

(2) În situaþii justificate ºi cu avizul
Inspectoratului pentru culturã judeþean sau al
Municipiului Bucureºti acest termen poate fi
prelungit o singurã datã cu încã 12 luni.

(3) Taxa de timbru se recupereazã
prin Direcþia Generalã a Finanþelor Publice ºi
Controlului Financiar al Statului, pe baza notei
de constatare a Inspectoratului pentru culturã
judeþean sau al Municipiului Bucureºti, în
condiþiile neîndeplinirii obligaþiilor menþionate la
alineatul 1 ºi asumate de cãtre proprietar la
dobândirea bunului precum ºi în cazul
înstrãinãrii bunului înaintea efectuãrii sau
încheierii lucrãrilor de consolidare sau
restaurare.

(4) De acelaºi regim ºi în aceleaºi
condiþii se bucurã ºi proprietarii care dobândesc
prin donaþie un bun imobil clasat ca monument
istoric.

(5) Perfectarea actelor prin care
proprietarii înstrãineazã cu platã cãtre Stat
monumentul istoric deþinut este scutitã de la
plata taxelor de timbru.

(6)       Perfectarea actelor prin care se
doneazã monumente istorice statului ºi unitãþilor
administrativ teritoriale sunt scutite de taxã de
timbru.

tehnicã aprobatã ºi avizatã în condiþiile legii.

(2) În situaþii justificate ºi cu avizul serviciului
descentralizat al Ministerului Culturii, acest termen poate fi
prelungit o singurã datã cu încã 12 luni.

(3) În condiþiile neîndeplinirii obligaþiilor menþionate la
alin. (1) ºi asumate de cãtre proprietar la dobândirea
bunului, precum ºi în cazul înstrãinãrii bunului, înaintea
efectuãrii sau încheierii lucrãrilor de consolidare sau
restaurare, taxa de timbru se recupereazã prin Direcþia
Generalã a Finanþelor Publice ºi Controlului Financiar al
Statului, pe baza notei de constatare a serviciului
descentralizat al Ministerului Culturii.

(4) Prevederile alin. (1) – (3) se aplicã ºi celor care
dobândesc prin donaþie un bun imobil clasat ca monument
istoric.

(5) Înstrãinarea cu titlu gratuit sau oneros cãtre stat sau
cãtre unitãþile administrativ – teritoriale a monumentelor
istorice este scutitã de plata taxelor de timbru.

Din motive de tehnicã legislativã.

Pentru o exprimare legislativã
corectã.

Pentru o exprimare corectã.

45. Art. 47. - Proprietarii de monumente istorice,
persoane fizice sau juridice, sunt scutiþi de plata
taxei de autorizare a oricãrei intervenþii asupra
monumentelor istorice deþinute în cazul în care
utilizeazã bunul imobil numai pentru activitãþi

Amendament propus de Comisie

Art. 47 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 47. - Proprietarii de monumente istorice sunt scutiþi de
plata taxei de autorizare a oricãrei intervenþii asupra

Pentru o exprimare mai sinteticã.
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necomerciale sau, în mod direct, numai pentru
locuire.

monumentelor istorice deþinute, în cazul în care utilizeazã
bunul imobil numai pentru activitãþi necomerciale sau, în
mod direct, numai pentru locuire.

46. Art. 48. - În condiþiile legii, de prevederile
art. 47 beneficiazã ºi proprietarii imobilelor din
zona de protecþie a monumentelor istorice pentru
lucrãrile pe care le finanþeazã ºi care sunt
necesare pãstrãrii integritãþii fizice ºi a cadrului
construit sau natural al monumentelor istorice,
aºa cum sunt ele reglementate prin documentaþia
de urbanism sau de amenajare a teritoriului
aprobatã pentru zona de protecþie respectivã sau
prin avizul Inspectoratului pentru culturã
judeþean sau al Municipiului.

Amendament propus de Comisie

Art. 48 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 48. - În condiþiile legii, de prevederile art. 47
beneficiazã ºi proprietarii imobilelor din zona de protecþie
a monumentelor istorice pentru lucrãrile pe care le
finanþeazã ºi care sunt necesare pãstrãrii integritãþii fizice ºi
a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice,
aºa cum sunt ele reglementate prin documentaþia de
urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobatã pentru
zona de protecþie respectivã sau prin avizul serviciului
descentralizat al Ministerului Culturii.

Din motive de tehnicã legislativã.

47. Art. 49. - (1) In vederea protejãrii
monumentelor istorice ºi a respectãrii
prevederilor legale în acest domeniu, consiliile
judeþene, consiliile locale, preºedinþii consiliilor
judeþene ºi primarii au urmãtoarele atribuþii
principale :

a) coopereazã cu organismele ºi instituþiile
publice cu responsabilitãþi în domeniul protejãrii
monumentelor istorice ºi asigurã punerea în
aplicare ºi respectarea deciziilor acestora;

b) asigurã protejarea monumentelor istorice
aflate în domeniul public sau privat al
municipiului, respectiv oraºului sau comunei,
precum ºi protejarea monumentelor istorice
abandonate sau aflate în litigiu alocând resurse
financiare în acest scop. În aceastã situaþie pot
beneficia de sprijin ºtiinþific, tehnic sau material
conform prevederilor Art. 42;

c) coopereazã cu ceilalþi proprietari sau

Amendament propus de Comisie

Art. 49 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 49. - (1) În vederea protejãrii monumentelor
istorice ºi a respectãrii prevederilor legale în acest
domeniu, autoritãþile administraþiei publice locale au
urmãtoarele atribuþii principale:

 a) coopereazã cu organismele de specialitate ºi cu
instituþiile publice cu responsabilitãþi în domeniul protejãrii
monumentelor istorice ºi asigurã punerea în aplicare ºi
respectarea deciziilor acestora;

b) asigurã protejarea monumentelor istorice aflate în
domeniul public sau privat al municipiului, respectiv
oraºului sau comunei, precum ºi protejarea monumentelor
istorice abandonate sau aflate în litigiu alocând resurse
financiare în acest scop;

c) coopereazã cu ceilalþi proprietari sau administratori
de monumente istorice;

