
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

 

Cu privire la modificarea Regulamentului de organizare 

 și funcționare a Consiliului Național al Monumentelor Istorice,    

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2014 

------------------------------------------------------------ 

 
În temeiul art. 7 lit. r) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu 

modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național al 

Monumentelor Istorice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2014 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 27-34, art. 87), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) pe tot parcursul textului, textul „Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării” la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul 

Culturii”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar textul „ministrul educației, 

culturii și cercetării” se substituie cu cuvintele „ministrul culturii”;  

 

2) denumirea Capitolului II va avea următorul cuprins: 

          „II. Componența și organizarea Consiliului”  

 

 3)  punctele 4 - 7 vor avea următorul cuprins:  

„4. Consiliul este format din 13 (treisprezece) membri, persoane care deţin 

cunoştinţe şi experienţă profesională ştiinţifică, teoretică, metodologică și 

practică în domeniul protejării monumentelor istorice, inclusiv specialiști și 

experți autorizați în domeniul patrimoniului arhitectural-istoric, reprezentanți ai 

organizațiilor guvernamentale și nonguvernamentale cu preocupări statutare în 

domeniul protejării patrimoniului arhitectural, precum şi funcţionari publici din 

cadrul subdiviziunii de specialitate și serviciului juridic ale Ministerului Culturii.  

Numărul membrilor Consiliului din cadrul subdiviziunii de specialitate și 

subdiviziunii juridice ale Ministerului Culturii nu poate depăși trei persoane. 
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Selectarea membrilor Consiliului, cu excepția funcționarilor publici din 

cadrul Ministerului Culturii, se face pe bază de concurs, organizat de către 

Ministerul Culturii în conformitate cu Regulamentul privind modul de 

organizare și desfășurare a concursului de selectare a unui candidat la funcția 

de membru al Consiliului Național al Monumentelor Istorice, aprobat prin 

ordinul ministrului culturii și publicat în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova.   

Transparența decizională se va asigura prin publicarea CV-urilor 

candidaților pe pagina web oficială a Ministerului cu cel puțin 7 zile înainte de 

concurs și organizarea consultărilor publice.”  

5. Componența nominală a Consiliului (inclusiv președintele, 

vicepreședintele și secretarul Consiliului) se aprobă prin ordin al ministrului 

culturii pentru un mandat de 3 ani. 

6. În calitate de președinte al Consiliului se desemnează un membru al 

Consiliului, care nu deține funcție publică în cadrul Ministerului Culturii sau în 

cadrul altei autorități publice.  

Vicepreședintele și secretarul Consiliului se desemnează dintre membrii 

Consiliului reprezentanți ai subdiviziunii de specialitate a Ministerului Culturii. 

Prin ordin al ministrului culturii se va desemna și un supleant al secretarului 

Consiliului, din subdiviziunea de specialitate din cadrul Ministerului, care va 

îndeplini atribuțiile secretarului atunci când acesta nu poate participa la ședințele 

Consiliului. 

7. La ședințele Consiliului pot fi invitaţi, fără dreptul de a participa la 

procesul de votare, specialişti atestați, experţi din țară și din străinătate, 

personalităţi cu experienţă ştiinţifică sau practică  din domeniul protejării 

monumentelor istorice. 

 

4) se completează cu pct. 71 cu următorul cuprins: 

„71. Membrii Consiliului au obligația exercitării mandatului cu respectarea 

următoarelor principii: 

1) respectarea și aplicarea corectă a legislației din domeniul protejării 

patrimoniului cultural;  

2) prioritatea interesului public; 

3) imparțialitatea și independența, care obligă la o atitudine obiectivă, 

neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură în 

exercitarea mandatului; 

4) integritatea.” 

