Semnat în decembrie 2005

Protocol de colaborare între MAI i MCC pentru protejarea
patrimoniului cultural na ional

În scopul îndeplinirii atribu iilor ce le revin, potrivit legisla iei referitoare la
protejarea patrimoniului cultural na ional, respectiv: Legea nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural na ional mobil cu modific!rile "i complet!rile ulterioare;
O.G. nr. 43/2000 privind protec ia patrimoniului arheologic "i declararea unor situri
arheologice ca zone de interes na ional, republicat!, cu modific!rile "i complet!rile
efectuate prin Legea nr. 378/2001 "i Legea nr. 462/2003; O.G. nr. 47/2000 privind
stabilirea unor m!suri de protec ie a monumentelor istorice care fac parte din lista
patrimoniului mondial, aprobat!, modificat! "i completat! de Legea nr. 564/2001; Legii
nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modific!rile "i complet!rile
ulterioare; Legii nr. 311/2003 a muzeelor "i colec iilor publice, Legii nr. 334/2002
denumit! legea bibliotecilor "i Legea nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului na ional - Sec iunea a III-a - zone protejate, pentru
eficientizarea prevenirii "i combaterii înc!lc!rii acestor dispozi ii legale, precum "i pentru
armonizarea legisla iei române"ti cu cea comunitar!,
Ministerul Administra iei "i Internelor "i Ministerul Culturii "i Cultelor, denumite în
continuare p!r i, au convenit s! încheie prezentul:

PROTOCOL

Capitolul I. Dispozi ii generale
Art. l. Obiectul Protocolului îl constituie crearea unui cadru de colaborare extins-potrivit
atribu iilor ce revin p!r ilor, acordarea sprijinului reciproc sub aspectul schimbului
operativ de date "i informa ii, generaliz!rii experien ei pozitive "i perfec ion!rii cadrului
legislativ, dar "i al preg!tirii speciali"tilor, organiz!rii "i execut!rii unor ac iuni comune
pentru prevenirea "i combaterea faptelor ilegale în domeniile protej!rii patrimoniului
cultural na ional mobil "i imobil.
Art. 2. (1) La nivelul Inspectoratului General al Poli iei Române, în cadrul Direc iei de
Investiga ii Criminale, este constituit Serviciul pentru protejarea patrimoniului cultural
na ional, iar la nivelul Serviciilor de Investiga ii Criminale din cadrul Direc iei Generale
de Poli ie a Municipiului Bucure"ti, Inspectoratele de Poli ie ale Jude elor Bra"ov, Cluj,
Constan a, Hunedoara, Ia"i, Mure", Neam , Sibiu, Timi" "i Vâlcea sunt constituite
compartimente cu acest obiect de activitate.
(2) La nivelul Ministerului Culturii "i Cultelor este constituit! Direc ia General!
Patrimoniu Cultural Na ional care, în teritoriu este reprezentat! de Direc iile pentru