Pentru simplificarea textului
legislativ, fãrã a se pierde din
puterea reglementativã a acestuia.
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administratori de monumente istorice;

d) se pot asocia între ele precum ºi cu
persoane fizice sau juridice pentru realizarea
unor lucrãri de protejare a monumentelor istorice
ºi pot înfiinþa în acest scop instituþii ºi servicii
publice de interes local;

e) participã la finanþarea lucrãrilor de
protejare a monumentelor istorice prevãzând
distinct sumele necesare în acest scop în bugetele
pe care le administreazã;

f) cuprind în programele de dezvoltare
economico-socialã ºi urbanisticã, respectiv de
amenajarea teritoriului, obiective specifice
privind protejarea monumentelor istorice,
elaboreazã ºi aprobã documentaþiile de
amenajarea teritoriului ºi urbanism privind
monumentelor istorice sau zonele protejate care
conþin monumente istorice. La solicitarea
Ministerului Culturii, sunt obligate sã elaboreze
sau sã modifice astfel de documentaþii în scopul
prevederii de mãsuri de protejare a
monumentelor istorice;

g) iau masurile tehnice ºi administrative
necesare prevenirii degradãrii monumentelor
istorice;

h) în cazul în care pe teritoriul de
competenþã se aflã monumente istorice, prevãd
în structura aparatului propriu al autoritãþilor
administraþiei publice locale compartimente
specializate sau, dupã caz, posturi sau sarcini de
serviciu precise în domeniul protejãrii
monumentelor istorice.

(2) Autoritãþile administraþiei publice locale

d) se pot asocia între ele precum ºi cu persoane fizice
sau juridice pentru realizarea unor lucrãri de protejare a
monumentelor istorice ºi pot înfiinþa în acest scop instituþii
ºi servicii publice de interes local;

e) participã la finanþarea lucrãrilor de protejare a
monumentelor istorice prevãzând distinct sumele necesare
în acest scop în bugetele pe care le administreazã;

f) cuprind în programele de dezvoltare economico-
socialã ºi urbanisticã, respectiv de amenajarea teritoriului,
obiective specifice privind protejarea monumentelor
istorice, elaboreazã, actualizeazã ºi aprobã documentaþiile
de amenajare a teritoriului ºi urbanism privind
monumentelor istorice sau zonele protejate care conþin
monumente istorice;

g) iau masurile tehnice ºi administrative necesare
prevenirii degradãrii monumentelor istorice;

h) prevãd în structura aparatului propriu al autoritãþilor
administraþiei publice locale compartimente specializate
sau, dupã caz, posturi sau sarcini de serviciu precise în
domeniul protejãrii monumentelor istorice.

(2) Autoritãþile administraþiei publice locale au
obligaþia sã realizeze studiile de fundamentare, delimitare
ºi instituire a zonelor protejate care conþin monumente
istorice numai cu personal de specialitate atestat.



44
sunt obligate sã realizeze studiile de
fundamentare, delimitare ºi instituire a zonelor
protejate care conþin monumente istorice numai
cu personal ºtiinþific de specialitate atestat.

48. Art. 50. - Pentru protejarea monumentelor
istorice din unitatea administrativ teritorialã de
responsabilitate, consiliile locale au urmãtoarele
atribuþii:

a) colaboreazã în permanenþã cu
Inspectoratul pentru culturã judeþean sau al
Municipiului furnizând acestuia toate
informaþiile actualizate din domeniul protejãrii
monumentelor istorice;

b) asigura, în vederea întocmirii sau
modificãrii planurilor urbanistice generale sau a
planurilor urbanistice zonale, elaborarea
documentaþiei pentru delimitarea zonelor
construite protejate care conþin monumente
istorice; elaboreazã ºi aprobã regulamentele de
urbanism pentru aceste zone protejate pe baza
avizului Comisiei Naþionale a Monumentelor
Istorice sau Comisiei Zonale a Monumentelor
Istorice, dupã caz;

c) prevãd fondurile bugetare necesare, în termen
de 12 luni de la clasarea siturilor ca monumente
istorice, pentru elaborarea documentaþiilor de
urbanism ºi amenajarea teritoriului aferente;

d) asigurã elaborarea ºi aprobã programe
speciale de prevenire a degradãrii monumentelor
istorice din municipiul, oraºul sau comuna
respectivã cu respectarea avizelor Comisiei
Naþionale a Monumentelor Istorice sau Comisiei
Zonale a Monumentelor Istorice, dupã caz;

