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ORDIN nr. 2053 din 17 mai 2002 pentru aprobarea Normelor de clasare
a bunurilor culturale mobile
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. i) şi ale art. 11 alin. (5) din Hotărârea
Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi
Cultelor, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere dispoziţiile art. 77 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 182/2000
privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil,
ministrul culturii şi cultelor emite următorul ordin:
Art. 1

Se aprobă Normele de clasare a bunurilor culturale mobile, prevăzute în anexa la
prezentul ordin.
Art. 2

(1)Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexa nr. 1 la Ordinul
ministrului culturii nr. 1.284 din 12 noiembrie 1996 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind criteriile unice de clasare a bunurilor culturale care fac parte din
patrimoniul cultural naţional şi a metodologiei de eliberare a adeverinţelor de export,
precum şi a Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor comerciale cu bunuri
culturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 4 decembrie
1996.
-****Ministrul culturii şi cultelor,
Răzvan Theodorescu
NORME de clasare a bunurilor culturale mobile
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 349 din data de 24 mai 2002

NORME din 17 mai 2002 de clasare a bunurilor culturale mobile
CAPITOLUL I: Categorii şi domenii de aplicare
Art. 1

Potrivit Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil,
patrimoniul cultural naţional cuprinde: bunuri arheologice şi istoric-documentare de
valoare deosebită sau excepţională, bunuri cu semnificaţie artistică, de valoare deosebită
sau excepţională, bunuri cu semnificaţie etnografică, de valoare deosebită sau
excepţională, bunuri de importanţă ştiinţifică, de valoare deosebită sau excepţională, şi
bunuri de importanţă tehnică, de valoare deosebită sau excepţională.
Art. 2

(1)Bunurile arheologice
excepţională sunt:

şi

istoric-documentare

de

valoare

deosebită

sau
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a)descoperirile arheologice terestre şi subacvatice, unelte, ceramică, inscripţii, monede,
sigilii, bijuterii, piese de vestimentaţie şi harnaşament, arme, însemne funerare;
b)elementele provenite din dezmembrarea monumentelor istorice;
c)mărturii materiale şi documentare privind istoria politică, economică, socială, militară,
religioasă, ştiinţifică, artistică, sportivă sau din alte domenii;
d)manuscrise, incunabule, cărţi rare şi cărţi vechi, cărţi cu valoare bibliofilă;
e)documente şi tipărituri de interes special: documente de arhivă, hărţi şi alte materiale
cartografice;
f)obiecte cu valoare memorialistică;
g)obiecte şi documente cu valoare numismatică, filatelică, heraldică: monede, medalii,
ponduri, decoraţii, insigne, sigilii, brevete, mărci poştale, drapele şi stindarde;
h)piese epigrafice;
i)fotografii, clişee fotografice, filme, înregistrări audio şi video;
j)instrumente muzicale;
k)uniforme militare şi accesorii ale acestora;
l)obiecte cu valoare tehnică;
m)alte bunuri din această categorie.
(2)Bunurile cu semnificaţie artistică, de valoare deosebită sau excepţională, sunt:
a)opere de artă plastică: pictură, sculptură, desen, gravură, fotografie şi altele;
b)opere de artă decorativă şi aplicată din sticlă, ceramică, metal, lemn, textile şi alte
materiale, podoabe;
c)obiecte de cult: icoane, broderii, orfevrărie, mobilier şi altele;
d)proiecte şi prototipuri de design;
e)materialele primare ale filmelor artistice, documentare şi de animaţie;
f)alte bunuri din această categorie.
(3)Bunurile cu semnificaţie etnografică, de valoare deosebită sau excepţională, sunt:
a)unelte, obiecte de uz casnic şi gospodăresc;
b)piese de mobilier;
c)ceramică;
d)textile, piese de port, pielărie;
e)alte obiecte din metal, lemn, os, piatră, sticlă;
f)obiecte de cult;
g)podoabe;
h)ansambluri de obiecte etnografice;
i)alte bunuri din această categorie.
(4)Bunuri de importanţă ştiinţifică, de valoare deosebită sau excepţională, sunt:
a)specimene rare şi colecţii de zoologie, botanică, mineralogie şi anatomie;
b)trofee de vânat;
c)alte bunuri din această categorie.
(5)Bunuri de importanţă tehnică, de valoare deosebită sau excepţională, sunt:
a)creaţii tehnice unicat;
b)rarităţi, indiferent de marcă;
c)prototipurile aparatelor, dispozitivelor şi maşinilor din creaţia curentă;
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d)creaţii tehnice cu valoare memorială;
e)realizări ale tehnicii populare;
f)matriţele de compact-discuri şi CD-ROM;
g)alte bunuri din această categorie.
CAPITOLUL II: Criteriile de clasare a bunurilor culturale mobile
Art. 3

Clasarea bunurilor culturale mobile se realizează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 182/2000
şi prezentelor norme emise de Ministerul Culturii şi Cultelor, cu avizul Comisiei
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
Art. 4

Bunurile aparţinând patrimoniului cultural naţional fac parte, în funcţie de importanţa sau
de semnificaţia lor istorică, arheologică, documentară, etnografică, artistică, ştiinţifică şi
tehnică, literară, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă,
cartografică şi epigrafică, de vechimea, unicitatea sau raritatea lor, din:
a)fondul patrimoniului cultural naţional, denumit în continuare fond, alcătuit din bunuri
culturale de valoare deosebită;
b)tezaurul patrimoniului cultural naţional, denumit în continuare tezaur, alcătuit din
bunuri culturale de valoare excepţională.
Art. 5

