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lnstructiunea nr. 1/2022 

privind desfa~urarea ~edintelor Comisiei Nationale a Monumentelor lstorice (de plen, Birou ~i 
sectiuni de specialitate), comisiilor zonale ale monumentelor istorice, Comisiei Nationale de 
Arheologie, Comisiei Nationale pentru Solutionarea Contestatiilor fn Domeniul Arheologiei, 

Comisiei Nationale a Muzeelor ~i Coleqiilor, Comisiei Nationale pentru Salvgardarea 
Patrimoniului Cultural !material ~i Comisiei Nationale pentru Monumentele de For Public fn 

mediul online 

Tn temeiul prevederilor art. 11 alin (4) din Hotarorea Guvernului nr. 9012010 privind organizarea 
}i functionarea Ministerului Culturii, publicata in Monitorul Oficial al Romoniei, Partea I, nr. 
116/22.02.2010, cu modificiirile }i completiirile ulterioare, ale art. 30 alin. (1) ?i ale art. 34 
alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicatii, cu 
modificiirile }i completiirile ulterioare, ale art. 14 alin. (1) ~i 161 alin. (1) din Ordonanta 
Guvernului nr. nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic }i declararea unor situri 
arheologice ca zone de interes national, republicatii, cu modificiirile }i completiirile ulterioare, 
ale art. 53 alin. (1) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national 
mobil, republicatii, cu modificiirile }i completiirile ulterioare, ale art. 6 alin. (1) din Legea 
monumentelor de for public nr. 120/2006, cu modificiirile }i completiirile ulterioare ~i ale art. 
13 din Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, 

1n aplicarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele miisuri pentru 
asigurarea transparentei in exercitarea demnitiitilor publice, a functiilor publice ~i in mediul de 
afaceri, prevenirea ~isanctionareacoruptiei. 

1n aplicarea prevederilor art. 1 alin. (2) ~i (3) ~i art. 17 alin. (5 )-(9) din Regulamentul de 
organizare ?i functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor lstorice, aprobat prin OMC nr. 
2173/2013, publicat 1n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 211/ 15.04.2013, cu 
modificarile ?i completarile ulterioare, a prevederilor art. (1) alin. (1) din Regulamentul de 
organizare ?i funqionare a Comisiei Nationale de Arheologie aprobat prin OMCC nr. 2127 /2005, a 
prevederilor art. 1 alin. (1) ~i art. 13 alin. (1) din Regulamentul de organizare ?i funqionare a 
Comisiei Nationale a Muzeelor ?i Colectiilor aprobat prin OMCC nr. 2724/2008, a prevederilor 
art. 1 alin. (1) din Regulamentul de organizare ?i functionare a Comisiei Nationale pentru 
Salvgardarea Patrimoniului Cultural !material aprobat prin OMCIN nr. 2634/2019, precum ?i a 
prevederilor art. 1 alin. (1) din Regulamentul de organizare ?i functionare a Comisiei Nationale 
pentru Monumentele de For Public aprobat prin OMC nr. 2200/2015; 

1n vederea eficientizarii actului administrativ ?i a digitalizarii procesului de consultare al 
comisiilor de specialitate care functioneaza pe langa Ministerului Culturii, 

ministrul culturii emite prezenta instructiune. 

Art. 1 
Prezenta lnstructiune se refera la desfa~urarea 1n format online a ?edintelor Comisiei Nationale a 
Monumentelor lstorice (de plen, Birou ?i sectiuni de specialitate), comisiilor zonale ale 
monumentelor istorice, Comisiei Nationale de Arheologie (de plen ?i Birou Executiv), Comisiei 
Nationale pentru Solutionarea Contestatiilor 1n Domeniul Arheologiei, Comisiei Nationale a 
Muzeelor ?i Colectiilor (de plen ?i Birou executiv ?i subcomisii) , Comisiei Nationale pentru 
Salvgardarea Patrimoniului Cultural !material ?i Comisiei Nationale pentru Monumentele de For 
Public , denumite 1n cadrul prezentului ordin ,,comisii de specialitate". 