Amendament propus de Comisie

Art. 50 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 50. - Pentru protejarea monumentelor istorice din
unitatea administrativ - teritorialã de responsabilitate,
consiliile locale au urmãtoarele atribuþii:

a) colaboreazã în permanenþã cu serviciul descentralizat al
Ministerului Culturii, furnizând acestuia toate informaþiile
actualizate din domeniul protejãrii monumentelor istorice;

b) asigurã, în vederea întocmirii sau modificãrii planurilor
urbanistice generale sau a planurilor urbanistice zonale,
elaborarea documentaþiei pentru delimitarea zonelor
construite protejate care conþin monumente istorice;

c) elaboreazã ºi aprobã regulamentele de urbanism pentru
aceste zone protejate pe baza avizului Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice sau a Comisiei Zonale a
Monumentelor Istorice, dupã caz;

d) prevãd fondurile bugetare necesare, în termen de 12 luni
de la clasarea siturilor ca monumente istorice, pentru
elaborarea documentaþiilor aferente de urbanism ºi
amenajare a teritoriului;

e) asigurã elaborarea ºi aprobã programe speciale de
prevenire a degradãrii monumentelor istorice din
municipiul, oraºul sau comuna respectivã, cu respectarea
avizelor Comisiei Naþionale a Monumentelor Istorice sau a
Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice, dupã caz;

f) la solicitarea serviciului descentralizat al Ministerului
Culturii, împreunã cu organele de poliþie, iau mãsura
interzicerii circulaþiei cu vehicule grele ºi a transportului de

Din motive de tehnicã legislativã ºi
pentru eleganþa textului.
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e) la solicitarea Inspectoratului pentru culturã
judeþean sau al Municipiului Bucureºti, împreunã
cu organele de poliþie, iau mãsura interzicerii
circulaþiei cu vehicule grele ºi a transportului de
materiale explozive în zona de protecþie a
monumentelor istorice;

f) colaboreazã cu compartimentele specializate
ale altor autoritãþi ale administraþiei publice
locale în cazul în care monumentele istorice se
aflã pe teritoriul mai multor unitãþi administrativ
teritoriale.

materiale explozive în zona de protecþie a monumentelor
istorice;

g) colaboreazã cu compartimentele specializate ale altor
autoritãþi ale administraþiei publice locale, în cazul în care
monumentele istorice se aflã pe teritoriul mai multor unitãþi
administrativ - teritoriale.

49. Art. 51. - Primarul are urmãtoarele atribuþii
specifice:

a) la autorizarea lucrãrilor asupra
monumentelor istorice ºi asupra imobilelor
situate în zona lor de protecþie, respectiv la
eliberarea pentru acestea a autorizaþiei de
funcþionare, verificã existenþa tuturor avizelor de
specialitate în domeniul monumentelor istorice ºi
conformitatea autorizaþiei cu prevederile
acestora, precum ºi respectiv a îndeplinirii
prevederilor din “Obligaþia privind folosinþa
monumentului istoric”, conform prevederilor
legale, ºi asigurã menþionarea în autorizaþie a
tuturor condiþiilor conþinute în avize;

b) ia mãsuri ca pentru autorizarea construirii
documentaþiile tehnice ce se referã la intervenþii
asupra monumentelor istorice sã fie prioritar
analizate;

c) emite neîntârziat autorizaþia de
construire, în conformitate cu avizul Ministerului
Culturii, în vederea executãrii lucrãrilor
provizorii urgente de consolidare temporarã ºi
punere în siguranþã a monumentelor istorice.

Amendament propus de Comisie

Art. 51 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 51. - Primarul are urmãtoarele atribuþii specifice:

a) la autorizarea lucrãrilor asupra monumentelor istorice ºi
asupra imobilelor situate în zona lor de protecþie, respectiv
la eliberarea pentru acestea a autorizaþiei de funcþionare,
verificã existenþa tuturor avizelor de specialitate în
domeniul monumentelor istorice ºi conformitatea
autorizaþiei cu prevederile acestora, precum ºi respectiv a
îndeplinirii prevederilor din „Obligaþia privind folosinþa
monumentului istoric“, conform prevederilor legale, ºi
asigurã menþionarea în autorizaþie a tuturor condiþiilor
conþinute în avize;

b) ia mãsuri ca pentru autorizarea construirii
documentaþiile tehnice ce se referã la intervenþii asupra
monumentelor istorice sã fie prioritar analizate;

c) emite neîntârziat autorizaþia de construire, în
conformitate cu avizul Ministerului Culturii, în vederea
executãrii lucrãrilor provizorii urgente de consolidare
temporarã ºi punere în siguranþã a monumentelor istorice;
valabilitatea autorizaþiei de construire provizorie este de 6
luni, poate fi prelungitã o singurã datã cu încã 6 luni, ºi

Pentru o exprimare mai corectã.
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Valabilitatea autorizaþiei de construire provizorie
este de 6 luni, poate fi prelungitã o singurã datã
cu încã 6 luni, ºi înceteazã odatã cu eliberarea
unei autorizaþii de construire sau desfiinþare
definitivã;

d) dispune oprirea oricãror lucrãri de
construire sau desfiinþare în situaþia descoperirii
de vestigii arheologice, hotãrãºte, ºi, dupã caz,
organizeazã paza acestora ºi anunþã în cel mai
scurt timp Inspectoratul pentru culturã judeþean
sau al Municipiului Bucureºti;

e) asigurã prin aparatul propriu de
specialitate ºi în colaborare cu Inspectoratul
pentru culturã judeþean sau al Municipiului
Bucureºti aplicarea însemnului distinctiv ºi a
siglei de monument istoric ºi controleazã
întreþinerea lor de cãtre proprietar;

f) asigurã prin intermediul gardienilor
publici paza ºi protecþia monumentelor istorice
aflate în domeniul public ºi privat al statului ºi al
unitãþilor administrativ teritoriale, precum ºi cea
a monumentelor istorice abandonate sau aflate în
litigiu, semnalând Inspectoratului pentru culturã
judeþean sau al Municipiului Bucureºti, de
urgenþã, orice nerespectare a legii.

g) asigurã, cu serviciile publice de pompieri,
stingerea incendiilor la monumente istorice.