 

5) punctele 8 - 9 vor avea următorul cuprins:  

„8. Pentru evitarea conflictului de interese pe perioada exercitării 

mandatului, membrii Consiliului nu vor formula puncte de vedere și nu vor 

participa la dezbateri și la vot în cadrul ședințelor, pe marginea subiectelor în 

care sunt supuse analizării documentații la a căror pregătire și/sau elaborare au 
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participat sau dacă au un oricare alt interes personal în problema supusă 

dezbaterii. În situațiile menționate, membrii Consiliului sunt obligați să anunțe, 

la începutul dezbaterilor, despre interesul personal pe care îl au cu privire la 

subiectul examinat și să părăsească sala de ședințe pe parcursul dezbaterilor 

asupra acestuia. Anunțarea interesului personal și abținerea de la vot se 

consemnează în procesul-verbal al ședinței. 

Adoptarea deciziei Consiliului în cazul acestor situații se asigură prin 

procedura votului secret, pe bază de buletin de vot, rezultatul votului fiind 

consemnat în procesul-verbal al şedinţei.” 

9. Calitatea de membru al Consiliului încetează în următoarele situaţii: 

1) încheierea valabilității mandatului; 

2) încălcarea prevederilor legale și a deontologiei profesionale din 

domeniul protejării patrimoniului cultural şi al prezentului regulament, fapt 

constatat prin votul a cel puţin două treimi din membrii Consiliului; 

3) absenţa nejustificată la 4 şedinţe consecutive sau 6 absenţe pe an; 

4) renunțarea din proprie inițiativă la mandat, comunicată în scris 

ministrului culturii;  

5) încălcarea condițiilor de integritate; 

6) deces. 

 

6) se completează cu pct. 91 – 92 cu următorul cuprins: 

„91. Constatarea situaţiilor prevăzute la pct. 9 este de competenţa 

secretarului Consiliului. Situațiile astfel constatate se aduc la cunoștința 

ministrului culturii. 

92. Semnalarea situațiilor prevăzute la pct. 9, sbp. 2), 3) și 5) poate fi 

făcută în scris ministrului culturii de către membrii Consiliului, precum și de 

către orice persoană fizică și juridică interesată. 

 

7) punctul 10 va avea următorul cuprins: 

„10. Încetarea calităţii de membru în situația încheierii valabilității 

mandatului, se dispune prin ordinul ministrului culturii, odată cu aprobarea 

componenței nominale a Consiliului.  

Încetarea calităţii de membru în situaţiile prevăzute la pct. 9 sbp. 2) - 6) se 

dispune prin ordinul ministrului culturii, iar completarea locului vacant se face, 

cu aplicarea prevederilor de la pct. 4.”    

 

8) punctul 12 va avea următorul cuprins:  

„12. Consiliul are următoarele atribuţii: 

1) examinează proiectul strategiei naţionale privind protejarea 

monumentelor istorice şi propune aprobarea ei; 

2) propune aprobarea metodologiilor, normelor, normativelor şi 

reglementărilor din domeniul protejării monumentelor istorice, elaborate de 
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specialiști din Ministerul Culturii sau de instituțiile specializate din subordinea 

acestuia; 

3) avizează propunerile privind clasarea, neclasarea, declasarea sau 

nedeclasarea și schimbarea categoriei după importanță a bunurilor de patrimoniu 

arhitectural-istoric (monumente, ansambluri, zone construite, situri) în Registrul 

monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat; 

4) avizează secţiunea „Monumente şi zone construite protejate” a Planului 

de amenajare a teritoriului naţional, a planurilor de amenajare a teritoriului 

regional şi a unităţilor administrativ-teritoriale, care au ca obiect monumente 

istorice de categorie naţională sau zone construite protejate; 

5) avizează studiile de fundamentare și secțiunile de specialitate din 

planurile urbanistice generale, zonale şi de detaliu, care au ca obiect monumente 

istorice de categorie naţională sau zone construite protejate de categorie 

naţională; 

6) avizează studiile de fundamentare istorico-științifică pentru delimitarea 

zonelor de protecţie a monumentelor istorice de categorie națională sau a zonelor 

construite protejate care cuprind monumente istorice de categorie națională, 

precum și pentru proiectele de restaurare a monumentelor istorice de categorie 

națională sau a celor propuse pentru a fi clasate în categoria naţională; 