(1)Prin clasare se înţelege procedura de stabilire a bunurilor culturale mobile care fac
parte din categoriile juridice ale patrimoniului cultural naţional mobil, fond şi tezaur,
potrivit art. 4.
(2)Clasarea se va efectua pe baza unui raport de expertiză întocmit de experţi acreditaţi
de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor.
Art. 6

(1)Criteriul de clasare este un standard calitativ şi cantitativ pe baza căruia se evaluează
semnificaţia sau importanţa culturală a bunurilor mobile şi se determină categoria juridică
a patrimoniului cultural naţional din care fac parte aceste bunuri.
(2)În vederea clasării în categoriile fond şi tezaur se vor lua în considerare cele două
tipuri de criterii de clasificare, generale şi specifice, prevăzute în prezentele norme.
Art. 7

(1)Criteriile generale de clasare sunt standarde pe baza cărora se evaluează semnificaţia
sau importanţa culturală a bunurilor mobile şi prin care se determină dacă acestea sunt
susceptibile de a fi clasate.
(2)Criteriile generale de clasare sunt:
1.vechimea - criteriul în baza căruia se analizează dacă un bun cultural a fost realizat întro perioadă mai îndepărtată, cel puţin cu 50 de ani înainte de data efectuării expertizei, şi
se acordă puncte valorice într-un cuantum proporţional cu vechimea determinată;
2.frecvenţa - criteriul în baza căruia se analizează dacă bunul cultural aparţine unei serii
de bunuri identice sau unui lot de bunuri din aceeaşi tipologie şi se determină prezenţa
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bunurilor în cauză pe teritoriul românesc; în raport cu semnificaţia artistică se analizează
dacă acestea se înscriu într-o tipologie determinată care cuprinde opere cu tematică şi
manieră de realizare artistică relativ similare şi dacă asemenea opere sunt prezente în
colecţii publice sau private ori în circuitul civil;
3.starea de conservare - criteriul în baza căruia se analizează gradul în care bunul cultural
îşi păstrează integritatea şi caracteristicile iniţiale ori se află într-o stare care să permită
reconstituirea sau restaurarea acestuia.
(3)Pentru fiecare dintre cele 3 criterii generale prevăzute la alin. (2) punctajul valoric
maxim care se poate acorda este de 100 de puncte.
(4)Pentru bunurile reprezentând descoperiri arheologice terestre sau subacvatice se
acordă punctajul maxim la criteriul vechime.
(5)Pentru bunurile provenind din dezmembrarea unor monumente istorice se acordă
punctajul maxim la criteriul frecvenţă.
(6)Expertizarea potrivit criteriilor generale de clasare se realizează în scopul de a se
stabili dacă bunurile culturale mobile sunt susceptibile de a fi clasate.
(7)Modalitatea de expertizare potrivit criteriilor generale este următoarea:
1.Punctajele valorice se acordă pentru fiecare criteriu general şi se însumează.
2.Dacă suma realizată este de până la 150 de puncte valorice, bunul cultural expertizat nu
este susceptibil de a fi clasat.
3.Dacă suma realizată este cuprinsă între 150-200 de puncte valorice, bunul cultural
expertizat este susceptibil de a fi clasat şi se procedează la expertizarea acestuia de către
un expert desemnat de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor, în funcţie de
domeniul din care face parte bunul cultural în cauză.
4.Expertul desemnat validează sau invalidează punctajul acordat potrivit criteriilor
generale şi expertizează bunul potrivit criteriilor de clasare specifice.
Art. 8

(1)Criteriile specifice de clasare sunt standarde specifice unui domeniu, pe baza cărora se
evaluează semnificaţia sau importanţa arheologică, istoric-documentară, artistică,
etnografică, ştiinţifică sau tehnică a bunurilor culturale şi prin intermediul cărora se
determină valoarea culturală deosebită sau excepţională, stabilindu-se categoria juridică a
patrimoniului cultural naţional din care acestea fac parte.
(2)Criteriile specifice de clasare sunt: 1. valoarea istorică şi documentară - criteriul
în baza căruia se analizează dacă bunul cultural serveşte la cunoaşterea unui fapt istoric
de importanţă sau semnificaţie majoră, în sensul că este o mărturie istorică din perioada
în care acel fapt s-a petrecut;
2.valoarea memorială - criteriul în baza căruia se analizează dacă bunul cultural a
aparţinut unei personalităţi importante a istoriei, culturii şi civilizaţiei naţionale sau
internaţionale ori constituie o mărturie directă şi semnificativă privind viaţa şi activitatea
acelei personalităţi;
3.autenticitatea - criteriul în baza căruia se analizează dacă bunul cultural este o operă
realizată în mod evident de un autor identificat sau este fabricat într-un atelier, într-o
manufactură sau într-o fabrică precis determinată ca aparţinând unei epoci, unui anumit
stil artistic, unei anumite culturi sau civilizaţii;
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4.autorul, atelierul sau şcoala - criteriul în baza căruia se analizează dacă bunul cultural
aparţine unui autor important sau a fost realizat în ateliere, manufacturi sau fabrici
importante pentru o epocă istorică, un stil artistic, o cultură sau o civilizaţie;
5.calitatea formală - criteriul în baza căruia se analizează dacă un bun cultural este o
realizare artistică importantă, o piesă de o expresivitate plastică deosebită sau
excepţională ori o piesă care se remarcă prin însuşirile ce decurg din tehnica de execuţie
(inclusiv suportul material), din unicitatea sau raritatea concepţiei, precum şi din
creativitatea acesteia.
(3)Punctajul valoric ce se poate acorda în urma expertizării potrivit criteriilor
specifice de clasare este diferenţiat în funcţie de încadrarea bunului cultural mobil în unul
dintre domeniile arheologic şi istoric-documentar, artistic, etnografic, ştiinţific sau tehnic,
după cum urmează:
Domeniul în care se încadrează bunul potrivit
legii

