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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 

R A P O R T  

asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
10/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.422/2001 privind 

protejarea monumentelor istorice 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2016 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, a fost transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă cu adresa nr. PL-x 214 din 26 aprilie 2016. 

 Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată 

pentru dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

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

privind protejarea monumentelor istorice, acesta fiind transmis spre avizare 

Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi, care au avizat favorabil iniţiativa legislativă.  

În redactarea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil, cu 

observaţii şi propuneri, nr.77 din 27.01.2016, emis de Consiliul Legislativ.  

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare.  

În calitate de primă Cameră sesizată, Senatul a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din 19 aprilie 2016.  

Comisia a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 20 septembrie 2016.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 
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modificările ulterioare, în sensul atribuirii unui rol decizional, în anumite situaţii, 

Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice. Astfel, se propune ca ministrul 

culturii să poată emite ordinul de declasare a monumentelor istorice sau să decidă 

neclasarea acestora doar la propunerea Comisiei Naţionale a Monumentelor 

Istorice. De asemenea, se propune ca emiterea anumitor avize de către Ministerul 

Culturii să poată fi făcută numai în forma propusă de Comisia Naţională a 

monumentelor Istorice. 

În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, din partea Guvernului, a participat la lucrările Comisiei, 

domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii.  

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor parlamentarilor 

prezenţi.  

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 

92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională.  

În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în 

masă propune plenului adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu amendamentele 

prezentate în anexă. 

          PREŞEDINTE,     SECRETAR,  

           Gigel Sorinel ŞTIRBU              Florin-Costin PÂSLARU 

                           Consilier parlamentar,                                       Consilier parlamentar, 

                            Cristina Dan                                                        Dan Kalber 
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Amendamente admise 

 la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice 

 
Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa Guvernului nr. 
10/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.422/2001 
privind protejarea monumentelor 
istorice  

Text adoptat  de Senat Text propus de Comisie 
(Autorul amendamentului) 

Motivaţia 
amendamentelor 

0                           1  2 3 4 
1.  

 
Titlul Legii: LEGE  privind 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.10/2016 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.422/2001 privind 
protejarea monumentelor 
istorice 

Nemodificat  

2.  Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr.10 
din 27 ianuarie 2016 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.422/2001 privind 
protejarea monumentelor 
istorice, adoptată în temeiul 
art.1 pct. VIII poz.2 din Legea 
nr.346/2015 privind abilitarea 

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr.10 
din 27 ianuarie 2016 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.422/2001 privind 
protejarea monumentelor 
istorice, adoptată în temeiul 
art.1 pct. VIII poz.2 din 
Legea nr.346/2015 privind 
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Guvernului de a emite 
ordonanţe, şi publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 68 din 
29 ianuarie 2016, cu 
următoarele modificări: 

abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanţe, şi publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 68 din 
29 ianuarie 2016, cu 
următoarele modificări şi 
completări: 

3. Titlul Ordonanţei 
ORDONANTĂ pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice 

Nemodificat Nemodificat  

4. Articol unic. – Legea nr.422/2001 
privind protejarea monumentelor 
istorice, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 938 
din 20 noiembrie 2006, cu modificările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează:  

Nemodificat Nemodificat  

5. 1. La articolul 26 alineatul (1), punctul 7 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„7. emite avizul privind documentațiile 
de urbanism din zonele de protecție a 
monumentelor istorice şi din zonele 
construite protejate” 
 
 

Nemodificat Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
1. La articolul unic, după 
punctul 1 se introduce un 
punct nou, punctul 11, cu 

 
 
 
 
 
 
 
Potrivit legiilor 
422/2001, 50/1991 
și 350/2001, MC 
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Legea nr.422/2001 
Art. 26. – (1)………  
 
 
11.emite avizele pentru intervenţii 
asupra imobilelor situate în zonele de 
protecţie a monumentelor istorice şi în 
zonele construite protejate, pentru care 
nu există regulamente de construcţie 
avizate conform pct. 7; 

următorul cuprins:  
”11. La articolul 26 
alineatul (1), punctul 11 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„11. emite avizele pentru 
intervenţii asupra imobilelor 
situate în zonele de protecţie 
a monumentelor istorice şi în 
zonele construite protejate;” 
(Amendament propus de 
Comisie) 

direct sau prin 
serviciile 
deconcentrate 
emiteavize 
indiferent dacă 
există sau nu un 
regulament de 
construcție/ o 
documentație de 
urbanism. 

