3. Alte reglement ri i principii europene conexe
3.1. Reglement ri conexe
În ultimii 50 de ani, Consiliul Europei a construit un set de reguli, principii i
strategii ce au în vedere diverse aspecte ale culturii, mediului, eticii

i dezvolt rii

durabile, printr-o serie de documente care includ1:

Conven ii interna ionale:
European Cultural Convention, Paris, 1954.
European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial
Communities or Authorities, Madrid, 21 May 1980 (Additional Protocol to the
European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial
Communities or Authorities, 1995; Protocol No 2 to the European Outline
Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or
Authorities, Strasbourg, 1998).
Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe, Granada,
19852.
European Convention on Offences Relating to Cultural Property, Delphi, 1985
Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to
the Environment, Lugano, 1993.
Convention on the Protection of Environment through Criminal Law, Strasbourg,
1998.
European Landscape Convention, Florence, 20003;

Rezolu ii i recomand ri ale Consiliului de Mini tri (în special cele care aprob
diferite Carte europene4)

i ale Standing Committee of the Convention on the

Conservation of European Wildlife and Natural Habitats;
1

Titlurile tuturor acestor documente nu sunt traduse, deoarece acestea sunt titlurile oficiale sub
care au fost promovate de c tre Consiliul Europei.
2
Vezi Anexa 3.
3
Vezi Anexa 6.
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Decizii ale Consiliului de Mini tri (în special cele care aprob diferite “codes of
practice” sau “codes of conduct”)5;

Recomand ri sau declara ii ale conferin elor ministeriale6;
Recomand ri ale Adun rii Parlamentare7 sau ale Congresului Autorit ilor Locale
i Regionale din Europa8;

4

Resolution (72) 19 on the European Soil Charter, Resolution (76) 34 on the Ecological Charter
for Mountain Regions in Europe i Recommendation (2001) 14 on the European Charter on Water
Resources.
5
European Code of Conduct for Coastal Zones (Decision (99) 678/9.3b (CM (99) 87 Addendum))
i Code of Practice for the Introduction of Biological and Landscape Diversity Considerations into the
Transport Sector (Decision (01) 769/9.1)
6
De ex: Declaration on balanced development in Europe, 16 October 1980 i cu privire special la
patrimoniul cultural: Helsinki Declaration (4th conference) - 1996 (despre rolul patrimoniului cultural în
dezvoltarea durabil ), i Amsterdam Declaration - 1975 (despre conservarea integrat ), Recommendation
R (2002)1: 12th CEMAT: Guiding Principles for Sustainable Spatial Development of the European
Continent, Hanover, 7 and 8 September 2000.
7

Recommendation 1130 (1990) on the formulation of a European charter and a European

convention on environmental protection and sustainable development, Recommendation 1274 (1995) on
the draft European charter of mountain regions, Recommendation 1296 (1996) on a European Charter for
Rural Areas, Resolution 1292 (2002) on the World Summit on Sustainable Development: ten years after
Rio.
8

European Urban Charter (1993) of the Congress of Local and Regional Authorities of Europe,

Recommendation 3 (1994) on the environment in Central and Eastern Europe: the role and
responsibilities of local and regional authorities and on environmental co-operation between local and
regional authorities in the Eastern Baltic region, Recommendation 57 (1999) on local and regional
economic instruments for the environment, Resolution 54 (1997) on sustainable development at local and
regional levels, Resolution 55 (1997) on local and regional financial instruments for the environment in
Europe, Resolution 128 (2002) on the problems of Europe’s countryside, Resolution 127 (2002) on
sustainable development and the liberalisation of the energy market, and Resolution 126 (2002) on
Rio+10: Towards the next World Summit on Sustainable Development.
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Aceast

colec ie de peste 800 de texte al c ror statut legal variaz , ofer

adev rat o surs

foarte bogat

cu

de referin e care au în vedere nu numai urm rirea

modului în care s-a dezvoltat de-a lungul a aproape 50 de ani concep ia european
asupra politicilor culturale i de mediu dar constituie i cadrul în care s-a perfec ionat
continuu domeniul legislativ care permite satisfacerea nevoii de dezvoltare durabil a
tuturor comunit ilor.
3.2. Conceptul de dezvoltare durabil
Dezvoltarea durabil , economic

i social constituie una dintre priorit ile politicii

Consiliului Europei i este considerat a fi conex principiilor coeziunii sociale, cet eniei
democratice i luptei împotriva s r ciei. La baza sa se afl
dezvoltarea economic , echilibrul social

nevoia de echilibru între

i protec ia mediului (inclusiv patrimoniul

cultural).
Din aceast

cauz , dezvoltarea durabil

este definit

ca fiind acel tip de

dezvoltare, care r spunde nevoilor prezentului, f r a periclita posibilitatea genera iilor
viitoare de a- i alege propria cale de exploatare a teritoriului pe care locuie te.
Aplicarea dezvolt rii durabile în domeniul patrimoniului cultural are drept scop
cre terea capacit ii de adaptare a structurilor i func iunilor comunit ilor umane (fie
ele urbane sau rurale), la cerin ele

i nevoile dezvolt rii. Ea implic

o politic

de

gestionare prudent a patrimoniului natural i cultural. M suri de protec ie foarte stricte
nu pot fi aplicate decât izolat, doar unei mici p r i a patrimoniului cultural european. Din
aceast cauz , conservarea patrimoniului cultural nu mai poate fi discutat izolat, ca un
scop în sine9 (fie el i cultural), ci trebuie abordat din perspectiva nevoii comunit ilor
de a se dezvolta.
Or, dezideratul dezvolt rii durabile nu poate fi realizat f r aplicarea principiului
conserv rii integrate, prin care este asigurat corelarea tuturor acelor politici sectoriale