înceteazã odatã cu eliberarea unei autorizaþii de construire
sau desfiinþare definitivã;

d) dispune oprirea oricãror lucrãri de construire sau
desfiinþare în situaþia descoperirii de vestigii arheologice,
hotãrãºte ºi, dupã caz, organizeazã paza acestora ºi anunþã
în cel mai scurt timp serviciul descentralizat al Ministerului
Culturii;

e) asigurã prin aparatul propriu de specialitate ºi în
colaborare cu serviciul descentralizat al Ministerului
Culturii aplicarea însemnelor distinctive ºi a siglelor de
monumente istorice ºi controleazã întreþinerea lor de cãtre
proprietar;

f) asigurã prin intermediul gardienilor publici paza ºi
protecþia monumentelor istorice aflate în domeniul public
ºi privat al statului ºi al unitãþilor administrativ teritoriale,
precum ºi cea a monumentelor istorice abandonate sau
aflate în litigiu, semnalând serviciului descentralizat al
Ministerului Culturii, de urgenþã, orice nerespectare a legii.

g) asigurã, cu serviciile publice de pompieri, acþiuni de
prevenire ºi stingere  a incendiilor la monumente istorice.

50. Art. 52. - Consiliile Judeþene ºi Consiliul
General al Municipiului Bucureºti au
urmãtoarele atribuþii:

a) constituie în cadrul aparatului propriu
compartimentul însãrcinat cu protejarea
monumentelor istorice, încadrat cu personal

Amendament propus de Comisie

Art. 52 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 52. - Consiliile Judeþene ºi Consiliul General al
Municipiului Bucureºti au urmãtoarele atribuþii:

a) coopereazã cu serviciile  descentralizate ale Ministerului

Pentru o exprimare mai clarã.



47
corespunzãtor, în conformitate cu prevederile
legii;

b) coopereazã cu Inspectoratul pentru culturã
judeþean sau al Municipiului, ca serviciu public
descentralizat în domeniul protejãrii
monumentelor istorice, asigurând comunicarea
tuturor informaþiilor referitoare la monumentele
istorice aflate în teritoriul lor administrativ de
competenþã ºi faciliteazã comunicarea dintre
Inspectoratul pentru culturã judeþean sau al
Municipiului ºi Consiliile locale ale oraºelor si
comunelor din teritoriul judeþului, respectiv ale
sectoarelor, în cazul Municipiului Bucureºti;

c) iniþiazã, în urma consultãrii Comisiei Zonale a
Monumentelor Istorice, procedura de expropriere
pentru cauzã de utilitate publicã în vederea
protejãrii unor monumente istorice înscrise în
Lista Monumentelor Istorice în grupa B., în
situaþiile ºi cu respectarea condiþiilor prevãzute
de lege;

d) sprijinã ºi îndrumã activitatea consiliilor
locale ale comunelor sau ale oraºelor care nu au
organizate servicii în domeniu sau posturi
specializate în aparatul propriu pentru protejarea
monumentelor istorice înscrise în Lista
Monumentelor Istorice în grupa B. ºi aflate pe
teritoriul administrativ al acestora.

Culturii, asigurând comunicarea tuturor informaþiilor
referitoare la monumentele istorice aflate în teritoriul lor
administrativ de competenþã ºi faciliteazã comunicarea
dintre serviciile descentralizate ale Ministerului Culturii ºi
Consiliile locale ale oraºelor si comunelor din teritoriul
judeþului, respectiv ale sectoarelor, în cazul Municipiului
Bucureºti;

b) iniþiazã, numai cu avizul obligatoriu al Comisiei Zonale
a Monumentelor Istorice, procedura de expropriere pentru
cauzã de utilitate publicã în vederea protejãrii unor
monumente istorice înscrise în Lista Monumentelor
Istorice în grupa B, în situaþiile ºi cu respectarea condiþiilor
prevãzute de lege;

c) sprijinã ºi îndrumã activitatea consiliilor locale ale
comunelor sau ale oraºelor care nu au organizate servicii în
domeniu sau posturi specializate în aparatul propriu pentru
protejarea monumentelor istorice înscrise în Lista
Monumentelor Istorice în grupa B ºi aflate pe teritoriul
administrativ al acestora.

51. Art. 54. - …

(3) In bugetul Ministerului Culturii se
prevãd:

a) credite bugetare necesare pentru
monumentele istorice aflate în administrarea
Eforiei Monumentelor Istorice;

Amendament propus de Comisie

Alin. (3) din art. 54 se modificª ”i va avea urmªtorul
cuprins:

(3) În bugetul Ministerului Culturii se prevãd:

a) credite bugetare necesare pentru monumentele istorice
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b) credite bugetare necesare finanþãrii sau

cofinanþãrii lucrãrilor de protejare a
monumentelor istorice aflate în proprietate
publicã de interes naþional ºi local;

credite bugetare necesare finanþãrii sau
cofinanþãrii lucrãrilor de protejare a
monumentelor istorice aflate în proprietate
privatã;

aflate în administrarea Eforiei Monumentelor Istorice;

b) credite bugetare necesare finanþãrii sau cofinanþãrii
lucrãrilor de protejare a monumentelor istorice aflate în
proprietate publicã de interes naþional ºi local;

c) credite bugetare destinate finanþãrii sau cofinanþãrii
lucrãrilor de protejare a monumentelor istorice aflate în
proprietate privatã.

Pentru o exprimare mai elegantã.

52. Art. 55. - (1) În termen de 90 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentei legi se instituie
“Timbrul Monumentelor Istorice”, care este
administrat în condiþiile legii de cãtre Ministerul
Culturii prin Eforia Monumentelor Istorice.

(2) Cuantumul Timbrului
Monumentelor Istorice se stabileºte prin
Hotãrâre de Guvern.

