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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, cuvintele „Ministerul Culturii”, la orice formă 

gramaticală, se substituie cu textul „Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării”, 

la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „ministrului culturii” se 

substituie cu textul „ministrului educației, culturii și cercetării”; 
 

2) punctul 4 va avea următorul cuprins: 

„4. Consiliul este constituit din 13 membri, după cum urmează: 

 a) trei reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării; 

 b) doi reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii; 

 c) doi reprezentanți ai Agenției de Inspectare și Restaurare a 

Monumentelor; 

 d) doi reprezentanți ai Agenției Naționale Arheologice; 

 e) doi reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale specializate în 

protejarea monumentelor; 

 f) un reprezentant al Comitetului moldovean ICOMOS; 

 g) un cadru didactico-științific în domeniul arhitecturii din cadrul 

Universității Tehnice a Moldovei.”; 
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3) punctele 5-8 vor avea următorul cuprins: 

„5. Componența nominală a Consiliului (inclusiv președintele, 

vicepreședintele și secretarul Consiliului) se aprobă prin ordin al ministrului 

educației, culturii și cercetării pentru un termen de 3 ani. 

6. În calitate de președinte și vicepreședinte al Consiliului nu pot fi 

desemnate persoanele care dețin funcții publice în cadrul Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării. În calitate de secretar al Consiliului este desemnat un 

reprezentant din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. 

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

votarea deciziilor, specialiști în domeniul arhitecturii sau în domeniul protejării 

monumentelor. 

8. Membrii Consiliului nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de 

decizii dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. În situațiile 

menționate, membrii Consiliului sunt obligați să anunțe, la începutul 

dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. Anunțarea 

interesului personal și abținerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în 

procesul-verbal al ședinței.”; 
 

4) la punctul 10, propozițiile a doua și a treia se exclud; 
 

5) la punctul 18, alineatele al treilea și al patrulea se exclud; 
 

6) punctul 19 va avea următorul cuprins: 

„19. Ședințele Consiliului se consemnează în procese-verbale, întocmite 

de secretar și semnate de toți membrii Consiliului participanți la ședință. 

Membrii Consiliului își asumă, prin semnătură, răspunderea pentru veridicitatea 

celor consemnate. Deciziile Consiliului trebuie să fie motivate.  

Procesul-verbal se aprobă de către ministrul educației, culturii și cercetării. 

Procesul-verbal și documentele care au fost dezbătute în ședință se depun într-un 

dosar special al ședinței respective, care va fi numerotat, semnat și sigilat de 

președinte și de secretar după aprobarea procesului-verbal.” 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației, 

culturii și cercetării     Lilia Pogolșa 
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Vizează: 

 

 

Secretar general al Guvernului     Liliana IACONI 

 

 

 

 

Aprobată în şedinţa Guvernului 

din 

 



Nol,A INF-oRMATlvA
la рrоiесtчl Hotiiririi Gчr,еrпului "Сч privire la пtotliJicarea si coпtplelorea

I] otci rari i G чуеrп ul tti п r. 7 з/20 l 4 "

9. Constatirilc expertizci juridice

l. l)епumirса аutоrului ;i, dupn caz, а participantilor la clalror:trca prrliectului
Ministerul Educatiei, Culturii 5i Cercetirii

2. Condi{iile се аu impus еlаЬоrаrеа proicclului de act поrmаtil,ýi finalit5{ile urmiritе

Modificarea НоtйrАrii Guvernului nr,7Зl20l4 cste dictati de rеоrgапizаrеа Ministerului Culturii
in Ministerul t,.ducatiei, Culturii ;i Сеrссt5rii.
Proiectul estc еlаЬоrаt in scopul stabilirii detaliate а conrponenlei Consiliului NalionaI al
Monumentelor Islorice ;i de desйqurare а activita!ii acestuia. ln actuala redaclie unele рrечеdеri
din Regulament suпt evazive. nu sunt рrесisе.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectclc carc au са scop аrmопizаrеа
Iegisla{iei па{iопаlе cu legisIa{ia Uniunii Еurорепс

Prezentul proiect de Ноtirirе nu contravine legislaliei Uniunii Еurорепе

'l. Principalcle prevcderi ale proiectului gi cviden{ierca clemcntclor noi

Proiectul prevede:

- Мiсqоrаrеа соmропепlеi Consiliului de la l4 [а l3 membril

- Stabilirea гeprezentativita{ii diferitor strчсtчri in соmропепlа Consiliului;

- Solu!ionarea conflictului de interese in cazul in care unii membri au чп intercs personal

iп рrоЬlеmа supusd dezbaterii iп cadrul qedinlei Consiliului;

- Рrосеdчrilе de intocmire, sеmпаrе, арrоЬаrе а рrосеsеlоr-чеrЬаlе ale Consiliului.

5. Fuпdаmепtаrса ссо п оm ico-fi n а пс ia rir

Репtrч implenrerrtarea proiectului пu sunt песеsаrе nriiIoace flпапсiаrе suplimentarc

6. Modul de iпсоrроrаrс а actului in саdrчl normativ in vigoarc

Proiectul se iпсоrроrеаz5 in sistemul actelor поrmаtiче qi nu necesita аЬrоgаrеа uпоr acte

normative.

7. Avizarea 9i consultarca рuЬliсй а proicctului

Рrоiесtцl а tbst avizat in confbrnritatc сu legisla{ia in vigoare.

8. Constatirile ех pertizei anticorup(ie

Ministru а}
d1

l.ilia P()(JOl.SA
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