9

Orientation pour le développement de législations et de systèmes de gestion du patrimoine
culturel, Conseil de l`Europe, 2000, p. 96.
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ce privesc, pe de o parte dezvoltarea economic (cu toate componentele ei)

i, pe de

alt parte, protejarea mediului (inclusiv patrimoniul cultural).
Punerea în practic

a conceptului de dezvoltare durabil

decât prin coordonare orizontal

nu poate fi realizat

(între autorit ile responsabile), coordonare vertical

(între diferitele nivele de putere) i coordonare teritorial (în interiorul comunit ilor i
între comunit ile învecinate).
Iat

de ce problematica siturilor arheologice trebuie sistematic abordat

în

studiile de impact asupra mediului (S.I.M. – E.I.A.)10, oferindu-se astfel posibilitatea
corel rii protej rii lor, cu celelalte aspecte economice

i sociale implicate de marile

lucr ri finan ate public sau privat.
Aplicarea principiului dezvolt rii durabile încurajeaz

o ac iune mai dinamic

atât

asupra teritoriului cât i asupra patrimoniului cultural prin:
-

Programe de investi ii majore, la nivel na ional, care trebuie s

includ

numeroase oportunit i pentru valorificarea patrimoniului cultural.
-

Programe de restaurare urban

(de ex. a centrelor istorice ale ora elor)

i

programe locale de dezvoltare rural cu participarea actorilor locali.
-

Folosirea patrimoniului cultural pentru a produce atât beneficii culturale cât i
progres economic i social (de ex. turismul).

-

Valorificarea patrimoniului astfel încât s

se r spund

mai degrab

nevoilor

curente ale societ ii sau ale unui public cât mai larg, i nu pentru punerea lui
numai la dispozi ia câtorva speciali ti.
Tocmai de aceea în Declara ia ICOMOS de la San Antonio (1996) se
spune foarte clar: ”[…] large part of the authenticity of an archaeological site
resides in the undisturbed buried archaeological remains of the fill, and as
such, should be minimally excavated by archaeologists, only to the extent
necessary to determine the significance of the site”11.

10

Legea Mediului nr. 137 din 29/12/1995, art.4 i 7. H.G. nr. 918 din 22 august 2002 privind
stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului i pentru aprobarea listei proiectelor
publice sau private supuse acestei proceduri (publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 686 din 17
septembrie 2002). Cf. i http://europa.eu.int/comm/environment/eia/eia-support.htm
11

http://www.icomos.org/docs/san_antonio.html
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Conceptul de dezvoltare durabil

a evoluat în paralel cu alte dou

deosebit de importante la nivel european: conservarea integrat

concepte

i societatea

participativ .
3.3. Conceptul de conservare integrat
A fost prima dat

folosit cu referire la patrimoniul arhitectural (construit) în

Rezolu ia (76)28/1976 privind adaptarea legilor i regulamentelor la cerin ele conserv rii

integrate a patrimoniului arhitectural. Conform defini iei din acest document,
conservarea integrat

include „toate m surile posibile ce au drept scop perpetuarea

patrimoniului cultural, men inerea sa ca parte a mediului de via

(fie el natural sau

creat de om), utilizarea sa i adaptarea sa la nevoile societ ii”.
Principiile con inute de aceast Rezolu ie au fost mai apoi reluate i definite pe
larg în art. 10. al Conven iei Granada12.
Pentru a pune în aplicare acest concept este nevoie ca politica de amenajare a
teritoriului, precum

i cea vizând protec ia mediului, s

integreze

i conservarea

patrimoniului arheologic astfel încât s rezulte un ansamblu unitar care s r spund în
acela i timp necesit ilor culturale, sociale i economice ale comunit ilor umane.
Conservarea integrat are dou obiective esen iale:
1. Conservarea patrimoniului în eleas în sens larg, de cultural environment, prin:
-

Instituirea unor mecanisme de protec ie cât mai eficiente.

-

Adoptarea de m suri pentru conservarea sau îmbun t irea st rii fizice a
elementelor constitutive ale patrimoniului.

-

Demararea a cât mai numeroase procese de punere în valoare, dar i de
valorificare a poten ialului economic al patrimoniului cultural.

2. Integrarea patrimoniului cultural în via a societ ii contemporane prin:
-

Implementarea de programe de dezvoltare local , regional

i na ional

care s includ problematica patrimoniului cultural.