(3)  Timbrul Monumentelor Istorice
se aplicã asupra:

a) cãrþilor poºtale ilustrate comercializate în
România reprezentând monumente istorice
individualizate sau în ansambluri, prin imagini
fotografice sau reprezentãri grafice de interior
sau exterior;

b) ghidurilor turistice comercializate în
România ºi care prezintã teritoriul românesc cu
localizarea monumentelor istorice de interes
turistic;

c) casetelor video ºi compact-discurilor
comercializate în România ºi care prezintã
monumente istorice;

d) biletelor de intrare, inclusiv taxelor de
fotografiere sau filmare, pentru monumentele

Amendament propus de Comisie

Art. 55 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 55. - (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei legi, se instituie „Timbrul
Monumentelor Istorice“, care este administrat în condiþiile
legii de cãtre Ministerul Culturii, prin Eforia
Monumentelor Istorice.

(2) Cuantumul Timbrului Monumentelor Istorice se
stabileºte prin hotãrâre a Guvernului.

(3)  Timbrul Monumentelor Istorice se aplicã asupra:

a) cãrþilor poºtale ilustrate comercializate în România,
reprezentând monumente istorice individualizate sau în
ansambluri, prin imagini fotografice sau reprezentãri
grafice de interior sau exterior;

b) ghidurilor turistice comercializate în România ºi care
prezintã teritoriul românesc cu localizarea monumentelor
istorice de interes turistic;

c) casetelor video ºi compact discurilor comercializate în
România ºi care prezintã monumente istorice;

d) biletelor de intrare, inclusiv taxelor de fotografiere sau
filmare, pentru monumentele istorice puse la dispoziþia
publicului, în totalitate sau în parte, prin lucrãri finanþate de
la bugetul statului sau al autoritãþilor administraþiei publice

Pentru o exprimare mai elegantã.
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istorice puse la dispoziþia publicului, în totalitate
sau în parte, prin lucrãri finanþate de la bugetul
statului sau al autoritãþilor administraþiei publice
locale;

e) biletelor de intrare la manifestãrile
culturale ºi sportive desfãºurate în acele
monumente ºi situri istorice care au fost protejate
ºi puse la dispoziþia publicului pentru vizitare
prin fonduri de la bugetul statului sau al
autoritãþilor administraþiei publice locale;

(4) Timbrul Monumentelor Istorice se
percepe, dupã caz, de la editorii cãrþilor poºtale
ilustrate, ghidurilor turistice, casetelor video,
compact discurilor ºi de la proprietarii sau
administratorii monumentelor istorice.

(5) Perceperea, încasarea, virarea, utilizarea ºi
evidenþa sumelor rezultate din aplicarea
Timbrului Monumentelor Istorice se stabilesc
prin norme metodologice elaborate de Ministerul
Culturii, avizate de Ministerul Finanþelor ºi
aprobate prin Hotãrâre a Guvernului.

locale;

e) biletelor de intrare la manifestãrile culturale ºi sportive
desfãºurate în acele monumente ºi situri istorice care au
fost protejate ºi puse la dispoziþia publicului pentru vizitare
prin fonduri de la bugetul statului sau al autoritãþilor
administraþiei publice locale.

(4) Timbrul Monumentelor Istorice se percepe de la editorii
cãrþilor poºtale ilustrate, ghidurilor turistice, casetelor
video, compact discurilor, dupã caz, sau de la proprietarii
sau administratorii monumentelor istorice, care realizeazã
venituri din activitãþile menþionate la alin. (3).

(5) Modalitãþile de percepere, încasare, virare, utilizare ºi
evidenþiere ale sumelor rezultate din aplicarea Timbrului
Monumentelor Istorice se stabilesc prin norme
metodologice elaborate de Ministerul Culturii, avizate de
Ministerul Finanþelor ºi aprobate prin hotãrâre a
Guvernului.

53. Art. 56. - Fondurile obþinute din aplicarea
Timbrului Monumentelor Istorice se utilizeazã
de câtre Eforia Monumentelor Istorice în mod
exclusiv pentru :

a) acordarea de credite în condiþiile art. 32,
alin 3 lit. a) ºi b), cu prioritate pentru proprietarii
sau administratorii care pun la dispoziþia
publicului monumentelor istorice pentru vizitare
ºi pentru programe de animare culturalã;

b) finanþarea unor lucrãri necesare pregãtirii
pentru vizitare precum ºi pentru realizarea unor
lucrãri sau programe de animare culturalã a

Amendament propus de Comisie

Art. 56 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 56. - Fondurile obþinute din aplicarea Timbrului
Monumentelor Istorice se utilizeazã de câtre Eforia
Monumentelor Istorice în mod exclusiv pentru :

a) acordarea de credite în condiþiile art. 31, alin 3 lit. a) ºi
b), cu prioritate pentru proprietarii sau administratorii care
pun la dispoziþia publicului monumentele istorice pentru
vizitare ºi pentru programe de animare culturalã;

b) finanþarea unor lucrãri necesare pregãtirii pentru
vizitare precum ºi pentru realizarea unor lucrãri sau

Din motive de tehnicã legislativã.
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monumentelor istorice;

c) organizarea de manifestãri culturale,
ºtiinþifice ºi de popularizare a monumentelor
istorice, in cooperare cu proprietarii sau
administratorii lor.

programe de animare culturalã a monumentelor istorice;

c) organizarea de manifestãri culturale, ºtiinþifice ºi de
popularizare a monumentelor istorice, in cooperare cu
proprietarii sau administratorii lor.

