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FERDINAND I,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa
naţională, Rege al României.

la

toţi

de faţa şi

viitori, sănătate.

Asupra raportului ministrului Nostru
secretar de Stat la departamentul cut...
telor şi instrucţiunii cu No. 24,749,
Având în vedere jurnalul consiliului
Nostru de miniştri No. 130.6, încheiat
ân sedinta dela 1 Iulie 1919,
' A~ decretat şi decretăm :
Sub rezerva ratificării ulterioare a
.corpurilor legiuitoare Noi aprobăm
cele ce urmează :
Art. I. - Legea pentru conservarea
şi restaurarea mo!mmentelor istorice,
sancţionată cu decretul No. 3.226 din
25 Aprilie 1913 şi publicată în Monitorul Oficial No. 21 din 28 Aprilie
1913, se abrogă şi se înlocue şte cu
-cele ce urmează :
Art. I. Se institue, sub autoritatea
Ministeriului Cultelor şi Instrucţiunii
Publice, o Comisiune a monumentelor
;istorice.
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Art. 2. Scopul Comisiunii este:
a) Să îngrijească de conservareill
statiunilor sau localităţilor preistorice„
cla~ice, medievale şi in genere istorice,
cum şi de conservarea imobilelor şi
obiectelor vechi ce ar prezinta un în ....
teres istoric sau artistic, eventual chiar
aflate în posesie particulară;
b) Să supravegheze toate săpăturile
şi căutările de monument~ ~i obie:t:
vechi, care nu vor putea f1 facule fara
aprobarea Comisiunii monumentelor
istorice;
.
c) Să inventari~ze monum~ente~e.cu~
şi odoarele vecht dela ~anăstmle ş1
bisericile din tară, cum s1 .toate cele
prevăzute la dun. a;
'
d) Să înlesnească înfiinţarea ?e 1?~ . .
zee regionale cu obiectele ce mtra m
cadrul preocupărilor Comisiunii, care
nu vor putea funcţiona decât cu apro ....
barea şi supravegherea Comisiu~ii ;
e) Să publice studii şi un buletm cu
privire la monumentele istorice şi la

ziunii Comisiunii, de asemet A
da.sarea lor.
1 l
lndată ce Comisiunea ~
decizia ei proprietarului, efectele clasării de monument istoric se aplică
imobilului vizat.
Decretul va trebui să apară în cel
mult 6 luni de la notificare.
Clasarea de monument~ istorice a
imobilelor ce aparţin particularilor va
fi transcrisă de Comisiune in registrul
de ipoteci al tribunalului respectiv, fără
nici o percepere fiscală.
Imobilele clasate monumente istorice
aparţinând Statului, judeţelor sau co ....
munelor, precum şi particularilor, nu
pot fi alienate nici expro_priate decât
cu -a probarea Comisiunii.
Nici o constructîe nu se va putea
ridica în imediatd apropiere a unui
imobil clasat monument istoric, fără
aprobarea Comisiunii.
Servitudinile legale cari ar putea
aduce degradări sau prejudicii unui
monument nu sunt aplicabile imobilelor clasate.
Pentru cauză de utilitate publică
pot fi expropriate clădirile aflate pe
un teren vecin imobilului clasat monument istoric.
Art. 4. Obiectele mobiliare vechi
vor fi clasate după aceleaşi norme ca
şi imobilele.

lucrări.

Art. 3. Imobilele a căror conservare
un interes istoric sau artistic
se declară sau se clasează monumente
istorice, în totalitate sau în parte, şt
sunt puse sub ocrotirea lPgii de conservare si restituire a monumentelor
istorice. '
Clasarea monumentelor istorice se
face prin decret regal, în urma deciprezintă