Cultur!, Culte "i Patrimoniu Cultural Na ional (servicii publice deconcentrate cu
personalitate juridic!).
Art. 3. Structurile specializate ale Inspectoratului General al Poli iei Române "i ale
Ministerului Culturii "i Cultelor, în ac iunile pe care le desf!"oar! independent sau în
cooperare, urm!resc prevenirea "i combaterea faptelor de natur! contraven ional! sau
infrac ional!, cu privire la:
(1) bunuri culturale mobile cu valoare excep ional! istoric!, arheologic!,
documentar!, etnografic!, artistic!, "tiin ific! "i tehnic!, literar!, cinematografic!,
numismatic!, filatelic!, heraldic!, bibliofil!, cartografic! "i epigrafic!, reprezentând
m!rturii materiale ale evolu iei mediului natural "i ale rela iilor omului cu acesta, ale
poten ialului creator uman "i ale contribu iei române"ti la civiliza ia universal!, protejate
sau susceptibile a c!p!ta statut de protec ie;
(2) bunuri culturale mobile ce fac parte din colec iile publice care figureaz! în
inventarele muzeelor, arhivelor "i fondurilor bibliotecilor;
(3) bunuri culturale mobile care fac parte din inventarele cultelor religioase "i ale
institu iilor ecleziastice;
(4) bunuri culturale mobile clasate aflate în proprietate privat! ;
(5) bunuri imobile protejate conform legii, ca urmare a clas!rii lor ca monumente
istorice sau ca urmare a pozi ion!rii acestora în zonele de protec ie ale acestora precum "i
la zonele protejate construite ori siturile arheologie clasate sau reperate.
Capitolul II. Activit# i comune p#r ilor
Art. 4. (1) P!r ile î"i vor acorda sprijin reciproc pentru perfec ionarea preg!tirii
personalului care, prin speciali"tii proprii, vor prezenta aspecte de interes în domeniu "i
vor realiza un schimb permanent de materiale documentare, studii de specialitate, analize,
sinteze sau alte publica ii de specialitate în domeniu.
(2) P!r ile se vor consulta cu ocazia elabor!rii "i promov!rii unor proiecte de acte
normative sau amendarea unor astfel de norme, pentru prevenirea "i combaterea faptelor
ilicite la regimul bunurilor culturale mobile "i imobile, care s! asigure perfec ionarea
cadrului legislativ în concordan ! cu evolu ia situa iei operative.
(3) P!r ile vor coopera pentru armonizarea legisla iei na ionale în domeniu cu cea a
Uniunii Europene, compatibilizarea eviden elor cu privire la patrimoniul cultural
na ional, precum "i a metodelor uzitate de structurile statelor membre, pentru
identificarea "i recuperarea bunurilor culturale sustrase.
(4) Se vor informa reciproc cu privire la ac iunile cu caracter contraven ional sau
infrac ional sesizate de fiecare dintre p!r i.
Capitolul III. Activit# i specifice desf# urate de Ministerul Culturii i Cultelor
Art. 5. Ministerul Culturii "i Cultelor "i institu iile subordonate cu atribu ii în domeniul
patrimoniului cultural na ional desf!"oar! urm!toarele activit! i:
(1) Efectueaz! controale "i ac iuni proprii pe linia respect!rii prevederilor legale privind
lucr!rile care sunt efectuate la construc ii reprezentând monumente istorice, inclusiv la
cele din zonele lor de protec ie sau din zonele protejate instituite, interven iile în siturile
arheologice; normele de conservare a patrimoniului muzeal, de înfiin are sau func ionare

a muzeelor, colec iilor publice "i bibliotecilor, iar constat!rile proprii ce au aspect penal
le trimite Inspectoratului General al Poli iei Române – Direc ia de Investiga ii Criminale,
Serviciul pentru protejarea patrimoniului na ional cultural, pentru continuarea
cercet!rilor;
La solicitarea poli iei, comunic! datele de identificare de inute despre bunurile care au
fost sustrase din diferite locuri de depozitare sau traficate ilegal în vederea punerii lor în
urm!rire general! sau interna ional!.
Verific! datele primite de la Inspectoratul General al Poli iei Române – Direc ia de
Investiga ii Criminale sau alte structuri abilitate, referitoare la fapte de natur!
contraven ional! ce sunt de competen a exclusiv! a speciali"tilor Ministerului Culturii "i
Cultelor, comunicând m!surile luate;
Organizeaz!, când consider! necesar, împreun! cu Direc ia de Investiga ii Criminale din
Inspectoratul General al Poli iei Române "i particip!, la solicitarea acestei institu ii, la
ac iuni comune pentru prevenirea "i combaterea faptelor din domeniul protej!rii
patrimoniului cultural na ional;
La solicitarea organelor de poli ie, desemneaz! exper i atesta i, de regul! din cadrul
institu iilor aflate în subordinea Ministerului Culturii "i Cultelor, pentru expertizarea
bunurilor mobile ce fac obiectul cercet!rilor în dosarele penale instrumentate de acestea.
Capitolul IV. Activit# i specifice desf# urate de Inspectoratul General al Poli iei
Române
Art. 6. Direc ia de Investiga ii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poli iei
Române "i serviciile teritoriale din subordine desf!"oar! urm!toarele activit! i:
(1) De prevenire "i combatere a înc!lc!rilor prevederilor legale referitoare la protejarea
patrimoniului cultural na ional, respectiv în urm!toarele domenii:
Monumentele istorice.
Siturile arheologice.
Muzeele, colec iile publice "i bibliotecile.
L!ca"urile de cult.
Colec iile particulare.
Comer ul cu bunuri culturale mobile, efectuat prin: anticariate, galerii de art!, magazine
de antichit! i, consigna ii, expozi ii cu vânzare, case de licita ie, pie e "i târguri, vânz!ri
efectuate prin Internet.
(2) Ini iaz! "i sus ine proiecte legislative sau de lege ferenda, prin care s! se realizeze un
cadru juridic dinamic "i eficient, în vederea protej!rii patrimoniului cultural na ional "i
religios;
(3) Întocme"te banca de date operative care s! cuprind! informa ii despre: obiecte
sustrase (cu elemente certe de individualizare), care se afl! în urm!rire general! sau
interna ional!, p!r ile v!t!mate, locul "i data comiterii faptelor, modurile de operare
folosite de infractori, urme "i date rezultate din cercetarea la fa a locului - rezultatul
constat!rilor tehnico-"tiin ifice "i expertizelor dispuse în cauze, persoane suspecte "i
informa iile ob inute, orice alte date de natur! s! ajute la solu ionarea cauzelor penale cu
autori necunoscu i "i recuperarea bunurilor;