54. Art. 58. - …

(2) În cazul degradãrii monumentelor
istorice, se aplica ºi mãsura corelativa a obligãrii
fãptuitorului la refacerea pãrþilor de construcþie
degradate, pe baza avizului organismelor de
specialitate prevãzute în prezenta lege.

Amendament propus de Comisie

Alin. (2) din art. 58 se modificª ”i va avea urmªtorul
cuprins:

(2) În cazul degradãrii monumentelor istorice, se poate
aplica ºi mãsura corelativã a obligãrii fãptuitorului la
restaurarea pãrþilor de monument istoric pe care l-a
degradat, pe baza avizului organismelor de specialitate
prevãzute în prezenta lege.

Pentru o exprimare mai clarã.

55. Art. 59. - (1) Constituie contravenþii la
regimul de protecþie al monumentelor istorice
urmãtoarele fapte, dacã nu au fost sãvârºite în
astfel de condiþii încât, potrivit legii penale, sã
fie considerate infracþiuni:

a) declanºarea procedurii de expropriere a
monumentelor istorice fãrã avizul Ministerului
Culturii;

b) modificarea, desfiinþarea sau strãmutarea
unui imobil, fãrã avizul Ministerului Culturii,
dupã declanºarea procedurii de clasare;

c) încãlcarea de câtre proprietar a
obligaþiilor prevãzute la art. 41 din lege;

d) comercializarea de mulaje sau
reproduceri dupã monumente istorice, pe suport
de hârtie, magnetic sau electronic, fãrã avizul
Inspectoratului pentru culturã judeþean sau al
Municipiului Bucureºti;

Amendament propus de d-nul deputat MÆ rton ` rpÆ d
Francisc

Art. 59 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 59. - (1) Constituie contravenþii la regimul de
protecþie al monumentelor istorice urmãtoarele fapte, dacã
nu au fost sãvârºite în astfel de condiþii încât, potrivit legii
penale, sã fie considerate infracþiuni:

a) declanºarea procedurii de expropriere a monumentelor
istorice fãrã avizul Ministerului Culturii;

b) modificarea, desfiinþarea sau strãmutarea unui imobil,
fãrã avizul Ministerului Culturii, dupã declanºarea
procedurii de clasare;

c) încãlcarea de câtre proprietar a obligaþiilor prevãzute la
art. 40 din prezenta lege;

d) neaplicarea ºi nevirarea Timbrului Monumentelor
Istorice, în condiþiile prevãzute de art. 55 din prezenta lege;

e) încãlcarea prevederilor art. 64 de cãtre proprietar sau de

Prevederea de la lit. d) este
redundantã, fiind acoperitoare cea
de la art. 23.

Din motive de tehnicã legislativã.
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e) neaplicarea Timbrului Monumentelor Istorice
în condiþiile prevãzute de art. 55 din prezenta
lege;

f) încãlcarea prevederilor art. 67 de cãtre
proprietar sau de cãtre titularului dreptului de
administrare a imobilelor menþionate la articolul
respectiv.

(2) Contravenþiile prevãzute la litera a) ºi b)
se sancþioneazã cu amenda de la 3 milioane lei la
20 de milioane lei, iar cele de la litera c), d), e),
ºi f) se sancþioneazã cu amendã de la 3 milioane
lei la 15 milioane lei.

cãtre titularului dreptului de administrare a imobilelor
menþionate la articolul respectiv.

(2) Contravenþiile prevãzute la litera b) se sancþioneazã
cu amendã de la 10 milioane lei la 50 de milioane lei, iar
cele de la literele a), c), d), e), ºi f) se sancþioneazã cu
amendã de la 3 milioane lei la 30 milioane lei.

(3) Contravenþiile la regimul de protejare a monumentelor
istorice sunt imprescriptibile.

Acest alineat reprezintã prevederea
de la art. 10 alin. (5), reformulatã.

56. Art. 60. - (1) Contravenþiile se constatã ºi
amenzile se aplicã de cãtre specialiºtii
Inspectoratelor pentru culturã judeþene sau al
Municipiului Bucureºti, de cãtre împuterniciþii
Ministerului Culturii, de cãtre inspectorii
teritoriali ai Inspecþiei de Stat în Construcþii,
Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului ºi de cãtre
organele de poliþie.

(2) Pentru contravenþiile prevãzute la
art. 59 alin. 1 lit. b) ºi c) constatarea ºi aplicarea
amenzii se pot face ºi de cãtre primar,
preºedintele consiliului judeþean ºi împuterniciþii
acestora.

Amendament propus de d-nul deputat MÆ rton ` rpÆ d
Francisc

Art. 60 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 60. - (1) Contravenþiile se constatã ºi amenzile se
aplicã de cãtre specialiºtii serviciilor descentralizate ale
Ministerului Culturii, de cãtre împuterniciþii Ministerului
Culturii, de cãtre inspectorii teritoriali ai Inspecþiei de Stat
în Construcþii, Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului sau de
cãtre inspectorii Ministerului Finanþelor, dupã caz.

(2) Pentru contravenþiile prevãzute la art. 59 alin. (1) lit. b)
ºi c), constatarea ºi aplicarea amenzii se pot face ºi de cãtre
primar, preºedintele consiliului judeþean ºi împuterniciþii
acestora sau de cãtre organele de poliþie, dupã caz.

Din motive de tehnicã legislativã.