~ ~ ~3~R!GE l

Aoltfl!.ii: L

----·~

-8-

Alienarea acestor obiecte clasate nu
se poate face fără aprobarea Comisiunii.
Exportarea lor este cu totw- oprna.
Infracţiunile se pedepsesc prin confiscarea obiectelor sau cu o amendă
echivalentă cu valoarea lor.
Obiectele mobilictre aparţinând par....
ticularilor nu vor putea fi clasate decât
prin consimţimântul proprietarilor lor,
sau printr'o lege specială.
Dacă Comisiunea va socoti că conservarea sau siguranţa unui obiect
clasat este primejduită, ea va putea
dispune transportarea lui într'un muzeu
al Statului sau în tezaurul unei biserici, până se vor lua măsurile necesare
pentru buna lui pază.
Art. 5. Orice imobH sau obiect mobiliar nu poate fi distrus, reparat sau
restaurat decât cu autorizaţia şi sub
supravegherea Comisiunii.
Orice restaurare sau reparare, cum
si orice1 căutare întreprinsă fără auto~izatia de mai sus, se va pedepsi cu
am~ndă dela 100-5000 lei şi cu chel;tuiala repunerii monumentului sau rui_.
nei în stare primitivă.
De asemenea se va pedepsi, conform art. 322 din legea penală, oricine
va dărâma sau strica un monument
istoric, chiar când acesta ar fi proprietatea sa.
Serviciile Statului, judetelor şi comunelor sau stabiliment~lor publice
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sunt tinute să asigure paza ~i co se.I'.'I V ~.
varea' monumentelor sau t>bi~ctelor
clasate, în cazul când nu
TE ISTULE I
măsuri speciale în acest se~. N}t. flLA _§____ .j
Cheltuelile aferente sunt în ~--t.JF~Q'lolK'l~ai-lUQ~F•·-------'
Funcţionarii administrativi, silvici,
domeniali, inginerii Statului, judeţelor
sau comunelor, cum şi membrii corpului didactic i ai clerului sunt în_.
datorati de a comumca C?m't:iunii orice
abater~ dela legea de faţă.
• c - - Orice păzito
care va lăsa să se distrugă, muti eze sau înstrăineze un monument sau un obiect aflat în paza
lui, va fi pedepsit cu închisoare dela
8 zile până la 3 luni, sau cu o amendă
dP-fo l 0-500 lei, sau cu amândouă
pedepsele împreună. Aceasta fără prejudiciul stipulaţiunilor art. 4.
Art. 6. Până la publicarea inventa ....
riului monumentelor, toate bisericile şi
mănăstirile zidite până la anul 1834,
se clasează provizoriu monumente is....
torice cu toate odoarele lor.
Art. 7. In caz când monumentul
clasat istoric e pe o proprietate particulară si proprietarul nu va voi să se
confordie prezentei legi, acesta poate
să ceară Ministerului exproprierea părţii
de teren pe care se află monumentul,
conform legii de expropriere pentru
cazul de utilitate publică.
Art. 8. Comisiunea monumentelor
istorice se compune din 9 membri
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onorifici, aleşi pe 9 ani, după modalitatea arătată mai jos, dintre persoanele competinte în ştiinţele arheologice,
arhitectonice, tehnice sau cunoscute
ca pricepute în artele frumoase, cum
Şi dintr'un reprezentant al clerului. Cu
desvoltarea lucrărilqr numărul membrilor va putea fi sporit.
Prima Comisiune ce va fiinţa după
noua lege va fi compusă, precum urmează : un membru desemnat de Academia Română, directorul general al
Arhivelor Statului, directorul Muzeului de antichităţi şi 2 membri desemnaţi de Minister, dintre cari unul va
fi un profesor al scoalei de arhitectură.
Aceşti 5 membri, la rândul lor, vor
alege, conform alineatului anterior,
încă 4 membri.
Membrii Comisiunii se vor reînoi
câte o treime la fiecare 3 ani, prin
tragere la sorţi pentru cele două dintâi treimi de reinoit, până ce se va
stabili astfel, definitiv, ordinea de reînoire.
Membrii eşiţi sunt reeligibili.
Dacă se iveşte o vacanţă, membrul
nou ales funcţionează numai timpul
cât avea să funcţioneze cel înlocuit.
Membrii comisiunii întregite vor fi
confirmaţi prin decret regal.
Art. 9. Comisiunea îşi alege din sânul ei un preşedinte pe timp de 3 ani,
cum şi un director al publicaţiunilor.
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Comisiunea e prezidată e IJ.li~t"'u·
când participă la şedinţă;
~·('Ut~a t
lucra cu 5 membri, votul tie,
f I T R1„t ~
fiind preponderent în caz re pa..titate G
de voturi.
1_t~~·..!P::!ILA=::.=:===:_..!
În lipsa preşedintelui va- prezida cel
mai în vârstă dintre membri.
Art. IO. Comisiunea poate alege un
număr de membri onorari în străină·
tate şi de membri corespondenţi în
ţară; ea poate să înfiinţeze, când va
crede de cuviinţă, secţiuni regionale
cu personalul necesor onorific sau plă
tit, după dispoziţiunile unui re ulament
special, aprobat de minister.
Secţiunile regionale se vor compune
dintr'un număr de membri aleşi de
Comisiune dintre persoane ce întrunesc
condiţiunile prevăzute la art. 8 şi numiţi prin decret regal. Numărul şi
durata funcţionării lor se va fixa de
comisiune în fiecare caz special.
Comisiunea poate delega acestor
secţiuni acele din atribuţiuni'e ei, ce
va crede de cuviinţă.
Art. I I. Comisiunea va avea un
personal al său propriu, m.„mit prin
decret regal din persoanele competinte prevăzute la art. 8, dupa propunerea Comisiunii şi cu retribuţiunile
fixate prin bugetul Comisiunh.
Acest personal va alcătui serviciul
secretariatului, serviciul arhitectonic şi
serviciul colecţiunilor, cari vor func-