Art. 2 
Tn vederea eficientizarii actului administrativ ?i a digitalizarii procesului de consultare al 
comisiilor de specialitate care functioneaza pe langa Ministerului Culturii, ?edintele comisiilor de 
specialitate se desfa?oara 1n mediul online. Prin exceptie, ?edintele 1n format fizic se pot 



desfa~ura cu aprobarea conducatorului directiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii 
sau a directorului executiv al serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii. 

Art. 3 
(1) In situatia desfa~urarii 1n format online a ~edintelor comisiilor de specialitate Ministerul 
Culturii sau serviciile publice deconcentrate ale acestuia, cu respectarea termenelor legale de 
raspuns, asigura prezenta prin mijloacele de comunicare ale mediului virtual (prin telefon, 
e-mail, teleconferinta ~.a.) ~i asigura conditii ~i echipamente pentru arhivarea documentatiei 1n 
format electronic 1n conditiile prezentei instructiuni. 

(2) ~edintele online se pot desfa~ura 1n functie de posibilitatea de asigurare a secretariatului, 
cvorumului, precum ~i de disponibilitatile tehnice, Ministerul Culturii sau serviciile publice 
deconcentrate ale acestuia, dupa caz, 1ntreprinzand demersurile necesare pentru asigurarea 
respectivelor disponibilitati tehnice. 

Art. 4 
In vederea desfa~urarii 1n format online a ~edintelor comisiilor de specialitate care functioneaza 
pe langa Ministerul Culturii sau serviciile publice deconcentrate ale acestuia, solicitantii 
transmit documentatia 1n format electronic. 

Art. 5 
~edintele online se desfa~oara 1n baza analizei documentatiei 1n forma electronica ~i letrica, 
doar daca ambele sunt depuse, iar continutul celor doua forme concorda, cu precizarea ca 
forma electronica nu este neaparat identica cu cea letrica 1n privinta existentei semnaturilor ~i 
~tampilelor, acestea fiind necesare doar 1n forma letrica. 

Art. 6 
Solicitantul anexeaza la documentatia transmisa 1n format electronic o declaratie pe proprie 
raspundere, sub sanctiunea Codului penal privind falsul 1n declaratii, potrivit careia continutul 
formelor letrice ~i electronice concorda. 

Art. 7 
(1 )Verificarea concordantei, potrivit prevederilor art.6, 1ntre continutul formelor letrica ~i 
electronica ale documentatiei se face de catre funqionarii carora le-a fost repartizata 
documentatia din cadrul: 
a) serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii pentru situatiile prevazute de 
legislatia 1n vigoare, 1n care depunerea documentatiilor se face la aceste institutii; 
b) structurii de specialitate din cadrul Ministerului Culturii, 1n cazul documentatiilor care potrivit 
prevederilor legalese depun de catre solicitant la Ministerul Culturii; 
(2) Prin exceptie, se analizeaza documentatii depuse doar 1n forma electronica, daca acestea 
respecta prevederile OUG nr. 36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice 1n domeniul 
relatiilor de munca ~i pentru modificarea ~i completarea unor acte normative ~i ale OUG nr. 
140/2020 pentru stabilirea unor masuri privind utilizarea 1nscrisurilor 1n forma electronica 1n 
domeniile constructii, arhitectura si urbanism. 

' ' 
(3) Funqionarul mentionat la alin. (1) este responsabil de arhivarea documentatiei 1n format 
electronic, 1n conditiile asigurate conform prevederilor de la art. 3, alin. (1 ). 
(4) In situatia 1n car~ nu poate fi pusa la dispozitia comisiei de specialitate o forma electronica a 
documentatiei care sa concorde cu cea letrica, analiza documentatiei 1n cadrul sedintelor 
comisiilor de specialitate desfa~urate nu poate avea loc. ' · ' 

Art. 8 
In cazul desfa~urarii 1n format online a ~edintelor comisiilor de specialitate, secretariatele 
comisiilor de specialitate transmit prin e-mail membrilor acestora documentatia aferenta 
solicitarilodn format electronic ~i fi~e pentru exprimarea votului sau procesul verbal al ~edintei. 
Membrii comisiilor de specialitate sunt obligati sa analizeze documentatia 1n format electronic 
transmisa astfel spre pronuntarea comisiei. 