7) avizează documentaţiile privind intervenţiile (conservare, consolidare, 

restaurare, reabilitare, sistematizare/amenajare teren aferent) asupra 

monumentelor istorice de categorie naţională (construcţii şi teren aferent);  

8) avizează documentaţiile privind intervențiile asupra imobilelor situate 

în zonele de protecție ale monumentelor istorice, în zonele construite protejate și 

zonele de protecție a acestora, pentru care nu există regulamente de costrucție 

avizate;  

9) avizează documentaţiile privind amplasarea unor construcţii noi în 

limitele zonelor de protecție a monumentelor istorice de categorie națională, a 

zonelor construite protejate de categorie naţională sau în zonele lor de protecţie, 

pentru care nu există regulamente de construcție avizate;  

10) avizează documentațiile privind intervențiile în rezervații culturale 

și/sau cultural-naturale, în baza avizului favorabil al administrației acestora; 

11) propune monumente istorice pentru a fi incluse în Lista patrimoniului 

cultural şi natural mondial, precum şi în Lista patrimoniului mondial în pericol, 

ţinute de UNESCO; 

12) avizează folosirea unor materiale, tehnici și tehnologii noi pentru 

restaurarea monumentelor istorice, în baza documentațiilor de specialitate; 

13) analizează și avizează documentațiile de specialitate sau părțile de 

documentații ce țin de restaurarea componentelor artistice ale monumentelor 

istorice; 

14) avizează programele de pregătire a specialiştilor, precum şi planurilor-

cadru de învăţământ, de formare şi specializare în domeniul protejării 

monumentelor istorice; 
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9) punctul 13 se modifică după cum urmează: 

a) textul „lit. c) – i) din” se exclude; 

b) textul „bunurilor/zonelor construite cu statut de monument protejat” se 

substituie cu textul „monumentelor istorice.” 

 

10) punctul 14 va avea următorul cuprins: 

„14. Preşedintele Consiliului are următoarele atribuţii: 

1) conduce activitatea Consiliului; 

2) prezidează şedinţele ordinare și extraordinare ale Consiliului; 

3) reprezintă Consiliul în raport cu Ministerul Culturii; 

4) reprezintă Consiliul pe plan național și internațional; 

5) elaborează concluziile Consiliului pentru fiecare subiect supus 

dezbaterii.” 

 

11) se completează cu pct. 141  cu următorul cuprins: 

„141. Vicepreședintele Consiliului are următoarele atribuții: 

1) exercită atribuțiile președintelui Consiliului în lipsa acestuia. 

2) elaborează, la începutul fiecărui an, raportul anual de activitate a 

Consiliului pentru anul precedent şi îl transmite spre plasare pe pagina web 

oficială a Ministerului Culturii.” 

 

12) punctul 15 va avea următorul cuprins: 

„15. Secretarul Consiliului are următoarele atribuții: 

1) gestionează documentele/documentațiile și corespondența adresate 

Consiliului;  

2) păstrează/arhivează documentaţiile depuse spre avizare;  

3) examinează documentaţiile depuse și, în cazul în care acestea nu sunt 

complete, solicită beneficiarului completarea acestora;  

4) întocmeşte ordinea de zi a ședinței Consiliului şi, după coordonarea 

datei convocării ședinței Consiliului cu președintele, după caz, vicepreședintele, 

o transmite membrilor Consiliului, precum și asigură plasarea acesteia pe pagina 

web oficială a Ministerului Culturii cu cel puțin o zi înainte de data convocării 

ședinței;  

5) convoacă membrii Consiliului pentru participare la lucrările ședințelor 

ordinare și extraordinare conform datei stabilite în ordinea de zi;  

6) convoacă proiectanții pentru a susține documentațiile depuse în vederea 

avizării și invită beneficiarii la solicitarea acestora;  

7) propune Consiliului documentațiile complete spre examinare. Dacă este 

cazul, prezintă documentațiile în cadrul ședințelor Consiliului; 

8) ține evidența activității Consiliului și întocmește procesele-verbale ale 

ședințelor acestuia; 
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9) redactează, în termen de cel mult 2 săptămâni după data desfășurării 