(4) Asigur! cooperarea, atât pe plan intern, cu celelalte institu ii ale statului care au
atribu ii în domeniul protej!rii patrimoniului cultural na ional, cât "i pe plan extern,
pentru un schimb operativ de date "i informa ii cu poli iile altor !ri, în vederea prevenirii
fenomenului infrac ional din domeniu;
(5) Analizeaz! periodic fenomenul infrac ional din domeniu "i, în func ie de constat!rile
f!cute, stabile"te m!suri pentru eficientizarea activit! ilor desf!"urate, iar în cazul în care
rezult! disfunc ii care sunt de competen a Ministerului Culturii "i Cultelor, transmite
inform!ri c!tre acesta;
(6) De identificare "i recuperare a bunurilor culturale mobile clasate ce au fost date în
urm!rire general! "i interna ional!;
(7) În comun cu reprezentan ii Ministerului Culturii si Cultelor, efectueaz! controale la
Direc iile pentru Cultur!, Culte "i Patrimoniu Cultural Na ional Jude ene, respectiv a
Municipiului Bucure"ti, pe linia eliber!rii certificatelor de export, la institu ii "i societ! i
comerciale care de in, expun, restaureaz!, depoziteaz! ori gestioneaz! bunuri culturale
mobile, precum "i monumente istorice "i situri arheologice;
(8) Sesizeaz! Direc iile Jude ene pentru Cultur!, Culte "i Patrimoniu Cultural Na ional,
respectiv, a Municipiului Bucure"ti despre faptele constatate a fi de natur!
contraven ional!, de competen a acestora;
(9) Acord! sprijin necesar pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice care se
sustrag controlului realizat de organele de control (inspectori) ale Ministerul Culturii "i
Cultelor sau ale Direc iilor pentru Cultur!, Culte "i Patrimoniu Cultural Na ional
Jude ene, respectiv a Municipiului Bucure"ti, în condi iile legii;
(10) Asigur! prelucrarea dispozi iilor legale, referitoare la domeniul protej!rii
patrimoniului cultural mobil "i imobil, pentru personalul din subordine cu atribu ii pe
aceast! linie;
(11) Efectueaz!, în cazuri justificate, în comun cu Ministerul Culturii "i Cultelor,
controale la persoanele fizice sau juridice de in!toare de bunuri culturale mobile, pentru
verificarea legalit! ii de inerii, conserv!rii, depozit!rii sau comercializ!rii acestora;
(12) Colaboreaz! cu Institutul de Memorie Cultural!, aflat în subordinea Ministerului
Culturii "i Cultelor, pe linia identific!rii bunurilor culturale mobile clasate ce fac obiectul
unor infrac iuni precum si cu Institutul Na ional al Monumentelor Istorice, aflat în
subordinea Ministerului Culturii "i Cultelor, pe linia identific!rii bunurilor culturale
imobile clasate ce fac obiectul unor infrac iuni ;
(13) La solicitarea angaja ilor Oficiului Na ional al Monumentelor Istorice acord!
sprijinul pentru identificarea persoanelor fizice "i juridice care nu achit! taxa timbrului
monumentelor istorice în vederea declan"!rii procedurilor de executare silit!;
(14) Pe baza datelor puse la dispozi ie de c!tre Ministerul Culturii "i Cultelor referitoare
la avizele pentru desf!"urarea de s!p!turi sistematice, preventive sau de salvare,
desf!"oar! ac iuni pentru depistarea cercet!torilor care nu de in documentele legale
pentru astfel de activit! i, sau care nu predau bunurile descoperite în termenul prev!zut de
lege;
(15)Execut! ac iuni împreun! cu speciali"ti din cadrul Ministerului Culturii "i Cultelor
sau din cadrul serviciilor publice deconcentrate la muzee, colec ii publice "i biblioteci,
pentru a stabili autenticitatea bunurilor culturale expuse, corectitudinea înscrierii lor în
gestiune, pentru prevenirea sau descoperirea furturilor prin substituire.

