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SCRISOARE DE SUSŢINERE A APELULUI COMITETULUI ROMÂN ICOM 
 
Comitetul Naţional Român ICOMOS  a luat act de Poziţia Publică a Comitetului Naţional Român al ICOM, 
organizaţie cu care ICOMOS România este partener în cadrul Blue Shield. În virtutea acestei relaţii, menită 
să asigure un cadru de cooperare profesional pentru salvgardarea bunurilor de patrimoniu puse în pericol, 
Comitetul Naţional Român ICOMOS achiesează cu îngrijorare la evaluarea făcută de ICOM România cu 
privire la situaţia patrimoniului din muzeele din România ale căror localuri au fost retrocedate. În 
majoritatea acestor situaţii instituţiile muzeale au fost puse în faţa obligaţiei de a strămuta bunuri de valoare 
culturală deosebită în spaţii improprii (în rarele situaţii unde aceste spaţii există) ori de a se închide 
publicului pentru că nu mai au capacitatea de prezentare şi conservare a bunurilor culturale. 
 
Comitetul Naţional Român ICOMOS, ca şi Comitetul Naţional ICOM România, nu pune în nici un fel în 
cauză principiul dreptului de proprietate şi al garantării exercitării sale. Semnalam, ca şi colegii noştri, că 
Statul Român este dator să găsească soluţii pentru ca cetăţenii săi să se poată bucura de ansamblul 
drepturilor fundamentale ale omului, aşa cum sunt ele înscrise în convenţiile internaţionale şi în Constituţia 
României. Dreptul de proprietate, aşa cum este el realizat de câtre deciziile instanţelor rezolvă doar o parte 
a injustiţiilor lăsate moştenire de statul comunist. Rezolvarea problemelor proprietăţii trebuie acompaniate 
de măsuri de ordin administrativ, bugetar şi tehnic care să nu impieteze asupra drepturilor prevăzute de 
Art. 27 alin. (1) ale Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi de cele înscrise în Art. 33 din Constituţia 
României (Accesul la cultura), ori să fie contrare obligaţilor legale ale Statului Român de protejare a 
patrimoniului cultural naţional, ca parte a celui universal. 
 
În temeiul celor de mai sus, considerând că datoria statelor pentru salvgardarea patrimoniului cultural este 
unitară şi indivizibilă atât în exercitarea sa, fie pe plan universal, naţională sau local, cât şi în protejarea 
totalităţii formelor şi expresiilor pe care patrimoniul cultural le îmbracă, şi că un atac asupra uneia sau alteia 
dintre formele de existenţă ale patrimoniului cultural, ori neglijarea protejării acestora, reprezintă o violare a 
moştenirii culturale globale a comunităţilor şi o atingere adusă drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului, ne alăturăm apelului ICOM România şi solicităm autorităţilor publice ale statului să procedeze de 
urgenţă la stabilirea unor măsuri eficace şi operative de punere în siguranţă a patrimoniului muzeelor 
ameninţate cu evacuarea din fostele lor clădiri, măsuri care să garanteze accesul cetăţenilor la cultură şi la 
patrimoniul lor cultural.  
Aceste măsuri sunt cu atât mai oportune cu cât ar putea în acelaşi timp să realizeze o reabilitare şi punere 
în valoare a unor clădiri monument istoric, sau a unor zone construite protejate, ori să genereze prin 
investiţii publice poli de revitalizare culturală, socială şi economică a oraşelor. 
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