Punctaj valoric maxim în baza criteriilor specifice
Valoarea istorică
şi docu-mentară

Valoarea
memorială

1. Bunuri arheologice şi istoric-documentare

100

100

100

25

25

2. Bunuri cu semnificaţie artistică

25

25

100

100

100

Autenticitatea

Autorul, atelierul
sau şcoala

Calitatea formală

3. Bunuri cu semnificaţie etnografică

50

50

100

100

50

4. Bunuri de importanţă ştiinţifică

100

25

100

25

100

5. Bunuri de importanţă tehnică

25

25

100

100

100

(4)Modalitatea de expertizare potrivit criteriilor specifice este următoarea:
1.Punctele valorice se acordă pentru fiecare criteriu specific şi se însumează.
2.Suma punctelor valorice acordate în urma expertizării pe baza criteriilor specifice se
adună cu suma punctelor valorice acordate în urma expertizării pe baza criteriilor
generale şi se obţine astfel suma finală a punctelor valorice.
3.Dacă suma finală a punctelor valorice este cuprinsă între 200 şi 350 de puncte valorice,
bunul în cauză se clasează în categoria juridică fond a patrimoniului cultural naţional.
4.Dacă suma finală este de peste 350 de puncte valorice, bunul în cauză se clasează în
categoria juridică tezaur a patrimoniului cultural naţional.
(5)Expertizarea potrivit criteriilor specifice de clasare se realizează în scopul stabilirii
categoriei juridice a patrimoniului cultural naţional în care se propune clasarea bunului
cultural mobil respectiv, potrivit legii.
CAPITOLUL III: Procedura de clasare a bunurilor culturale
Art. 9

(1)Declanşarea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile se face din oficiu sau la
cerere.
(2)Declanşarea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile se face din oficiu,
în următoarele situaţii:
a)pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea statului sau a unităţilor
administrativ-teritoriale şi administrate de instituţii publice;
b)pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea cultelor religioase;
c)pentru bunurile culturale mobile care fac obiectul unei vânzări publice prin licitaţie sau
prin intermediul unui agent autorizat;
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d)pentru bunurile culturale mobile pentru care se solicită exportul temporar sau definitiv;
e)pentru bunurile culturale mobile descoperite întâmplător ori în cadrul unor cercetări
sistematice;
f)pentru bunurile culturale mobile confiscate;
g)pentru bunurile culturale mobile care au făcut obiectul unor tentative de export ilegal;
h)pentru bunurile aflate în custodia instituţiilor publice, care urmează să fie restituite;
i)pentru bunurile culturale mobile proprietate publică, aflate în patrimoniul unor societăţi
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care se privatizează.
Art. 10

(1)Pentru bunurile culturale mobile prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. c) - g) şi i) declanşarea
procedurii de clasare se realizează de către direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi
patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti.
(2)Pentru bunurile culturale mobile prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a) declanşarea
procedurii de clasare se realizează de către instituţiile publice care le administrează.
(3)Pentru bunurile culturale mobile prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. b) declanşarea
procedurii de clasare se realizează de către cultele religioase care le deţin.
(4)Pentru bunurile culturale mobile prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. h) declanşarea
procedurii de clasare se realizează de către instituţiile publice care le au în custodie.
Art. 11

(1)Declanşarea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile, la cerere, se face la
solicitarea persoanelor fizice şi a celorlalte persoane juridice de drept privat, proprietare
ale bunului respectiv.
(2)Dreptul proprietarului de a solicita clasarea unui bun cultural mobil este
imprescriptibil.
Art. 12

Clasarea unui bun trebuie finalizată în cel mult 3 luni din momentul declanşării
procedurii de clasare.
Art. 13

(1)Persoanele fizice sau juridice interesate în clasarea unui bun cultural mobil vor solicita
unui expert acreditat sau unei instituţii specializate cu activitate în domeniu realizarea
expertizei, conform criteriilor generale de clasare.
(2)Declanşarea procedurii de clasare, din oficiu sau la cerere, se realizează numai pentru
bunurile culturale mobile care, în urma expertizării potrivit criteriilor generale de clasare,
au fost stabilite ca fiind susceptibile de a fi clasate, conform raportului de expertiză prin
care se propune clasarea în fond sau în tezaur, după caz.
(3)În cazul bunurilor culturale mobile care nu au fost propuse la clasare, concluziile
raportului de expertiză cuprinzând datele de identificare a bunurilor se vor comunica
persoanelor fizice sau juridice respective în termen de 30 de zile de la data finalizării
expertizei.
(4)Contestarea raportului de expertiză a bunurilor culturale mobile care nu au fost
propuse la clasare se face la Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor în termen de 10
zile de la primirea înştiinţării expertului. Soluţionarea contestaţiei se comunică în termen
de 20 de zile de la depunerea acesteia.
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(5)În cazul în care contestatarul este nemulţumit de răspunsul primit, se poate adresa
instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
Art. 14