6. 2. Alineatul (1) al articolului 30 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(1) Comisia Naţională a Monumentelor 
Istorice se reorganizează, ca organism 
ştiinţific de specialitate în domeniul 
protejării patrimoniului cultural imobil, fără 
personalitate juridică, care funcţionează pe 
lângă Ministerul Culturii." 

Nemodificat Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 3. La articolul 33 alineatul (1), 
literele i) şi k) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„i)  propune avizul pentru planurile 
urbanistice generale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale, planurile 
urbanistice zonale, precum şi pentru 

Nemodificat Nemodificat  
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planurile urbanistice de detaliu, care au ca 
obiect monumente istorice clasate în grupa 
A sau zone construite protejate care cuprind 
monumente istorice clasate în grupa A; 
…………………………….. 
k) propune avizul pentru intervenţii asupra 
imobilelor situate în zonele de protecţie a 
monumentelor istorice şi în zonele 
construite protejate, pentru care nu există 
documentaţii de urbanism avizate conform 
art. 26 alin. (1) pct. 7;" 

8. 4. La articolul 33 alineatul (1), după 
litera k) se introduce o nouă literă, 
lit. k1) , cu următorul cuprins: 
„k1) propune avizul pentru documentaţiile 
privind soluţiile de intervenţie asupra 
componentelor artistice ale monumentelor 
istorice grupa A şi B;" 

Nemodificat Nemodificat  

9. 5. După alineatul (1) al articolului 33 
se introduc trei noi alineate, alin. (11)  
- (13), cu următorul cuprins: 
 
„(11) Ministrul culturii poate emite ordinul 
de declasare a unui monument istoric sau 
decide neclasarea, numai în cazul în care, 
Comisia Naţională a Monumentelor Istorice 
a propus declasarea, respectiv neclasarea. 
 

1. La articolul unic punctul 
5 articolul 33, alineatul (11) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(11) Ministrul culturii poate 
emite ordinul de declasare a unui 
monument istoric sau decide 
neclasarea, cu avizul consultativ 
al, Comisiei Naţionale a 
Monumentelor Istorice. 

Se elimină 
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(12) Ministrul culturii poate emite avizele 
prevăzute de alin. (1) lit. h)-l) doar în forma 
propusă de Comisia Naţională a 
Monumentelor Istorice. 
 
 
 
 
(13) Ministrul culturii poate solicita motivat 
Comisiei Naţionale a Monumentelor 
Istorice reexaminarea propunerilor 
formulate de aceasta în cazurile prevăzute 
la alin. (11) şi alin. (12).” 

2. La articolul unic punctul 
5 articolul 33, alineatele (12) 
şi (13) se abrogă. 

2. La articolul unic punctul 
5 alineatele (12) şi (13) ale 
articolului 33 se modifică şi 
vor avea următorul 
cuprins: 
„(12) Avizele necesare pentru 
situaţiile prevăzute la alin. (1) 
lit. h) – k1) se pot emite doar 
cu includerea propunerii 
Comisiei Naţionale a 
Monumentelor Istorice, 
respectiv a comisiilor zonale 
ale monumentelor istorice. 
(13) Ministerul Culturii şi 
serviciile sale deconcentrate 
pot solicita motivat Comisiei 
Naţionale a Monumentelor 
Istorice sau, după caz,  
comisiilor zonale reexaminarea 
propunerilor formulate de 
acestea în cazurile prevăzute la 
alin. (11) şi (12).”  
 
 
 
 
(Amendament propus de 
Comisie) 

 
 
 
 
Noua formulare lasă 
posibilitatea 
Ministerului / 
serviciului 
deconcentrat să 
completeze 
condițiile de natură 
științifică din avize 
formulate de 
comisii, cu unele de 
natură economică, 
juridică, 
administrativă etc. 
Nu doar Ministrul 
Culturii poate emite 
aceste avize, ci și 
direcția de 
specialitate din 
minister sau 
serviciile 
deconcentrate, 
potrivit prevederilor 
legale. 
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10 Legea nr.422/2001 
 
 
 
 
 
 
Art. 33. – ……… 
(2)Atribuţiile Comisiei Naţionale a 
Monumentelor Istorice, menţionate la 
alin. (1) lit. d), g), j) şi k), pot fi 
delegate comisiilor regionale ale 
monumentelor istorice, în condiţiile 
stabilite de Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Comisiei 
Naţionale a Monumentelor Istorice. 
 