ședințelor Consiliului, procesele-verbale al acestora, întocmește fişele de avizare 

și extrasele informative din procesele-verbale și le înaintează ministrului culturii 

spre aprobare;  

10) înregistrează avizele în registrul special de evidență a avizelor 

Consiliului;  

11) transmite pentru plasare pe pagina web oficială a Ministerului Culturii 

deciziile ce ţin de subiectele examinate; 

12) include în procedura de avizare documentațiile refăcute potrivit 

recomandărilor Consiliului;  

13) asigură transmiterea către Consiliu a contestaţiilor depuse în adresa 

Ministerului Culturii;   

14) constată și semnalează situațiile de încetare a mandatului membrilor, 

precum și nerespectarea prevederilor stabilite la pct. 8 și 81.  

 

13) se completează cu pct. 151 cu următorul cuprins: 

„151. Membrii Consiliului au următoarele obligații: 

1) participă la ședințele Consiliului; 

2) în baza analizei documentațiilor, întocmesc și semnează propriile 

propuneri argumentate din punct de vedere științific sau tehnic pe marginea 

fiecărui subiect examinat în cadrul fiecărei ședințe la care sunt prezenți, cu 

excepția situațiilor prevăzute la pct. 81; 

3) anunță, la începutul dezbaterilor, despre situațiile menționate la pct. 81; 

4) îl informează în timp util pe secretarul Consiliului despre 

imposibilitatea participării la ședință. 

Membrii Consiliului au următoarele drepturi: 

1) exprimă propria opinie având drept de vot la adoptarea deciziilor 

Consiliului; 

2) fac observații, propuneri și recomandări argumentate asupra 

documentațiilor examinate în cadrul ședințelor Consiliului, cu excepția 

subiectelor în cazul situațiilor menționate la pct. 81; 

3) solicită consemnarea în procesele-verbale ale ședințelor a opiniilor și 

punctelor de vedere proprii, cu excepția subiectelor în cazul situațiilor 

menționate la pct. 81; 

4) primesc remunerarea prevăzută la pct. 11.” 

 

14) punctul 16 se completează cu alineatul cu următorul cuprins: 

„Ministerul Culturii asigură transmisiunea on-line a ședințelor Consiliului.” 

 

15) la pct. 22 literele a) și b) se substituie cu sbp. 1) și 2); 

16) la pct. 23 literele a) – h) se substituie cu sbp. 1) – 8); 

17) la pct. 29 literele a) și b) se substituie cu sbp. 1) și 2). 
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2. Termenul pentru aprobarea noii componențe nominale a Consiliului nu 

va depăși 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de Guvern.  

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul culturii     Sergiu Prodan  

  



1. Numele ini atoruIui i а ачtоrчlч la artici ilor la elaborarea rоiесtчlчirесum an
Proiectul hotйririi Guvеrпu|ui Cu privire la пodificarea Regulameпtului de orgaпizare si

fuпсУitlпаrе а Coпsiliului Nа7iопаl al llопumепlеlоr lslorice, aprobat рriп Holdrirea Gчvеrпului
пr. 73/20l1este elaborat de сёtrе Ministerul Culturii.
2. Cond се ач lm чs еlаьоrаrеа roiectului de hotдrire i finaliti чrmiritе

3. Piinci alele revederi ale rоiесtчlчi de hotirire eviden elementelor noi

NOTA INFORMATIVД
la proiectul hotiririi Guуеrпчlui Cu рriчirе la modificarea Regulamentului de organizare

qi funclionare а Consiliului Na{ional al Мопчmепtеlоr Istorice,
aprobat рriп Ноtirirеа Gччеrпului пr.7Зl20l4

пчmйr unic 26l {П4ECC l202l

Proi ectul de hotйrire este elaborat in baza obiectivului privind Моdфсаrеа соmорпеп!еi $i

Рriп рrеzепtul proiect se рrорuпе modificarea qi imbunбti!irea Regulamentului de organtzare
qi Гuпсliопаrе а Consiliului Nalional al Monumentelor Istorice (in continuare Consiliu).