(1)În vederea declanşării procedurii de clasare în privinţa bunurilor prevăzute la art.
9 alin. (2) lit. a) şi h), instituţiile publice respective vor depune la Direcţia muzee,
colecţii, arte vizuale din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor următoarele documente,
după caz:
- cererea de clasare, inventarul bunurilor culturale mobile deţinute, raportul de expertiză
întocmit de experţi acreditaţi şi fotografia color a obiectului/obiectelor (9 x 12 cm), în
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, pentru bunurile
prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a);
- cererea de clasare a bunurilor aflate în custodie, inventarul bunurilor, raportul de
expertiză întocmit de experţi acreditaţi şi fotografia color a obiectului/obiectelor (9 x 12
cm), în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii de restituire, depusă în formă
autentică, pentru bunurile prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. h).
(2)În vederea declanşării procedurii de clasare în privinţa bunurilor prevăzute la art.
9 alin. (2) lit. b)-g) şi i), persoanele fizice sau juridice interesate vor depune la direcţiile
judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului
Bucureşti, un dosar care să cuprindă următoarele documente, după caz:
- cererea de clasare;
- raportul de expertiză întocmit de experţi acreditaţi, potrivit legii;
- fişa standard a obiectului/obiectelor;
- fotografia color a obiectului/obiectelor (9 x 12 cm);
- înştiinţarea privind oferta de vânzare sau de intermediere a vânzării unui bun cultural
susceptibil de a fi clasat, întocmită potrivit legii de către agenţii economici autorizaţi să
comercializeze bunuri culturale, pentru bunurile prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. c);
- cererea de eliberare a certificatului de export temporar sau definitiv, întocmită potrivit
dispoziţiilor legale, pentru bunurile prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. d);
- procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor culturale mobile descoperite
întâmplător, întocmit de primarul localităţii în a cărei rază a fost făcută descoperirea,
pentru bunurile prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. e);
- copie legalizată de pe actul prin care se face dovada confiscării, pentru bunurile
prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. f) şi g).
(3)Termenul pentru depunerea dosarului este următorul:
a)5 zile de la data ofertei de licitaţie publică, pentru bunurile prevăzute la art. 9 alin. (2)
lit. c);
b)5 zile de la data cererii de eliberare a certificatului de export temporar sau definitiv,
pentru bunurile prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. d);
c)10 zile de la data descoperirii bunului respectiv, pentru bunurile prevăzute la art. 9 alin.
(2) lit. e);
d)15 zile de la data intrării în proprietatea statului a bunurilor respective, pentru bunurile
prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. f) şi g);
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e)5 zile de la data înregistrării cererii de restituire, pentru bunurile prevăzute la art. 9 alin.
(2) lit. h).
(4)În vederea declanşării procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile prevăzute la
art. 11 alin. (1) persoanele interesate vor depune la Direcţia muzee, colecţii, arte vizuale
din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor următoarele documente: cererea de clasare,
inventarul bunurilor culturale mobile deţinute, fişa standard a obiectului/obiectelor,
raportul de expertiză întocmit de experţi acreditaţi şi fotografia color a
obiectului/obiectelor (9 x 12 cm).
(5)Cererea de clasare se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la
prezentele norme.
(6)Fişa standard a obiectului se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la
prezentele norme.
(7)Raportul de expertiză se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la
prezentele norme.
Art. 15

În situaţia în care, prin expertiza realizată în legătură cu un bun pentru care se solicită
exportul definitiv sau temporar, s-a stabilit că acesta nu este un bun cultural susceptibil de
a fi clasat, direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional,
respectiv a municipiului Bucureşti, vor emite certificatul de export potrivit dispoziţiilor
legale în vigoare.
Art. 16

(1)În termen de 5 zile de la data depunerii documentelor în vederea declanşării procedurii
de clasare direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional,
respectiv a municipiului Bucureşti, transmit Direcţiei muzee, colecţii, arte vizuale din
cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor documentele respective.
(2)În termen de 5 zile de la data transmiterii documentelor prevăzute la alin. (1) direcţiile
judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului
Bucureşti, comunică proprietarului bunului respectiv înştiinţarea de declanşare a
procedurii de clasare, întocmită potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele
norme.
(3)Pe perioada desfăşurării procedurii de clasare din oficiu a unui bun cultural mobil
acesta se află sub regimul de protecţie prevăzut, potrivit dispoziţiilor legii, pentru
bunurile clasate în tezaur.
(4)Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra bunurilor culturale mobile în
privinţa cărora s-a declanşat procedura de clasare au obligaţia de a permite examinarea
bunurilor respective de către experţi acreditaţi.
Art. 17

(1)Dosarul cuprinzând documentele în vederea clasării se supune analizei Comisiei
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor în termen de 7 zile de la data depunerii la Direcţia
muzee, colecţii, arte vizuale din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor.
(2)Fac excepţie de la prevederile alin. (1) dosarele incomplete sau care conţin date
eronate, acestea fiind returnate solicitantului de către Direcţia muzee, colecţii, arte
vizuale din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor în termen de 3 zile de la data
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depunerii. Solicitantul are obligaţia de a depune dosarul în forma cerută de prezentele
norme în termen de 5 zile de la primirea acestuia.
(3)În termen de 5 zile de la depunerea dosarelor, în vederea clasării, la Comisia Naţională
a Muzeelor şi Colecţiilor, aceasta desemnează expertul acreditat care să realizeze
expertizarea bunurilor respective.
(4)Expertul desemnat potrivit alin. (3) depune la Comisia Naţională a Muzeelor şi
Colecţiilor raportul de expertiză în termen de 45 de zile de la data desemnării.
Art. 18

(1)În situaţia în care, în vederea întocmirii raportului de expertiză, se impune executarea
de analize de laborator, respectivele bunuri sunt preluate de către direcţiile judeţene
pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti,
cu acordul proprietarilor bunurilor respective, în baza unui proces-verbal întocmit
conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme.
(2)Analizele de laborator efectuate potrivit alin. (1) se vor realiza în termen de 30 de zile
de la data procesului-verbal şi se vor depune la Comisia Naţională a Muzeelor şi
Colecţiilor.
Art. 19