 
 
(3) Pentru activitatea prestată membrii 
Comisiei naţionale a Monumentelor 
Istorice şi ai comisiilor zonale primesc 
o indemnizaţie lunară stabilită prin 
ordin al ministrului culturii şi 
patrimoniului naţional, la care se 
adaugă decontarea cheltuielilor de 
participare la lucrările Comisiei. 
Indemnizaţia lunară se acordă pentru 

 3.  La articolul unic, după 
punctul 5 se introduce un 
punct nou, punctul 51, cu 
următorul cuprins:  
”51. La articolul 33 
alineatele (2) şi (3) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„(2) Atribuţiile Comisiei 
Naţionale a Monumentelor 
Istorice, menţionate la alin. 
(1) lit. d), g), j) şi k), pot fi 
delegate comisiilor zonale 
ale monumentelor istorice, în 
condiţiile stabilite de 
Regulamentul de organizare 
şi funcţionare a Comisiei 
Naţionale a Monumentelor 
Istorice. 
(3) Pentru activitatea 
prestată, membrii Comisiei 
Naţionale a Monumentelor 
Istorice şi ai comisiilor 
zonale primesc o 
indemnizaţie de şedinţă, 
indiferent de numărul 
şedinţelor organizate într-o 
lună, stabilită prin ordin al 

Amendament de 
tehnică legislativă, 
pentru unitatea 
terminologică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendament 
necesar pentru a 
facilita întrunirea 
comisiilor de mai 
multe ori pe lună. În 
prezent membri 
comisiilor au o 
indemnizație de cca. 
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activitatea prestatăî în lunile în care 
comisiile se întrunesc şi nu poate 
depăşi 10% din indemnizaţia lunară a 
unui secretar de stat. 

ministrului culturii, la care 
se adaugă decontarea 
cheltuielilor efectuate de 
membru în vederea 
participării la lucrări, 
respectând condiţia ca 
suma indemnizaţiilor 
primite lunar de un 
membru pentru o comisie 
să nu depăşească 10% din 
indemnizaţia lunară a unui 
secretar de stat. Decontarea 
cheltuielilor efectuate în 
vederea participării la 
şedinţele convocate de 
Ministerul Culturii, 
respectiv de serviciile 
deconcentrate ale acestuia, 
se face şi în cazul în care 
şedinţele nu se desfăşoară.”
(Amendament propus de 
Comisie) 

70 lei pentru o 
ședință de 10 ore cu 
cca. 50-100 subiecte 
pe ordinea de zi. În 
cazul în care se 
organizează mai 
multe ședințe pe 
lună, doar prima 
este plătită 

11. 6. Alineatele (1), (3) şi (4) ale 
articolului 34 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
„(1) Comisii zonale ale monumentelor 
istorice funcţionează pe lângă serviciile 

Nemodificat 4. La articolul unic punctul 
6 alineatul (4) al articolului 
34 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Nemodificat 
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publice deconcentrate ale Ministerului 
Culturii, ca organisme ştiinţifice de 
specialitate în domeniul protejării 
patrimoniului cultural imobil, din teritoriu 
ale Comisiei Naţionale a Monumentelor 
Istorice, fără personalitate juridică. 
 . . . . . . . . . 
(3) Comisiile zonale ale monumentelor 
istorice au câte 11 membri, iar preşedinţii 
acestora sunt membri ai Comisiei Naţionale 
a Monumentelor Istorice. 
(4) Componenţa comisiilor zonale a 
monumentelor istorice se aprobă prin ordin 
al ministrului culturii la propunerea 
compartimentului de specialitate din 
Ministerul Culturii. În cadrul acestora vor fi 
incluşi arhitecţii şefi ai judeţelor, respectiv 
arhitectul şef al municipiului Bucureşti. Din 
componenţa comisiilor zonale vor face 
parte cel puţin un arhitect, un arheolog, un 
istoric de artă şi un inginer  constructor."  