Se рrорuпе modificarea punctelor 4-8,9-10, 12-15, |6, 18,22,2З qt29.
Se propune completarea сч punctele: 8I;9|-9r; 14l qi 15';
Principalele modificёri ргорчsе se rеfеrd la чrmйtоаrеlе:

- stabilirea principiului general de fогmаге а ConsiliuIui din personalitali cu ехреriепlа ýtiinlifica
sau practicё din domeniul protejirii mопumепtеlоr istorice, inclusiv cu concretizarea ргосеdurii
de selectare а mеmЬrilоr acestuia (pct. 4 din Regulament);
- perfeclionarea рrечеdеrilоr privind dеsеmпаrеа pгeýedintelui, vicepreqedintelui gi secretarului
Consiliului, cu iпсlчdеrеа elementului поч - desemnarea unui supleant al secretarului din
subdiviziunea de specialitate din cadrul Ministerului, саrе va indeplini atribu{iile sесrеtаrчlчi
atunci cnnd acesta пu poate participa la qedinlele Consiliului (pct. б din Regulament)
_ in calitate de element поч este prevederea de la pct. 8 din Regulament саrе stabileqte principiile
саrе чrmеаzй а fi respectate de сйtrе membrii Consiliului ре perioada ехегсitагii mandatului,
inclusiv, intru asigurarea respectбrii поrmеlоr privind regimul conflicteloг de interese фсt. 8');
- реrfес{iопаrеа рrечеdеrilоr privind atribuliile Consiliului. pregedintelui. vicepre5edintelui,
secretarului (pct. l2 -l5) qi а drepturilor qi obligaliilor mеmЬrilоr ConsiIiului pct. l5')l
- iп calitate de еlеmепt nou, se completeaza pct. 16 din Regulament cu чп alineat nou саrе

рrечеdе asigurarea transparenlei organizйrii ýedinlelor Consiliului prin transmisiunea on-line а

aceStora.
Totodata, se рrорчпе ajustarea numerotdrii subpunctelor de la punctele 22, 2З 1i 29 din

Regulament la поrmа stabilita prin art. 52 alin. (3) al Legii пr. l00/20l7 cu privire la actele
normative.

Regulaпentului de orgaпizare ;i fuпсУiопаrе а Coпsiliului Nа|iопаl al Мопumепtеlоr Istorice,
aprobal рriп Hotdrdreo Gчvеrпului пr, 73/20]4, репlru а asigura aclivitalea lrапsраrепtа ;i
фсiепtd а Coпsiliului, stabilit la сар, V, pct. 27 din Рrоgrаmul de activitate а Guvemului
,,Moldova чrеmчrilоr bune" (in continuare PAG).

Totodatй, еlаЬоrаrеа proiectului hotdririi cu рriчirе la modificarea componenlei Consiliului
Nalional al Мопчmепtеlоr Istorice (in continuaгe Consiliu), рrесчm gi а regulamentului de
organizare 9i fчпсliопаrе al acestuia, este condilionatd 9i de rеоgrапizаrеа Ministerului Educaliei,
Culturii 9i Cercetйrii stabilit prin PAG-ul mentionat sчрrа.

Proiectul este elaborat in scopul реrГесliопdrii рrечеdеrilоr Regulamentului се 1in de fоrmаrеа
gi organizarea Consiliului ре principii de profesionalism gi meritocra{ie in domeniul protejбrii
patrimoniului аrhitесtчrаl-istоriс, ргесum Ei trапsраrепlё decizionali; stabilirea uпоr рrечеdегi
сlаrе privind gestionarea conflictului de interese in cazul in саrе mеmЬrii аr putea avea interes

реrsопаl iп subiectele supuse examinirii Consiliului; precizarea рrосеdчrilог de intocmire,
sеmпаrе, арrоЬаrе а рrосеsеlоr чеrЬаlе ale qedinlelor, figelor de avizarelavizelor ýi adopиte de
сёtrе Consiliu 9i emise de сdtrе Ministerul Culturii.
In actuala redac{ie unele pTevederi pot fi tratate neunivoc, сrеапd confuzii,



4. Descrierea gradului de compatibilitate репtrч proiectele саrе ач са scop аrmопizаrеа
legista{iei nationale cu legisla{ia Uniunii Ечrорепе:
Proiectul пu trапsрчпе legislalia UE

5. Fчпdаmепtаrеа есопоmiсо-fiпапсiаri
Imрlеmепtаrеа proiectului de НоtйrАrе de Guvem пч ча necesita аlосйri financiare suplimentare
din bugetul de stat.

