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Comitetul Na]ional Român al Consiliului lnternajional al Muzeelor (JCOM), organizaţie 

care reuneşte toţi membrii institutional; şi individuali din Romfmia, ai celei mai importante 

organizaţii mondiale în domeniul muzeelor, partener strategic al UNESCO, îşi exprimă profunda 

îngrijorare fa)ă de pierderea continuă a spaţi i lor muzeale, ca efect al apl icării prevederilor Legii nr. 

10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -

22 decembrie 1989. 

Slmtem, desigur, conştien]i cu privire la caracterul reparatoriu al acestei Legi, dar trebuie să 

subliniem faptul că nu doar proprietarii şi moştenitorii lor, deposedati abuziv de către regimul 

comunist, au avut de suferit de pe urma acestuia. Muzeele au fost, în egală măsură, victime, primind 

sedii în imobile care nu erau construite special cu destinatia de muzeu, fapt ce a necesita! 

numeroase lucr:iri de investiţii, pentru a le adapta la necesităţile muzealc . 

La articolul 16 din amintita Lege, se prevede obligativitatea mentinerii afcctaţ itm ii de muzeu 

(situaţi a este valabili• şi pentru alte instituţii de cultură), pentm o perioadă "de până la 5 ani" de la 

data emiterii deciziei sau a dispozilici de restituire a imobilului. Această prevedere are urgentă 

nevoie de amendare, din două motive. 

În prinml rând, practica a dovedit că instanţele acordă, de regulă, termene de păstrare a 

afcctaJiunii de muzeu mult mai scurte, uneori, doar de un an, ceea ce înseamnă că, după încheierea 

acestui termen, proprietarul este liber să evacueze institutia muzcală, indiferent dacă aceasta arc sau 

nu w1 alt sediu în care să mute bunuri le culturale pe care le administrează. Din acest motiv, ar fi 

neapărat necesar ca termenul de obligativitate a păstrării afectaţiunii de muzeu să fie nu unul 

maxima! de cinci ani, ci unul minimal de cinci ani. 

Motivul pentm care legiuitorul a introdus această prevedere, privind obligativitatea 

menţinerii a[cctajiunii culturale, după restituirea imobilului, este acela de a permite autorităţii 

publice care administrea?.ă instituţia culturală în cauz.<l să aibă timpul necesar pentru construirea 

unui nou sediu. Or, practica a dovedit (şi acesta este al doilea motiv care pretinde arnendarca 



urgentă a Legii) că nici măcar cinci ani de zile nu sunt suficienţi pentru construirea unui nou sediu 

în condiţiile în care este nevoie ca autoritatea publică să găsească un teren aflat in administrarea sa 

ori să preia in administrare un asemenea teren, să lanseze un concurs de arhitectură , să obţină toate 

avizele necesare construirii edificiului şi să treacă la realizarea acestuia, in condiţii le unei legislaţii 

dificil de aplicat, atât în domeniul construcţiilor, cât şi In cel al achiziţiilor publice, dar şi a unui 

grav deficit financiar. 

Dacă la toate cele de mai sus adăugăm faptul că legi sl aţia rom<înească în domeniul protejării 

patrimoniului cultural naţional , in acord cu normele internationale in domeniu, prevede faptul că 

bunurile culturale aparţinând unui muzeu nu pot fi aduse într-o clăd ire nou construită sau restaurată 

decât după cel puţin şase luni de la încheierea tuturor lucrărilor de constn1cţie, vom intelege mai 

bine de ce actualele prevederi legislative sunt complet ineficiente pentru protejarea patrimoniului 

cultural naţional şi , pe cale de consecintă, pentru apărarea identitătii culturale a României. 

Specialiştii din muzeele României îşi exprimă speranţa că atât Guvernul, cât şi membrii 

Comisiilor pentru cultură din cele două Camere ale Parlamentului vor da curs solicitării noastre, 

penni!ând muzeelor din România să existe în sedii moderne, aflate, cu adevărat, la nivel european şi 

protejând moştenirea culturală a naţiunii. 
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