57. Art.  63. - (1) Lista Monumentelor,
Ansamblurilor ºi Siturilor Istorice aprobatã de
cãtre Comisia Naþionalã a Monumentelor,
Ansamblurilor ºi Siturilor Istorice în 1991-1992
rãmâne în vigoare ºi produce efecte ca atare timp
de maximum 3 ani de la data întrãrii în vigoare a
prezentei legi, timp în care aceasta va fi
reactualizata conform art. 3, art. 8 ºi art. 14 din

Amendament propus de d-nul deputat MÆ rton ` rpÆ d
Francisc

Art. 63 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art.  63. - (1) Lista Monumentelor, Ansamblurilor ºi
Siturilor Istorice, aprobatã de cãtre Comisia Naþionalã a
Monumentelor, Ansamblurilor ºi Siturilor Istorice, în 1991-
1992, rãmâne în vigoare ºi produce efecte ca atare timp de Pentru o exprimare corectã ºi din
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prezenta lege.

(2) În termen de 6 luni de la intrarea în
vigoare a prezentei legi, Inspectoratele pentru
culturã judeþene ºi al Municipiului Bucureºti sunt
obligate sã încunoºtiinþeze în scris proprietarii
sau titularii de drepturi reale asupra
monumentelor istorice despre obligaþiile ce le
revin prin lege urmare a regimului juridic special
al bunurilor imobile în cauzã.

maximum 3 ani de la data întrãrii în vigoare a prezentei
legi, perioadã în care aceasta va fi reactualizatã conform
art. 3, art. 8 ºi art. 13 din prezenta lege.

 (2) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei
legi, serviciile descentralizate ale Ministerului Culturii sunt
obligate sã încunoºtiinþeze în scris proprietarii sau titularii
de drepturi reale asupra monumentelor istorice despre
obligaþiile ce le revin prin lege, ca urmare a regimului
juridic special al bunurilor imobile în cauzã.

motive de tehnicã legislativã.

58. Art. 64. - Pânã la reînnoirea ei conform art.
37 din prezenta lege, Comisia Naþionalã a
Monumentelor Istorice îºi desfãºoarã activitatea
în componenþa sa actualã.

Amendament propus de Comisie

Art. 64 se eliminª.

Prevederea este redundantã.

59. Art. 65. - Oficiul Naþional al Monumentelor
Istorice, în organizarea ºi atribuþiile sale stabilite
prin HG Nr.134/1998, ºi Centrul de Proiectare
pentru Patrimoniul Cultural Naþional, înfiinþat
prin Ordonanþa Guvernului nr. 68/1994 privind
protejarea patrimoniului cultural naþional, vor
continua sã funcþioneze pânã la data
reorganizãrii ºi preluãrii activitãþii lor de cãtre
Oficiul Naþional al Monumentelor Istorice ºi,
respectiv, Eforia Monumentelor Istorice,
reorganizate prin hotãrâre a Guvernului, în
temeiul prezentei legi.

Amendament propus de Comisie

Art. 65 se eliminª.

Prevederea este redundantã.

60. Art. 66. - Oficiul Naþional al Monumentelor
Istorice preia la data înfiinþãrii sale întreaga
documentaþie a fostelor instituþii care au
funcþionat anterior în acest domeniu, ºi anume :
Comisiunea Monumentelor Istorice, Direcþia
Monumentelor Istorice, Direcþia Monumentelor
Istorice ºi de Artã, Direcþia Patrimoniului
Cultural Naþional, Direcþia Economicã ºi a
Patrimoniului Cultural Naþional, Direcþia

Amendament propus de Comisie

Art. 66 se eliminª.

Prevederea nu este necesarã ºi nu
poate face obiectul unei
reglementãri la nivel de lege.
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Monumentelor, Ansamblurilor ºi Siturilor
Istorice ºi Centrul de Proiectare pentru
Patrimoniul Cultural Naþional cuprinzând arhiva,
biblioteca, fototeca, arhiva cartograficã precum
ºi inventarul bunurilor mobile ºi imobile.

61. Art. 67. - Înstrãinarea cu orice titlu a unui
monument istoric se face numai dupã emiterea,
în condiþiile legii, cãtre înstrãinãtor a “Obligaþiei
privind folosinþa monumentului istoric”.
Proprietarii de construcþii ºi terenuri clasate
monument istoric, iar pentru imobilele care fac
obiectul Legii 112/1995 pentru reglementarea
situaþiei juridice a unor imobile cu destinaþia de
locuinþe, trecute în proprietatea statului,
publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 279 din 29 noiembrie 1995, titularii
dreptului de administrare, ºi care nu dispun, la
data înstrãinãrii, de “Obligaþia privind folosinþa
monumentului istoric”, sunt obligaþi sã solicite
emiterea sa sau, pânã la aprobarea metodologiei
prevãzutã la art. 18 alin.(3) din prezenta lege, sã
obþinã avizul de folosinþã de la Inspectoratele
pentru culturã judeþene ºi al Municipiului
Bucureºti.

Amendament propus de Comisie

Art. 67 se renumeroteazª, devine art. 64 ”i va avea
urmªtorul cuprins:

Art. 64. - Înstrãinarea cu orice titlu a unui monument
istoric se face numai dupã emiterea, în condiþiile legii,
cãtre proprietar a „Obligaþiei privind folosinþa
monumentului istoric“; proprietarii de construcþii ºi
terenuri clasate ca monument istoric, iar pentru imobilele
care fac obiectul Legii 112/1995 pentru reglementarea
situaþiei juridice a unor imobile cu destinaþia de locuinþe,
trecute în proprietatea statului, titularii dreptului de
administrare, ºi care nu dispun, la data înstrãinãrii, de
„Obligaþia privind folosinþa monumentului istoric“, sunt
obligaþi sã solicite emiterea sa ori, pânã la aprobarea
metodologiei prevãzutã la art. 17 alin. (3) din prezenta
lege, sã obþinã avizul de folosinþã de la serviciul
descentralizat al Ministerului Culturii.