(1)Organismul ştiinţific competent să hotărască asupra propunerilor de clasare este
Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor.
(2)Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor analizează dosarul cuprinzând
documentele în vederea clasării, evaluează şi validează ori invalidează raportul de
expertiză conţinut de acesta, precum şi raportul de expertiză întocmit de expertul
desemnat şi hotărăşte clasarea sau respingerea clasării bunului cultural mobil respectiv.
(3)Hotărârile de clasare sau, după caz, de respingere a cererii de clasare se adoptă cu
votul a jumătate plus unul din numărul membrilor prezenţi la şedinţă. În caz de balotaj
votul preşedintelui este decisiv.
(4)Hotărârile privind clasarea bunurilor culturale mobile se întocmesc de către secretarul
Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, se semnează de către preşedintele acesteia
şi se transmit, prin secretarul comisiei, ministrului culturii şi cultelor, împreună cu
proiectul ordinului de aprobare a hotărârii de clasare.
(5)În termen de 10 zile de la data emiterii ordinului de clasare, o copie de pe acesta,
împreună cu certificatul de clasare şi cu fişa standard a obiectului, întocmite de către
Direcţia muzee, colecţii, arte vizuale, se transmite proprietarului sau titularului de alte
drepturi reale; formularul certificatului de clasare este prevăzut în anexa nr. 5 la
prezentele norme.
(6)Instituţiile care primesc documentele prevăzute la alin. (5) vor proceda după cum
urmează:
a)instituţiile publice specializate sunt obligate să opereze modificările ce se impun în
evidenţa analitică şi sinoptică proprie;
b)direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a
municipiului Bucureşti, le vor transmite proprietarilor sau titularilor de drepturi reale
îndreptăţiţi, în termen de maximum 3 zile de la data primirii şi vor introduce informaţiile
cuprinse în acestea în baza de date privind evidenţa bunurilor culturale mobile aflate în
raza lor de competenţă teritorială.
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(7)Hotărârile privind respingerea cererii de clasare a bunurilor culturale mobile se
comunică, prin secretarul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, persoanelor fizice
sau juridice care au declanşat procedura de clasare, în termen de 7 zile de la data
adoptării hotărârii.
(8)Persoanele fizice sau juridice care primesc comunicările prevăzute la alin. (7) vor
proceda după cum urmează:
a)instituţiile publice specializate vor opera modificările ce se impun în evidenţele proprii;
b)direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a
municipiului Bucureşti, vor transmite comunicările proprietarilor sau titularilor de alte
drepturi reale în termen de maximum 3 zile de la data primirii, vor consemna informaţiile
privind procedura astfel finalizată în evidenţele proprii şi vor emite certificatele de
export, după caz.
Art. 20

(1)Hotărârea prin care a fost respinsă cererea de clasare a bunului cultural mobil poate fi
contestată de către proprietar sau de către titularii de alte drepturi reale în termen de 10
zile de la data comunicării respectivei hotărâri; contestaţia se depune la Direcţia muzee,
colecţii, arte vizuale din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor.
(2)Soluţionarea contestaţiei se comunică persoanei respective în termen de 20 de zile de
la depunerea acesteia.
(3)În cazul în care contestatarul este nemulţumit de răspunsul primit, se poate adresa
instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
Art. 21

Proprietarii sau titularii de alte drepturi reale asupra bunurilor culturale mobile în privinţa
cărora a fost respinsă cererea de clasare vor putea iniţia o nouă procedură de clasare după
curgerea unui termen de cel puţin 3 ani de la data adoptării hotărârii de respingere a
cererii de clasare; în cazul în care au apărut elemente noi justificative, acest termen poate
fi redus prin hotărâre adoptată de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor.
Art. 22

Clasarea are ca efect înscrierea bunurilor culturale mobile în cele două inventare, fond
sau, după caz, tezaur.
CAPITOLUL IV: Procedura de declasare a bunurilor culturale mobile
Art. 23

Prin declasare se înţelege procedura de scoatere din categoriile juridice ale patrimoniului
cultural naţional a unui bun cultural mobil clasat şi de radiere a acestuia din inventarul
fondului sau, după caz, al tezaurului patrimoniului cultural naţional.
Art. 24

(1)Declasarea bunurilor culturale mobile are loc la cererea titularilor dreptului de
proprietate sau din oficiu, în următoarele cazuri:
a)invalidarea expertizei;
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b)distrugere;
c)deteriorare gravă care nu poate fi remediată prin operaţiuni de restaurare.
(2)Constatarea cazurilor prevăzute la alin. (1) se realizează numai în urma sesizării
formulate de către persoanele fizice sau juridice interesate, depusă la Direcţia muzee,
colecţii, arte vizuale din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor.
(3)Constatarea cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se realizează de către experţi
acreditaţi potrivit legii sau de către specialişti recunoscuţi de organismele internaţionale
cu activitate în domeniu, special desemnaţi în acest sens prin ordin al ministrului culturii
şi cultelor.
(4)Constatarea cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se realizează de către un expert
acreditat şi de un conservator sau un restaurator acreditat potrivit legii, special desemnaţi
în acest sens de către Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor.
(5)În vederea constatării cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) expertul sau specialistul
desemnat în acest sens întocmeşte un raport de expertiză pe care îl va comunica Comisiei
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor în termen de 5 zile de la desemnarea sa; raportul de
expertiză va fi întocmit în conformitate cu criteriile specifice de clasare prevăzute la art. 8
alin. (2).
(6)În vederea constatării cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) conservatorul sau
restauratorul desemnat în acest sens întocmeşte un act de constatare, iar expertul
desemnat în acest sens întocmeşte un raport de expertiză, conform criteriilor specifice de
clasare prevăzute la art. 8 alin. (2); actul de constatare şi raportul de expertiză se
comunică Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor în termen de 5 zile de la
desemnare.
Art. 25