ta
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lângă administraţia

Casd Bi-

sencn.
·
Art. 12. Comisiunea va avea un
buget propriu, care se va alcătui cu
aprobarea Ministerului Cultelor si Instrucţiunii şi se va administra d~ admi?~straţia Casei Bisericii, potrivit hotărmlor Comisiunii.
Fondul Comisiunii se va forma:
a) Din alocaţia ce se va prevedea
în fiecar_e an în bugetul Statului pentru stuchul, restaurarea si conservarea
monumentelor, săpături,' etc.;
b) Din subvenţiile votate anual de
;onsiliile generale judeţene ale judeţelor
m c~re su~~ monumente istorice, după
numarul st msemnătatea lor·
c) Din ' legatele sau don~tiunile ce
·i se vor face de proprietari cu sau
.fără destinaţie specială si dln orice
alte ajutoare.
'
Comisiunea va alcătui în fiecare an
bugetul său, pe care îl va prezenta
Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii pentru aprobare.
Art 13. Fo.ndurile prevăzute normal
.tn bugetul Statului, judeţelor sau comunelor, pentru repararea sau întreţi
nerea bisericilor sau altor monumente
·clasate istorice, se va trece mai departe în bugetele respective; nu se
vor put_ea însă întrebuinţa decât în
conformitate cu stipulaţiunile art. 5,
a lin. 1.
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Menţiune despre aceasta se va face ·
obligator la capitolele respective.
. Art 14. Legatele, donaţiunile Şi aju·
Jutoarele lăsate pentru grija monumentelor istorice vor fi considerate ca
făcute Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii, care le va efectua pentru tre.buinţele Comisiunii.
Comisiunea monumentelor istorice
va fi reprezentată prin ad.vaca ii Casei
Bisericii si ai Statului.
Art. 15. Toate legile, regulamentele
r Şi orice alte dispoziţiuni contrarii acestui decret-lege sunt i rămân desfiin ate.
rt.
m1s ru
os ru secre ar
de Stat la departamentul cultelor şi
instrucţiunii este însărcinat cu" aducerea la îndeplinire a dispozitiunilor pre,..
zentului decret-lege.
'
Dat în Bucureşti, la 28 Iulie 1919.

FERDINAND.
Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii ,

Dr. C. Angelescu.
No. 3229 .
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