Pentru o exprimare juridicã mai
corectã.

62. Art. 68. - Distribuirea publicã sau
comercializarea de mulaje, reproduceri sau
imagini dupã monumente istorice, pe suport de
hârtie, magnetic sau electronic, se face numai cu
avizul de specialitate al Inspectoratelor pentru
culturã judeþene ºi al Municipiului Bucureºti ºi
cu respectarea prevederilor Legii nr.8/1996
privind dreptul de autor ºi drepturile conexe.

Amendament propus de Comisie

Art. 68 se eliminª.

Prevederea a fost rezolvatã la art.
23.

63. Art. 69. - (1) La data intrãrii în vigoare a
prezentei legi orice prevederi contrare se abrogã.

Amendament propus de Comisie

Art. 69 se renumeroteazª, devine art. 67 ”i va avea
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(2)       La data intrãrii în vigoare a

prezentei legi Ordonanþa Guvernului nr. 68/1994
privind protejarea patrimoniului cultural
naþional, aprobatã prin Legea 41/1995, publicatã
în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.
105 din 30 mai 1995, se abrogã.

urmªtorul cuprins:

Art. 67. - La data intrãrii în vigoare a prezentei legi, orice
prevederi contrare se abrogã.

Din motive de tehnicã legislativã.

64. Art. 70. - La data intrãrii în vigoare a
prezentei legi art. 10, alin.2 din Legea nr.
112/1995 pentru reglementarea situaþiei juridice
a unor imobile cu destinaþia de locuinþe, trecute
în proprietatea statului, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29
noiembrie 1995, se modificã dupã cum urmeazã:
“Sunt, de asemenea, exceptate de la vânzare
locuinþele care au avut destinaþia de case de
oaspeþi, de protocol, precum ºi cele folosite ca
reºedinþe pentru foºtii ºi actualii demnitari.”

Amendament propus de Comisie

Art. 70 se renumeroteazª, devine art. 65 ”i va avea
urmªtorul cuprins:

Art. 65. - La data intrãrii în vigoare a prezentei legi, art. 10,
alin. (2) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea
situaþiei juridice a unor imobile cu destinaþia de locuinþe,
trecute în proprietatea statului, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 noiembrie
1995, se modificã dupã cum urmeazã: „Sunt, de asemenea,
exceptate de la vânzare locuinþele care au avut destinaþia de
case de oaspeþi, de protocol, precum ºi cele folosite ca
reºedinþe pentru foºtii ºi actualii demnitari.“.

Din motive de tehnicã legislativã.

65. Art. 71. - La data intrãrii în vigoare a
prezentei legi, Legea privind impozitele ºi taxele
locale nr. 27/1994 republicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 22 iulie
1998 se modificã astfel:

1. Titlul capitolului VIII va avea urmãtorul
cuprins: “Taxa pentru ºederea în staþiunile
turistice ºi în sate ºi oraºe istorice”.

2. Art. 46 va avea urmãtorul cuprins: “Art.
46. - Pentru ºederea pe o duratã mai mare de 48
de ore în staþiunile turistice sau în localitãþile
declarate conform legii ‘Oraº istoric’ sau ‘Sat
istoric’, consiliile locale ale comunelor, oraºelor
ºi municipiilor, dupã caz, stabilesc taxa pentru
ºederea în respectivele staþiuni turistice sau

Amendament propus de Comisie

Art. 71 se renumeroteazª, devine art. 66 ”i va avea
urmªtorul cuprins:

Art. 66. - La data intrãrii în vigoare a prezentei legi,
Legea privind impozitele ºi taxele locale nr. 27/1994,
republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
273 din 22 iulie 1998, se modificã astfel:

1. Titlul capitolului VIII va avea urmãtorul cuprins:
„Taxa pentru ºederea în staþiunile turistice ºi în sate ºi
oraºe istorice“.

2. Art. 46 va avea urmãtorul cuprins: „Art. 46. -
Pentru ºederea pe o duratã mai mare de 48 de ore în
staþiunile turistice sau în localitãþile declarate conform legii
„Oraº istoric“ sau „Sat istoric“, consiliile locale ale
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localitãþi istorice.”

     3. Art. 48 va avea urmãtorul cuprins: “Art. 48.
- Taxa pentru ºederea în staþiunile turistice sau în
oraºele sau satele istorice se încaseazã de cãtre
persoanele juridice prin intermediul cãrora se
realizeazã cazarea sau se face tratamentul
balnear, odatã cu luarea în evidenþã a turiºtilor, ºi
se varsã la bugetul local în termen de 10 zile de
la aceasta datã.”

     4. Taxele de autorizare prevãzute la art. 30
alin.(3) corelativ la prevederile art.30 alin.(1) lit
p) ºi, respectiv, q) se încaseazã anticipat ºi sunt
de 1.000.000 lei ºi respectiv 10.000.000 lei; ele
sunt reactualizate anual prin hotãrâre de guvern
la propunerea ministrului culturii.

comunelor, oraºelor ºi municipiilor, dupã caz, stabilesc
taxa pentru ºederea în respectivele staþiuni turistice sau
localitãþi istorice.“

     3. Art. 48 va avea urmãtorul cuprins: „Art. 48. - Taxa
pentru ºederea în staþiunile turistice sau în oraºele sau
satele istorice se încaseazã de cãtre persoanele juridice prin
intermediul cãrora se realizeazã cazarea sau se face
tratamentul balnear, odatã cu luarea în evidenþã a turiºtilor,
ºi se varsã la bugetul local în termen de 10 zile de la
aceasta datã.“

Din motive de tehnicã legislativã.
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