
DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on 
this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and non-

commercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO). 
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MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 
  

 
O  R  D  I  N 

nr. 2375 din 21.11.2005 
pentru modificarea art. 4 din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor   

nr. 2535/27.02.2003 
   

  
          Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. 854/2005 pentru numirea unui membru al  
Guvernului României, 
          În temeiul art. 28 alin. (1) lit. o) şi q) din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
          În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
          ministrul culturii şi cultelor emite următorul  
  

O R D I N 
  
          Art. 1. – Alineatul (4) din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2535/27.02.2003 se 
modifică şi va avea următorul conţinut: 
          „(4) Autorizaţiile emise până la data de 31.12.2004 în vederea desfăşurării de activităţi în domeniul 
protejării monumentelor istorice se prelungesc cu 24 luni de la data expirării acestora, la solicitarea 
deţinătorului autorizaţiei. Prelungirea se va realiza în baza prezentării, de către solicitant, a copiei legalizate 
de pe carnetul de muncă sau de pe contractul de colaborare, prestări servicii, consultanţă, etc. în vigoare la 
data solicitării prelungirii, încheiat cu specialistul/expertul atestat de Ministerul Culturii şi Cultelor.” 
          Art. 2. – Serviciul monumente istorice va aduce la indeplinire dispoziţiile prezentului ordin. 
  
  

MINISTRUL CULTURII ŞI CULTELOR 
ADRIAN IORGULESCU 

 