(1)Declanşarea din oficiu a procedurii de declasare se face de către:
a)direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a
municipiului Bucureşti, pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea
persoanelor fizice, a persoanelor juridice de drept privat sau pentru bunurile proprietate
publică aflate în administrarea instituţiilor publice nespecializate, dacă aceste bunuri se
află în evidenţele direcţiilor judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional,
respectiv a municipiului Bucureşti, şi dacă în cursul activităţilor de monitorizare
desfăşurate în condiţiile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 182/2000 s-a constatat că
distrugerea sau deteriorarea lor gravă nu poate fi remediată prin operaţiuni de restaurare;
b)instituţiile publice specializate, pentru bunurile culturale mobile pe care le
administrează, dacă este întrunită una dintre condiţiile stabilite la art. 19 alin. (1) din
Legea nr. 182/2000.
(2)În vederea declanşării procedurii de declasare în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)
direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a
municipiului Bucureşti, vor depune la Direcţia muzee, colecţii, arte vizuale din cadrul
Ministerului Culturii şi Cultelor cererea de declasare şi fotocopia fişei standard a
obiectului/obiectelor, în termen de 10 zile de la data la care au cunoscut sau trebuiau să
cunoască cauza care conduce la declanşarea procedurii de declasare.
(3)În vederea declanşării procedurii de declasare în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)
instituţiile publice specializate vor depune la Direcţia muzee, colecţii, arte vizuale din
cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor cererea de declasare şi fotocopia fişei standard a
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obiectului/obiectelor, în termen de 10 zile de la data la care au cunoscut sau trebuiau să
cunoască cauza care conduce la declanşarea procedurii de declasare.
Art. 26

(1)Declanşarea la cerere a procedurii de declasare se face la solicitarea persoanelor fizice
şi a persoanelor juridice de drept privat, proprietare ale bunurilor culturale mobile
respective.
(2)În vederea declanşării procedurii de declasare prevăzute la alin. (1) solicitanţii vor
depune la direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional,
respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror evidenţă se află bunul cultural mobil clasat,
cererea de declasare şi fotocopia fişei standard a obiectului/obiectelor, în termen de 10
zile de la data la care au cunoscut sau trebuiau să cunoască cauza care conduce la
declanşarea procedurii de declasare.
(3)Direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a
municipiului Bucureşti, vor transmite la Direcţia muzee, colecţii, arte vizuale din cadrul
Ministerului Culturii şi Cultelor documentele prevăzute la alin. (2) în termen de 5 zile de
la depunere.
Art. 27

Cererea de declasare se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la
prezentele norme.
Art. 28

Documentele depuse la Direcţia muzee, colecţii, arte vizuale din cadrul Ministerului
Culturii şi Cultelor, care sunt incomplete sau conţin date eronate, se restituie persoanei
fizice sau juridice care le-a depus, în termen de 5 zile de la data depunerii.
Art. 29

(1)Documentele depuse la Direcţia muzee, colecţii, arte vizuale se supun analizei
Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor în termen de maximum 5 zile de la data
depunerii.
(2)În termen de 5 zile de la data depunerii documentelor la Comisia Naţională a Muzeelor
şi Colecţiilor vor fi desemnaţi experţii sau specialiştii şi conservatorii sau restauratorii,
după caz, conform art. 24 alin. (3) şi (4).
Art. 30

(1)Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor analizează, în vederea declasării,
documentele prevăzute la art. 25 alin. (2) şi (3) şi la art. 26 alin. (2), precum şi
documentele care au fost luate în considerare la clasarea respectivului bun şi raportul de
expertiză şi actul de constatare, după caz, al experţilor sau specialiştilor şi conservatorilor
sau restauratorilor, prevăzute la art. 24 alin. (5) şi (6).
(2)Hotărârile de declasare sau, după caz, de respingere a declasării se adoptă cu votul a
jumătate plus unul din numărul membrilor prezenţi la şedinţă. În caz de balotaj votul
preşedintelui este decisiv.
(3)Hotărârile privind declasarea bunurilor culturale mobile se întocmesc de către
secretarul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, se semnează de către
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preşedintele acesteia şi se transmit, prin secretarul comisiei, ministrului culturii şi
cultelor, împreună cu proiectul ordinului de aprobare a hotărârii de declasare.
(4)Ordinul de declasare se comunică în scris proprietarului şi titularilor de alte drepturi
reale de către Direcţia muzee, colecţii, arte vizuale din cadrul Ministerului Culturii şi
Cultelor în termen de 10 zile de la emitere.
(5)Ordinul de declasare este luat în evidenţa inventarului patrimoniului cultural naţional
mobil în care figurează bunul respectiv, procedându-se la radierea acestuia din fond sau,
după caz, din tezaur.
(6)Hotărârile privind respingerea declasării se întocmesc de către secretarul Comisiei
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, se semnează de către preşedintele acesteia şi se
transmit, în termen de 10 zile de la adoptare, persoanei fizice sau juridice care a declanşat
procedura de declasare.
(7)Instituţiile publice specializate care primesc ordinul de declasare sunt obligate să
opereze modificările ce se impun în evidenţa analitică şi sinoptică proprie.
Art. 31

(1)Hotărârea privind respingerea declasării poate fi contestată în termen de 10 zile de la
comunicare.
(2)Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor va comunica răspunsul la contestaţie în
termen de 20 de zile de la înregistrare.
(3)În cazul în care contestatarul este nemulţumit de răspunsul primit, se poate adresa
instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
CAPITOLUL V: Procedura trecerii unui bun cultural mobil dintr-o categorie
juridică în alta a patrimoniului cultural naţional
Art. 32