б, Моdчl de iпсоrроrаrе in sistemul асtеlог normative in vigoare
Рчпегеа in aplicare а hоtiririi nu necesitё modificarea ori completarea altor acte normative.

7. Respectarea transparen{ei iп procesul decizional
in scopul respectarii prevederilor Legii пr. 2З9 din l 3. 1 l .2008 privind trапsраrеп!а in
procesul decizional, proiectul а fost plasat ре pagina web oficiald а Ministerului Educaliei,
Culturii gi Cercelarii www.mecc.gov.md, directoriul Тrапsраrепlа decizioпald, secliunea
Proiecte de acte поrmаtiуе remise spre сооrdопаrе.

8. Dепчmirеа ачtоritй{ilоr care ач avizat proiectul de act погmаtiч. Rezultatele avizirii qi

al expertizelor efectuate.
Proiectul de hоtirirе а fost plasat in circuitul de avizare la data de l6.08.2021 рriп indicalia пr.

l8_23-223_5680 а Cancelariei de Stat ctrtre Ministerul Infrastructurii qi Dezvoltйrii Regionale
(MIDR) - avizare qi Ministerul Justiliei (MJ) qi Centrul Na{ional Anticoruplie (CNA) -
ехреrtizаге.
La рrеzепtа NotД iпГогmаtiчi se апехемd:
l) avizul пr. l0-3785 din 17.08.2021 al MIDR, рriп care se рrорчпе rесопsidеrаrеа proiectului
de hоtdrirе рriп prisma obiec}iilor 9i рrорuпеrilог prezentate;

2) avizul пr. 04/6346 din l7.08.202l al MJ, care con}ine un qir de obieclii qi ргорчпеri privind
ехрrimагеа соrесtа iп textul proiectului de hоtёrirе.
iп baza analizei obiecliilor, proiectul de hоtДrirе а fost definitivat Ei tгапsmis, imрrеuпd cu

sinteza obiecliilor, spre ехаmiпаrе suplimentarй in sensul арliсёrii procedurii ргечёzutе la pct.

201-20З din Regulamentul Guvemului, арrоЬаt рriп Ноtйrirеа Gччеmчlчi rrr. б10/20l8.
in scopul urgentarii procedurii de ачizаrе s-a decis organizarea Eedinlei interministeriale cu

participarea rерrеzепtап{ilоr МС 9i ai MIDR. In rezultatul ;edinlei, precum gi avizului
examinirii suplimentare а MJ nT. 04/6609 din 01.09.202l, sinteza obiecliilor qi ргорuпеrilоr а

1'ost actualizatd
9. I)escrierea constat5rilor ех rtizei апtiсоrч с

[-а ргеzепtа Noti informativa se anexeaza Raportul de expertizi
hоtirАrе (пr,0612-5725 din 03.09.202l) сч concluzia сб ,proietcul
corup|ie geпera|i de caraclerul lасuпаr al prevederilor, iar репtru aplicarea еJiсiепld а

поrmеlоr propuse diп proiect, esle песеsаrй reyizuirea l.si excluderea uпоr поrmе polen|ial

coruptibile reJlectale tп raportul de experizd aпlicorup|ie".
iп baza anali2ei obiecliilor qi rесоmапdёrilоr din raportul de ехреrtizД anticoruplie proiectul de

hоtаrirе а fost definitivat cu acceptarea de сёtrе autor а majoritйlii оьiесliilог, sinteza а fost

anticoruptie la ргоiесtчl de
соп|iпе factori si riscuri de

actualizati.

Ех : R Garconila
Iel 022 2з8067

Ministrul culturii Sergiu PRODAN