 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
„(4) Componenţa comisiilor 
zonale a monumentelor istorice 
se aprobă prin ordin al 
ministrului culturii la 
propunerea compartimentului de 
specialitate din Ministerul 
Culturii. În cadrul acestora vor fi 
incluşi arhitecţii şefi ai judeţelor, 
respectiv arhitectul şef al 
municipiului Bucureşti. Din 
componenţa comisiilor zonale 
vor face parte cel puţin un 
arhitect, un arheolog şi un 
inginer  constructor." 
(Amendament propus de 
Comisie) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S-a renunțat la 
necesitatea a cel puțin 
unui istoric de artă în 
comisiile zonale dat 
fiind numărul redus de 
persoane cu această 
specializare în 
România. 
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12. 7. La articolul 34, alineatul (5), 
literele e) – h) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
„e)  propun avizarea planurilor urbanistice 
generale, planurile urbanistice zonale şi de 
detaliu referitoare la monumente istorice, 
zonele de protecție ale acestora sau zone 
construite protejate care nu cuprind 
monumente istorice clasate în grupa A; 
f) propun avizarea planurilor urbanistice de  
detaliu  şi a proiectelor de execuţie în 
zonele de protecţie a monumentelor istorice 
din grupa A şi în zonele protejate cu 
monumente istorice clasate în grupa A, 
pentru care există reglementări în vigoare 
avizate conform art. 26  alin. (1) pct. 7; 
g) propun avizul pentru documentaţiile 
tehnice care cuprind lucrări de cercetare, 
investigaţii, expertize tehnice, proiecte 
tehnice şi detalii de execuţie pentru 
monumentele istorice clasate în grupa B, 
care nu presupune intervenția pe 
componentele artistice, pentru 
documentaţiile privind zonele de protecție a 
monumentelor istorice și zonele construite 
protejate; 

Nemodificat 5. La articolul unic punctul 
7 articolul 34, alineatul (5) 
litera g) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
„g) propun avizul pentru 
documentaţiile tehnice care 
cuprind lucrări de cercetare, 
investigaţii, expertize tehnice, 
proiecte tehnice şi detalii de 
execuţie pentru monumentele 
istorice clasate în grupa B, care 
nu presupun intervenţia pe 
componentele artistice, pentru 
documentaţiile privind zonele de 
protecţie a monumentelor 
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h) propun avizul pentru documentaţiile 
pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii 
curente la monumentele istorice clasate în 
grupa A, care nu aduc modificări de 
arhitectură în condiţiile în care lucrările se 
execută cu materiale şi tehnici de lucru 
specifice epocii de edificare a 
monumentului istoric care nu presupun 
intervenția pe componentele artistice.” 

istorice şi zonele construite 
protejate;” 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(Amendament propus de 
Comisie) 

13. 8. După alineatul (5) al articolului 34 
se introduc două noi alienate, alin.(6) 
şi (7), cu următorul cuprins: 
 
„(6) Serviciul deconcentrat al Ministerului 
Culturii poate emite avizul prevăzut la alin. 
(5) lit. e)-h) doar în forma propusă de 
Comisia Naţională a Monumentelor Istorice 
sau, după caz, de Comisia zonală a 
monumentelor istorice. 
 
 
(7) Serviciul deconcentrat al Ministerului 
Culturii poate solicita motivat Comisiei 
zonale a monumentelor istorice 
reexaminarea propunerilor de aviz 

3. La articolul unic punctul 
8 articolul 34, alineatul (6) 
se abrogă. 

6. La articolul unic punctul 
8 articolul 34 alineatele (6) 
şi (7) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„(6) Avizele necesare pentru 
situaţiile prevăzute la alin. 
(5) lit. f) – h) se pot emite 
doar incluzând propunerea 
Comisiei Naţionale a 
Monumentelor Istorice sau, 
după caz, a comisiei zonale a 
monumentelor istorice. 
(7) Serviciul deconcentrat al 
Ministerului Culturii poate 
solicita motivat Comisiei 
Naţionale a Monumentelor 

Amendamentul lasă 
posibilitatea 
Ministerului/ 
serviciului 
deconcentrat să 
completeze 
condiţiile formulate 
de comisii, de 
natură știinţifică, cu 
informaţii de natură 
economică, juridică, 
administrativă etc. 
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formulate de aceasta în cazurile prevăzute 
de alin. (5) lit. e)-h)." 