(1)Trecerea unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridică în alta a patrimoniului
cultural naţional se realizează cu respectarea procedurii prevăzute pentru clasare.
(2)Trecerea unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridică în alta a patrimoniului
cultural naţional se realizează din oficiu sau la cerere.
Art. 33

Declanşarea din oficiu a procedurii de trecere a unui bun cultural mobil dintr-o categorie
juridică în alta a patrimoniului cultural naţional se poate hotărî de către Comisia
Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor, după cum urmează:
a)în urma soluţionării contestaţiilor privind ordinele de clasare;
b)în urma soluţionării cererilor de declasare;
c)în urma soluţionării contestaţiilor privind ordinele de declasare.
Art. 34

(1)Declanşarea la cerere a procedurii de trecere a unui bun cultural mobil dintr-o
categorie juridică în alta a patrimoniului cultural naţional se realizează la solicitarea
persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat, proprietare ale unui bun
cultural mobil clasat.
(2)În vederea declanşării procedurii de trecere, prevăzută la alin. (1), solicitanţii vor
depune la direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional,
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respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei evidenţă se află bunul cultural mobil clasat,
cererea de trecere, însoţită de raportul de expertiză pe care se întemeiază.
(3)Cererea de trecere se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la
prezentele norme.
(4)Procedura de trecere se declanşează, se derulează şi se finalizează potrivit procedurii
de clasare reglementate prin prezentele norme.
Art. 35

(1)Ordinul de clasare, declasare sau de trecere dintr-o categorie juridică în alta a
patrimoniului cultural naţional a unui bun cultural mobil poate fi contestat de proprietarul
sau de titularul dreptului de administrare la Ministerul Culturii şi Cultelor, în termen de
30 de zile de la comunicare.
(2)Ministerul Culturii şi Cultelor este obligat să soluţioneze contestaţia în termen de 30
de zile de la înregistrarea acesteia.
(3)În cazul în care contestatarul este nemulţumit de răspunsul la contestaţia adresată
Ministerului Culturii şi Cultelor, se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în
condiţiile legii.

ANEXA Nr. 1: CERERE
Secţiunea I: DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT
1.Cod solicitant (CNP sau Cod Fiscal, după caz): |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
2.1.Nume:................... Prenume:..........................
sau
2.2.Denumire: .................................................
3.Adresa/Sediul social, după caz: | Localitate:............. Judeţ:........
Str... Nr. ....Cod poştal ....... Bl.... Sc.... Et. .... Ap.... Sector...
|4. Calitate:

|_| Proprietar

|_| Mandatar al unui proprietar

|_| Administrator de bunuri proprietate |_| Autoritate publică
publică

Secţiunea II: DATE PRIVIND PROCEDURA SOLICITATA
1.|_| Se solicită clasarea
(Indicaţi la rubrica „Observaţii" de la secţiunea III, pct.1.6 din cerere sau din coloana 1.6
din lista anexată, dacă anterior s-au mai formulat solicitări privind clasarea
bunului/bunurilor în cauză).
2.|_| Se solicită declaşarea
(Indicaţi la rubrica „Observaţii" de la secţiunea III, pct.1.6 din cerere sau din coloana 1.6
din lista anexată, actele privind clasarea bunului/bunurilor, respectiv ordinul ministrului
culturii şi cultelor şi certificatul de clasare, ataşându-le totodată, în fotocopie, la cerere).
3.|_| Se solicită trecerea dintr-o categorie juridică în alta a patrimoniului cultural
naţional, respectiv:
3.1.|_| Din Fond în Tezaur
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3.2.|_| Din Tezaur în Fond
(Indicaţi la rubrica „Observaţii" de la secţiunea III, pct.1.6 din cerere sau din coloana 1.6
din lista anexată, actele privind clasarea bunului/bunurilor, respectiv ordinul ministrului
culturii şi cultelor şi certificatul de clasare, ataşându-le totodată, în fotocopie, la cerere).
Secţiunea III: DATE PRIVIND BUNUL/BUNURILE LA CARE SE REFERA
CEREREA
1. Descrierea bunului cultural
1.1. Denumirea bunului cultural

...........................

1.2. Autor(i), atelier, marcă, şcoală, atribuire (după caz)
...........................
1.3. Titlul sau tema (dacă este cazul)

..........................

1.4. Material, tehnică, dimensiuni (eventual dimensiunile suportului) şi alţi parametri ..........................
de identificare (după caz)
...........................
...........................
1.5. Datare, anul fabricaţiei (după caz)

..........................

1.6. Observaţii (documente de referinţă, antecedente, stare de conservare, cantitate,
date speciale - prezenţa semnăturilor, inscripţionărilor, mărcilor ş. a.)

...........................
...........................
...........................
...........................

2. Descrierea colecţiei/lotului de bunuri diferite (Se completează lista anexată
cererii)

.........................

Data:
Semnătura/eventual ştampila solicitantului

ANEXA Nr. 2: FIŞĂ STANDARD
Nr. crt.

Denumirea
bunului cultural

Autor(i), atelier,
marcă, şcoală,
atribuire (după
caz)

(0)

(1.1)

(1.2)

Titlul sau tema Material, tehnică, dimensiuni
Datare, anul
(dacă este cazul)
(eventual dimensiunile
fabricaţiei (după
suportului) şi alţi parametri
caz)
de identificare (după caz)

(1.3.)

(1.4.)

(1.5.)

Observaţii (documente de
referinţă, antecedente, stare
de conservare, cantitate, date
speciale - prezenţa
semnăturilor,
inscripţionărilor, mărcilor
ş.a.)
(1.6.)

Data:
Semnătura/eventual ştampila solicitantului

ANEXA Nr. 3:

ROMÂNIA
MINISTERUL
DIRECŢIA PENTRU
NAŢIONAL A ............