Capitolul V. Dispozi ii finale
Art. 7. M!surile stabilite prin acest protocol vor fi aduse la îndeplinire, la nivel central,
din partea Ministerului Administra iei "i Internelor, de c!tre ofi erii Direc iei de
Investiga ii Criminale – Serviciul pentru protejarea patrimoniului cultural na ional, iar din
partea Ministerului Culturii "i Cultelor, de c!tre func ionarii cu atribu ii în acest domeniu.
Art. 8. (1) Contactul între cele dou! p!r i la nivelul Direc iei de Investiga ii Criminale
din cadrul Inspectoratului General al Poli iei Române se face prin:
Adjunctul directorului Direc iei de Investiga ii Criminale, tel: 021/208.25.25 int. 26030
Deful Serviciului pentru protejarea patrimoniului cultural na ional, tel: 021/208.25.25 int.
26202, fax: 021/316.46.98, e-mail: pcn@politiaromana.ro
(2) Contactul între cele dou! p!r i la nivelul Ministerului Culturii "i Cultelor/Direc ia
General! Patrimoniu Cultural Na ional se face prin e-mail adrian.craciunescu@cultura.ro
"i:
Deful Serviciului Monumente istorice – tel: 021/2233157, fax: 021/2240532
Deful Compartimentului Arheologie – tel: 021/2233157
Deful Biroului Muzee, colec ii, garan ii guvernamentale – tel. 021/2223256, 021/2244421
Art. 9. La nivel teritorial, activit! ile men ionate vor fi aduse la îndeplinire, din partea
Inspectoratului General al Poli iei Române, de c!tre reprezentan ii inspectoratelor
jude ene de poli ie desemna i s! desf!"oare activit! i pe linia de munc! protejarea
patrimoniului cultural na ional, iar din partea Ministerului Culturii "i Cultelor, de c!tre
directorii Direc iilor pentru Cultur!, Culte "i Patrimoniu Cultural Na ional Jude ene,
respectiv a Municipiului Bucure"ti.
Art. 10. Prezentul PROTOCOL DE COLABORARE s-a întocmit în 2 (dou!) exemplare,
câte unul pentru fiecare parte, care se oblig! s! asigure transmiterea la structurile din
subordine "i punerea în aplicare a m!surilor stabilite.
Art. 11. (1) Prezentul Protocol intr! în vigoare la data aprob!rii de c!tre p!r i "i se încheie
pe o perioad! nedeterminat!.
(2) Protocolul poate fi denun at unilateral sau î"i poate înceta efectele prin acordul comun
al p!r ilor "i poate fi modificat sau completat, cu acordul p!r ilor, prin acte adi ionale
semnate la acela"i nivel.