Art. 9 
(1) Ministerul Culturii, respectiv serviciile publice deconcentrate ale acestuia sunt responsabile 
de asigurarea cadrului desfa?urarii ?edintei necesar pentru ca membrii comisiei de specialitate 
sa poata participa la dezbateri, sa 1?i poata exprima punctele de vedere 1n vederea formularii 
propunerii comisiei de specialitate ?i sa poata vota. Secretariatul comisiei de specialitate ?i 
pre~edintele ei 1ntreprind demersuri 1n acest sens, potrivit atributiilor acestora. 
(2) In situatia organizarii ?edintelor 1n mediul online, pentru durata 1n care pre?edintele comisiei 
de specialitate nu poate participa la teleconferinta, ?edinta este condusa de un membru 
desemnat pre?edinte de ?edinta potrivit prevederilor regulamentului de organizare ?i 
functionare al comisiei de specialitate. 
(3) I~ situatia organizarii ?edintelor online, membrii comisiilor de specialitate transmit, fi?a de 
vot scanata/procesul verbal al ?edintei asumate prin semnatura olografa sau semnate electronic, 
hotararile, avizele sau orice alte documente emite comisia, asumate prin semnatura olografa 
sau semnate electronic, 1n termen de cinci zile calendaristice, sau 1ntr-un termen mai scurt 
stabilit de secretariatul comisiei de specialitate. 
( 4) In cazul 1n care, 1n termenul stabilit potrivit alin. (3), secretariatul comisiei de specialitate 
nu prime?te fi?e/procese verbale de la numarul minim de membri necesar asigurarii cvorumului 
potrivit regulamentului de organizare ?i functionare al respectivei comisii de speci<;1litate, 
secretariatul convoaca, 1n eel mai scurt timp, o ?edinta extraordinara la care sunt preluate pe 
ordinea de zi subiectele din ?edinta 1n care nu au fast primite fi?ele de vot / procese verbale 1n 
termen. 
(5) Netransmiterea fi?elor de vot/proceselor verbale 1n conditiile alin. (3), se considera absenta 
de la ?edinta ?i atrage dupa sine nevirarea catre membru a indemnizatiei de ?edinta. 

Art. 10 
In situatia organizarii ?edintelor 1n mediul online, neparticiparea la teleconferinta organizata 1n 
cadrul ?edintei comisiei de specialitate nu echivaleaza cu neparticiparea la ?edinta, daca se 
transmit fi?ele de vot/procesele verbale, atat timp cat se respecta prevederile regulamentului 
de organizare ?i funqionare al comisiei de specialitate 1n ceea ce prive?te asigurarea, pentru 
membrii comisiei de specialitate, a posibilitatilor de exprimare a punctului de vedere, analizare, 
dezbatere ?i vot. 

Art. 11 
Ministerul Culturii, pentru comisiile de specialitate care funqioneaza pe langa acesta, respectiv 
serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, pentru comisiile zonale ale 
monumentelor istorice, anunta public pe pagina de internet: 
a) desfa?urarea 1n mediul online a ?edintei prin specificarea acestui aspect 'in ordinea de zi 
b) programarea desfa?urarii ?edintelor; 
c) modalitatile de participare, 1n situatia 1n care este posibila participarea, respectiv 
imposibilitatea, acolo unde este cazul, de a participa la ?edinte a elaboratorilor documentatiilor 
supuse avizarii ?i a invitatilor. 

Art.12 
(1) Directia Patrimoniu Cultural din cadrul Ministerului Culturii ?i serviciile publice 
deconcentrate ale acestuia comunica prezenta instructiune persoanelor interesate ?i due la 
'indeplinire prevederile acesteia. 
(2) lnstructiunea nr. 1 /2021 1?i 1nceteaza efectul. 


