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REFERAT DE APROBARE  

a Ordinului privind aprobarea tipurilor de intervenții asupra monumentelor 

istorice, a imobilelor din zonele de protecție ale acestora sau din zonele protejate 

care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare și a 

condițiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naţionale a 

Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice 

          Având în vedere prevederile Legii nr. 248/2016 privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind 

protejarea monumentelor istorice publicată în Monitorul Oficial al României nr. 983/2016 

prin care se introduce un nou articol, Art. 341 în Legea nr. 422/2001 cu următorul 

conținut:  

 „(1) Prin excepție de la prevederile Art. 33, alin. (1) și Art. 34, alin. (5) se pot 

emite avize privind documentațiile tehnice de către Ministerul Culturii sau  

serviciile deconcentrate ale acestuia fără consultarea Comisiei Naţionale a 

Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, 

în afara cazurilor prevăzute la Art. 26, alin. (2), pentru tipuri de intervenții asupra 

monumentelor istorice, a imobilelor din zonele lor de protecție sau din zonele 

protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/ sau sunt 

temporare, realizate cu respectarea anumitor condiții, atunci când respectivele 

tipuri de intervenții și condiții sunt identificate prin ordin al ministrului culturii 

publicat în Monitorul Oficial al României” 

         Menţionăm şi numărul crescut de documentații care afectează în mică măsură 

substanța istorică și/sau sunt temporar supuse analizei comisiilor monumentelor 

istorice, astfel că se impune aprobarea unui ordin al Ministrului Culturii și Identității 

Naționale în baza prevederilor Art. 341 din Legea nr. 422/2001, care să degreveze 

aceste comisii de avizarea documentaţiilor respective. 

          Prin urmare, s-a procedat la elaborarea prezentului proiect de ordin, prin care se 

stabilesc tipurile de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de 

protecție ale acestora sau din zonele protejate pentru care se  pot emite avize fără 

consultarea CNMI sau a comisiilor zonale, întrucât intervenţiile afectează în mică 

măsură substanța istorică și/sau sunt temporare.  

          Menţionăm că, proiectul de ordin va fi supus consultării publice, conform 

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

urmând ca după aprobare să fie publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 



  
 

          Având în vedere cele menţionate anterior, vă înaintăm proiectul de Ordin privind 

aprobarea tipurilor de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din 

zonele de protecție ale acestora sau din zonele protejate care afectează în mică 

măsură substanța istorică și/sau sunt temporare și a condițiilor în care se pot 

emite avize fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, 

respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice. 

 

 

 

 