Istorice sau, după caz, 
comisiei zonale a 
monumentelor istorice 
reexaminarea propunerilor de 
aviz formulate în cazurile 
prevăzute la alin. (5) lit. f)-h)." 
(Amendament propus de 
Comisie) 

14.   7. La articolul unic, după 
punctul 8 se introduc două 
puncte noi, punctele 9 şi 10, 
cu următorul cuprins:  
”9. După articolul 34 se 
introduce un nou articol, 
art. 341 cu  următorul 
cuprins: 
„Art. 341 - (1) Prin excepție 
de la prevederile art. 33 alin. 
(1) şi art. 34 alin. (5) 
Ministerul Culturii sau  
serviciile deconcentrate ale 
acestuia pot emite avize 
privind documentațiile 
tehnice fără consultarea 
Comisiei Naţionale a 
Monumentelor Istorice, 
respectiv a comisiilor zonale 

Prevederea este  
menită se 
descongestioneze 
activitatea comisiilor 
de specialitate de 
analiza 
documentaţiilor 
privind intervenţii 
puctuale / temporare 
precum: branşamente, 
împrejmuiri, rampe 
persoane cu 
dizabilităţi etc. 
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ale monumentelor istorice, în 
afara cazurilor prevăzute la 
art. 26 alin. (2) pentru tipuri 
de intervenţii asupra 
monumentelor istorice, a 
imobilelor din zonele lor de 
protecţie sau din zonele 
protejate care afectează în 
mică măsură substanţa 
istorică şi/sau sunt 
temporare, realizate cu 
respectarea anumitor 
condiţii, atunci când 
respectivele tipuri de 
intervenţii şi condiţii sunt 
identificate prin ordin al 
ministrului culturii publicat 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.” 
(Amendament propus de 
Comisie) 

15.  
 
 
 
Legea nr.422/2001 
(1) Constituie contravenţii la regimul 
de protejare a monumentelor istorice 

 8 La articolul 55 alineatul 
(1), partea introductivă şi 
literele a), b) şi f) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„(1) -  Constituie contravenţii 
la regimul de protejare a 

În prezent, legea 
422/2001 nu constată 
contravenții pentru 
zonele protejate. 
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următoarele fapte, dacă, potrivit legii, 
nu constituie infracţiuni: 
 
 
 
 
a) executarea de lucrări asupra unui 
imobil după declanşarea procedurii de 
clasare sau asupra unui monument 
istoric, fără avizul Ministerului Culturii 
şi Cultelor; 
 
 
 
 
 
b) încălcarea de către proprietar sau de 
către titularul dreptului de administrare 
a unui monument istoric a obligaţiilor 
prevăzute la art. 36; 
 
 
 
c) nevirarea contravalorii timbrului 
monumentelor istorice, precum şi a 
taxelor şi tarifelor prevăzute de 
prezenta lege; 
d) organizarea manifestărilor prevăzute 

monumentelor istorice, a 
zonelor lor de protecţie şi a 
zonelor protejate 
următoarele fapte, dacă, 
potrivit legii, nu constituie 
infracţiuni: 
a) executarea de lucrări 
asupra unui imobil după 
declanşarea procedurii de 
clasare, asupra unui 
monument istoric, în zona sa 
de protecţie sau în zonele 
protejate fără avizul 
Ministerului Culturii sau al 
serviciilor deconcentrate 
ale acestuia, după caz; 
b) încălcarea obligaţiilor 
prevăzute la art. 36 de către 
proprietar sau de către 
titularul dreptului de 
administrare a unui 
monument istoric; 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
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la art. 9 alin. (5) şi (6), în lipsa 
acordului autorităţii competente; 
e) neprecizarea în certificatul de 
urbanism a necesităţii obţinerii avizului 
Ministerului Culturii şi Cultelor sau a 
serviciilor deconcentrate ale acestuia, 
după caz, pentru lucrările propuse la 
monumente istorice în zona de 
protecţie a acestora ori în zonele 
protejate; 
 
f) eliberarea autorizaţiilor de construire 
sau de desfiinţare pentru lucrări la 
monumente istorice în zonele protejate, 
fără avizul Ministerului Culturii şi 
Cultelor ori al serviciilor 
deconcentrate, după caz. 
 

 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) eliberarea autorizaţiilor de 
construire sau de desfiinţare 
pentru lucrări la monumente 
istorice, în zonele de 
protecţie ale acestora sau în 
zonele protejate, fără avizul 
Ministerului Culturii ori al 
serviciilor deconcentrate, 
după caz.” 
(Amendament propus de 
Comisie) 

                               PREŞEDINTE,                                                                   SECRETAR, 

 Gigel Sorinel ŞTIRBU                                                              Florin-Costin PÂSLARU 
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