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REFERAT DE APROBARE 
a Ordinului Ministrului Culturii și Identității Naționale privind stabilirea cuantumului 
tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare autorizării lucrărilor de 

construire sau de desființare pentru imobilele aflate în zona de protecție a 
monumentelor istorice și în zonele construite protejate 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1), pct. 11 și alin. (4) din Legea nr. 422/2001 privind 

protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, şi în temeiul 

prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările și completările 

ulterioare, este necesară aprobarea prin ordin al ministrului culturii și identității naționale a 

tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate pentru imobilele aflate în zona de protecţie a 

monumentelor istorice şi în zonele construite protejate. 

În prezent, cuantumul tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate pentru imobilele aflate 

în zona de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate este stabilit prin 

Ordinul Ministrului Culturii și Patrimoniului Național nr. 2664/12.11.2010. 

În practică, s-au constatat dificultăți în aplicarea O.M.C.P.N. nr. 2664/2010 deoarece, unele 

imobile pot fi încadrate atât în prevederile de la lit. a), cât și în cele de la lit. b) ale articolului 1. 

Totodată, O.M.C.P.N. nr. 2664/2010 nu prevede situaţia stabilirii cuantumului tarifelor pentru 

emiterea avizelor de specialitate în cazul intervenţiilor efectuate în planurile fațadelor, atunci 

când nu se supun avizării intervenții asupra spațiilor interioare ale construcțiilor. 

Ȋn vederea asigurării unei aplicări corente şi eficiente a prevederilor legale şi având în vedere 

faptul că prin Legea nr. 248/2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2016 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, a fost 

modificat art. 26 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 422/2001, s-a elaborat prezentul ordin privind 

stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare autorizării 

lucrărilor de construire sau de desființare pentru imobilele aflate în zona de protecție a 

monumentelor istorice și în zonele construite protejate.  

Demersul normativ stabileşte clar categoriile de imobile pentru fiecare tarif şi precizează în 

mod expres situaţia intervenţiilor efectuate în planurile fațadelor, atunci când nu se supun 

avizării intervenții asupra spațiilor interioare ale construcțiilor. Totodată, sunt stabilite 
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modalităţile prin care se pot plăti tarifele pentru emiterea avizelor de specialitate, respectiv în 

conturile deschise de emitentul avizului prin operaţiuni de plată de tip Internet Banking, 

virament bancar, mandat poştal sau în numerar la sediul emitentului. 

Proiectul de ordin a fost transmis spre consultare şi structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 

procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte normative, cu modificările ulterioare. 

Dat fiind caracterul normativ al acestui ordin, aprobarea lui se va face cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată și este urmată de publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

Având în vedere necesitatea aducerii la cunoştinţa persoanelor interesate a noilor prevederi se 

propune ca intrarea în vigoare a prezentului ordin să se facă în termen de 30 de zile de la 

publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României. 

 

 

Avizat, 

Emilian GAMUREAC, Director D.P.C. 

 

 

 

 

Ȋntocmit, 

Alexandra ŞTIRBU, consilier juridic S.L.R.P. 
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