CULTURII
CULTURĂ, CULTE

ŞI

Şl
PATRIMONIUL

CULTELOR
CULTURAL
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ÎNŞTIINŢARE
Către ........... (numele şi prenumele/denumirea şi adresa solicitantului)
1.Referitor la cererea dumneavoastră la nr ..... / ........... , vă facem cunoscut că în
urma expertizei efectuate s-a declanşat procedura de clasare în patrimoniul cultural
naţional a bunului cultural identificat prin datele următoare:
1.1. Domeniul din care face parte (în sensul art.3 din Legea 182/2000)

............................

1.2. Denumirea bunului cultural

............................

1.3. Autor(i), atelier, marcă, şcoală, atribuire
.............................
1.4. Titlul sau tema

...........................

1.5. Material, tehnică, dimensiuni, suport (dimensiuni) şi alţi parametri de ...........................
identificare
...........................
...........................
1.6. Datare, anul fabricaţiei

............................

1.7. Observaţii

............................
............................

2.Potrivit dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 182/2000, în timpul desfăşurării
procedurii de clasare bunul cultural mobil la care se referă prezenta înştiinţare se află sub
regimul de protecţie prevăzut pentru bunurile clasate în Tezaurul patrimoniului cultural
naţional mobil şi vă revin obligaţiile prevăzute de acest act normativ privind măsurile de
protejare a bunului respectiv.
Director,

Întocmit,

ANEXA Nr. 4:
ROMÂNIA
MINISTERUL
CULTURII
Şl
CULTELOR
DIRECŢIA
PENTRU
CULTURĂ,
CULTE
ŞI
PATRIMONIUL CULTURAL NAŢIONAL A ..............
PROCES-VERBAL
încheiat între 1) ........................................... în calitate de 2) ........... şi 3) ..........................
în calitate de reprezentant al Direcţiei pentru Cultura, Culte şi Patrimoniu Cultural
Naţional a ........... procedând primul la predarea şi secundul la primirea 4) ........................
Pe timpul predării primirii s-au constatat următoarele:
5) ..............................................................
................................................................
Bunul cultural mobil descris mai sus se predă de către proprietar Direcţiei pentru Cultura,
Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a ........ pentru efectuarea probelor de laborator în
vederea clasării.
Direcţiei pentru Cultura, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a ........ se obligă să
înapoieze bunul cultural în starea in care se află la luarea în primire cel mai târziu la data
de 6) ...........
Data ................
Am predat
Semnătura proprietarului
1)
2)

Am primit
Semnătura şi ştampila reprezentantului Direcţiei pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniu Cultural Naţional a ..

Numele prenumele şi codul numeric personal al celui care predă
Calitatea celui care predă (proprietar,administrator,împuternicit .. )
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3)

Numele prenumele şi codul numeric personal al reprezentantului Direcţiei pentru
Cultura, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional
4)
Denumirea bunului cultural mobil şi principalele caracteristici
5)
Constatări privind starea de conservare,integritatea.
6)
Cel mult 30 zile de la data încheierii procesului verbal

ANEXA Nr. 5: CERTIFICAT DE CLASARE

ROMÂNIA
MINISTERUL
CULTURII
DIRECŢIA MUZEE, COLECŢII, ARTE VIZUALE
Nr .............din .................

Şl

CULTELOR

1.în temeiul prevederilor art.14 alin. (2) din Legea nr.182/2000 privind protejarea
patrimoniului cultural naţional se eliberează prezentul certificat de clasare pentru bunul
cultural care se identifică prin datele următoare:
1.1. Domeniul din care face parte (în sensul art.3 din Legea 182/2000)
..........................
1.2. Denumirea bunului cultural

..........................

1.3. Autor(i), atelier, marcă, şcoală, atribuire
...........................
1.4. Titlul sau tema

...........................

1.5. Material, tehnică, dimensiuni, suport (dimensiuni) şi alţi parametri de
identificare

..........................
..........................
..........................

1.6. Datare, anul fabricaţiei

..........................

1.7. Observaţii

...........................

2.1.Prezentul certificat atestă că bunul la care se referă face parte din patrimoniul cultural
naţional al României, fiind clasat prin Ordinul nr ..... / ............. al ministrului culturii şi
cultelor în categoria juridică ............
2.2.Prezentul certificat nu garantează legalitatea titlului de proprietate al deţinătorului său
asupra bunului/bunurilor la care face referire.
3.Data eliberării__________________________
Director,

Întocmit,

ANEXA Nr. 6: RAPORT DE EXPERTIZA
MINISTERUL
CULTURII
DIRECŢIA PENTRU CULTURĂ,
NAŢIONAL A ...............

Şl
CULTE ŞI

1)
CULTELOR
PATRIMONIUL CULTURAL

A)Date despre expert
1.Nume şi prenume.
2.Număr, tip şi data eliberării autorizaţiei de expert.
3.Locul de muncă, forma de angajare.
B)Date despre proprietarul bunului cultural expertizat
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1.Nume şi prenume sau Denumire societate comercială/instituţie.
2.Adresă.
3.Cod numeric personal sau cod fiscal.
C)Date despre bunul cultural
1.Indicarea criteriilor utilizate în procedura de clasare.
2.Argumentarea notelor acordate pentru fiecare criteriu.
3.Stabilirea rezultatului expertizei.
D)Concluzia
1.Propunerea de clasare în fond/tezaur.
2.Propunerea de neclasare.
Semnătura şi ştampila expert autorizat ..........
______________
1)

în situaţia în care expertiza se realizează de către un alt expert decât cel din cadrul
direcţiilor judeţene, formularul va avea înscris antetul acestuia.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 349 din data de 24 mai 2002