12

Vezi Anexa 3.
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-

cooperare între elementele de planificare i dezvoltare a teritoriului la nivel
local

i regional în scopul utiliz rii (valorific rii) cât mai eficiente a

elementelor de patrimoniu cultural.
Principala noutate adus de principiul conserv rii integrate este aten ia acordat
problemelor de mediu, v zute ca elemente decisive ale asigur rii calit ii vie ii. Una
dintre direc iile prev zute de Conven ia La Valetta este cea care are în vedere cre terea
impactului pe care lucr rile majore de investi ii (mai ales construc ii) le au asupra
patrimoniului arheologic.
Din aceast cauz , Conven ia La Valetta, cere statelor semnatare instituirea de
m suri (inclusiv prin mecanismele i metodele s p turilor preventive) pentru protec ia
siturilor arheologice, în cazul punerii în practic de mari proiecte investi ionale.
O alt

direc ie este i aceea a consider rii ca parte integral

a arheologiei, a

problematicii patrimoniul mobil, care contribuie la cre terea valorii culturale a unui sit. Ui
pentru aceast

categorie a patrimoniului cultural trebuie adoptate acele decizii

administrative i manageriale care s îi asigure nu numai protec ia, dar i valorificarea
public .
În privin a strategiei i metodelor de management, se acord prioritate politicii de
conservare conceput

ca management activ, mai pu in focalizat

doar pe simpla

protec ie. Un asemenea management al patrimoniului cultural, se bazeaz pe metode
specifice de conservare, restaurare

i punere în valoare a diferitelor elemente care

alc tuiesc patrimoniul. Pentru a interveni adecvat trebuie construite mecanisme
legislative, administrative

i manageriale, care s

permit

cooperare

i coordonarea

actorilor implica i în gestionarea patrimoniului, cu cei ce r spund de planificarea
urbanistic

i a teritoriului, la toate nivelurile presupuse de procesul decizional în aceste

domenii.
La nivel legislativ, nu exist

prea multe referiri la conservarea integrat

trebui introduse astfel de prevederi în legisla ia specializat
reglementeaz problemele legate de politica urbanistic

i vor

i a altor domenii care

i de amenajare a teritoriului,

dar i în cea referitoare la problemele legate de protec ia mediului înconjur tor.
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La nivel institu ional, trebuie s subliniem func ionarea Comisiei interministeriale
pentru interven iile în zone protejate (Ministerul Culturii
Transporturilor, Construc iilor

i Cultelor – Ministerul

i Turismului) care constituie un prim pas în aceast

direc ie.
3.4. Conceptul de societate participativ
Conceptul de societate participativ
necesitatea ca societatea chemat

s

aplicat patrimoniului cultural, presupune

aplice principiile dezvolt rii durabile

i al

conserv rii integrate s adere teoretic i practic la acestea.
Conceperea

i implementarea mecanismelor legislative, politice, economice,

juridice i administrative menite a pune în aplicare aceste principii, pot fi realizate numai
cu participare i sus inere public . Din aceast
acele metode care permit unei comunit i s

cauz , trebuie c utate i g site toate
cunoasc , s

decid

i s

participe la

punerea în practic a acestor principii.
În ultimii ani, Consiliul Europei a avut ca prioritate punerea în aplicare a unor
mecanisme care s
intereseaz

stimuleze participarea comunitar , în toate domeniile care

via a grupurilor umane. Cet enii pot i trebuie ca la nivel individual sau

colectiv (asocia ii, ONG-uri) s - i spun p rerea, atunci când se iau deciziile ce pot avea
ca urmare schimbarea (chiar i numai par ial ) a condi iilor economice sau sociale în
care tr iesc. În acest context, de exemplu, i în România exist posibilitatea legal
un membru al societ ii sau o asocia ie s

13

ca

solicite informa ii despre o cercetare

arheologic , dac aceasta s-a desf urat cu finan are public .
Practic,

rolul

coordonatele de via

comunit ii
social

în

proiectele

menite

sau economic , trebuie s

a-i

schimba

semnificativ

fie acela de actor activ pe

parcursul tuturor fazelor de concepere i punere în practic

a respectivelor programe

investi ionale. Sprijinul comunit ii este esen ial pentru succesul oric rui astfel de
proiect.
Cea de V-a Conferin

European a mini trilor responsabili de patrimoniul cultural

(Portorož 2001) a decis prin Declara ia final

13

(par. 1a) c

toate persoanele

i

Vezi Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public.
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comunit ile au dreptul fundamental de a se bucura de patrimoniul lor cultural i a cerut
tuturor autorit ilor na ionale, regionale i locale s permit participarea comunit ilor la
consult rile i deciziile privind patrimoniul lor cultural14.
Datorit marelui num r de reglement ri i tipuri de forme juridice pe acestea le
au, precum i a adopt rii unor principii general valabile, ast zi exist demersuri i se fac
eforturi sus inute pentru redactarea unei Carte Europene a Principiilor Protec iei Mediului
i a Dezvolt rii Durabile, care urmeaz s sintetizeze pozi ia european asupra acestor
probleme15.

14

http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Heritage/ Digitalisation_of_cultural_property/

initiatives.asp
15

Recommendation 1130 (1990) on the formulation of a European charter and a European

convention on environmental protection and sustainable development.
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