
Anunț privind selecția membrilor Comisiei 
Naționale a Monumentelor Istorice

Ministrul  Culturii  invită  profesioniștii,  organizațiile  și  instituțiile din 
domeniul protejării monumentelor istorice să formuleze nominalizări 
în  vederea  constituirii  Comisiei  Naționale  a  Monumentelor  Istorice, 
secțiunilor acesteia și a comisiilor zonale care vor activa în perioada 
2016-2018.

În conformitate cu art.  30 -  34 din Legea nr.  422 din 18 iulie 2001 
privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, Comisia Națională a Monumentelor Istorice 
este  formată  din  21  de  membri,  personalități,  specialiști  și  experți 
atestați  în  domeniul  protejării  monumentelor  istorice.  Doi  membri 
sunt  propuși  de  Academia  Română,  un  membru  de  Ministerul 
Dezvoltării  Regionale  și  Administrației  Publice,  doi  membri  de 
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, 15 de Ministerul 
Culturii și unul de către organizațiile neguvernamentale cu activitate în 
domeniul protejării monumentelor istorice.

Secțiunile  de  specialitate  ale  Comisiei  sunt:  Secțiunea  de  evidență, 
Secțiunea tehnică de arhitectură şi inginerie, Secțiunea de urbanism și 
zone  protejate  și  Secțiunea  de  componente  artistice.  Acestea  sunt 
formate din câte 9 membri, specialiști din domeniile de competență.



Comisiile  Zonale  ale  Monumentelor  Istorice  sunt  alcătuite  din  11 
membri (dintre care cel puțin un arhitect, un arheolog, un istoric de 
arta  și  un  inginer  constructor).  Cu  excepția  arhitecților-șefi  ai 
județelor,  restul  membrilor  sunt  numiți  la  propunerea  Direcției 
Patrimoniu Cultural a Ministerului Culturii.  Potrivit legii,  comisiile au 
competențe în avizarea documentațiilor privind intervențiile în zonele 
protejate  și  monumentele  istorice,  clasarea  și  declasarea 
monumentelor istorice, realizarea strategiilor programelor și normelor 
în domeniu.

Ministerul Culturii lansează o invitație profesioniștiilor, organizațiilor și 
instituțiilor  cu  activitate  în  domeniu  să  formuleze  propuneri  de 
membri  pentru Comisia Națională  a Monumentelor  Istorice  (plen și 
secțiuni)  și  Comisiile  Zonale ale  Monumentelor  Istorice.  Propunerile 
vor  fi  însoțite  de  CV-uri  din  care  să  rezulte  activitatea  în  domeniu 
protejării patrimoniului cultural imobil de-a lungul timpului și care vor 
cuprinde o secțiune cu proiectele avizate/ studiile realizate în ultimul 
an.

CV-urile  vor  fi  însoțite  de  opțiunea  privind  comisia  sau  secțiunea 
pentru care se face propunerea.

Suntem onorați să primim, până cel târziu la data de 18 aprilie 2016, 
propuneri de persoane pentru a fi desemnate ca membri ai Comisiei 
Naționale  a  Monumentelor  Istorice  și  Comisiilor  Zonale  ale 
Monumentelor Istorice,  la adresa Ministerului Culturii,  Bd. Unirii  nr. 
22, Sectorul 3,  030833, în atenția Direcției  Patrimoniu Cultural,  prin 
fax: 021.223.31.57 sau pe e-mail: patrimoniu.cultural@cultura.ro
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