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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATULCAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

privind regimul juridic al Cetafilor dacice din Mun^ii Ora^tiei, 
care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO $i unele masuri 

pentru protejarea acestora

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - (1) Jude^ele pe teritoriul carora se afla monumentele istorice 

Cetatile dacice din Muntii Orastiei, denumite in continuare Cetatile dacice din 

Muntii Orastiei, §i care nu sunt inscrise in inventarul domeniului public 

national ori in inventarul domeniului public local al comunelor, ora§elor §i 
municipiilor, au obligajia sa preia, sa inventarieze, sa inscrie in domeniul 
public judetean ^i sa asigure administrarea acestora, in condi^iile art. 867 - 870 

din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile 

ulterioare ^i ale prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare.
(2) Cetatile dacice din Muntii Orastiei, precum si zonele lor de 

protectie sunt identificate in teren - conform perimetrelor inscrise in Lista 

patrimoniului mondial si perimetrelor zonelor de protectie ale acestora 

fumizate de Institutul National al Patrimoniului si actualizate atunci cand este 

necesar - de catre oficiile judetene de cadastru §i publicitate imobiliara.
(3) Doua sau mai multe unitati administrativ-teritoriale se pot asocia, 

in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu completarile 

ulterioare, in vederea participmi la programe §i proiecte comune, ori pot sa 

formeze, in scopul cooperarii, asocia{ii de dezvoltare intercomunitara, cu 

personalitate juridica, de drept privat §i de utilitate publica, in vederea 

gestionarii in comun a infrastructurii specifice punerii in valoare a Cetatilor 

dacice din Muntii Orastiei, cu respectarea prevederilor art. 35 din Legea
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nr. 273/2006 privind fmanjele publice locale, cu modificarile §i completarile 

ulterioare.
(4) Consiliile judetene au obliga^ia sa protejeze, sa conserve sa 

puna m valoare Cetatile dacice din Muntii Orastiei, aflate in administrare, 
inclusiv prin activita^i de publicitate desfa^urarea de activita^i de natura 

economica in ceea ce prive§te editarea ^i valorificarea prin standuri proprii de 

material de popularizare in scopul cunoa§terii, educarii, promovarii §i 
cercetarii monumentelor istorice.

(5) Consiliile judetene au obligajia sa asigure paza monumentelor 

istorice, a zonei de protectie a acestora, sa stabileasca mijloacele de protectie 

si sa monitorizeze punerea in aplicare a acestora, iar Ministerul Afacerilor 

Interne, prin intermediul Jandarmeriei Romane, are obligatia sa asigure 

masurile de ordine si siguranta publica.
A

(6) Intrejinerea, folosirea, exploatarea §i punerea in valoare a 

Cetatilor dacice din Muntii Orastiei de catre unita^ile administrativ-teritoriale 

se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
ale Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, 
republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, ale Ordonanfei 
Guvernului nr. 43/2000 privind protec^ia patrimoniului arheologic §i 
declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare §i ale Ordonantei Guvernului 

nr. 47/2000 privind stabilirea unor masuri de protectie a monumentelor istorice 

care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 564/2001.

(7) Consiliile judetene au obligatia intretinerii terenurilor aferente 

zonei administrate, a cailor de acces pe traseele de vizitare, a inlaturarii 
vegetatiei care pune in pericol monumentele istorice si zonele de protectie ale 

acestora, sau afecteaza aspectui general al lor, cu respectarea normelor silvice 

si a celor privind protejarea monumentelor istorice si a patrimoniului 

arheologic in vigoare ?i luarea tuturor masurilor pentru asigurarea integritatii 
monumentelor istorice pe parcursul acestor operatiuni.

(8) Prin derogare de la prevederile art. 35 - 37 alin. (1) din Legea 

nr. 46/2008 - Codul silvic, republicata, cu modificarile completarile 

ulterioare, terenurile din fondul forestier national pe amplasamentul carora se 

afla zona de sit (zona 1) a Cetatilor dacice din Muntii Orastiei §i zona de 

protectie (zona 2) se scot defmitiv din fondul forestier national, fara plata §i 
fara compensare.

(9) Delimitarea zonei de sit (zona 1 §i 2), care se scoate din fondul 
forestier national, se face in funcfie de perimetrele inscrise in Lista 

patrimoniului mondial si perimetrele zonelor de protectie ale acestora 

comunicate de catre Institutul Na^onal al Patrimoniului.
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Art. 2. - In situa^ia in care proprietarul nu intenlioneaza sa renunte 

la proprietatea terenurilor aferente ansamblurilor §i siturilor istorice 

arheologice care fac parte din Cetatile dacice din Muntii Orastiei, acestea pot 

fi expropriate de catre consiliile jude^ene, cu dreapta si prealabila despagubire, 
prin derogare de la prevederile art. 5 din Legea nr. 33/1994 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, republicata.

Art, 3. - (1) Finan^area lucrarilor de reparable, intrelinere curenta, 
punere in valoare, cercetare, restaurare, consolidare, conservare si asigurare a 

serviciilor de supraveghere si paza a Cetatilor dacice din Muntii Orastiei este 

in sarcina proprietarilor, administratorilor sau a titularilor altor drepturi reale, 
dupa caz.

(2) In cadrul planurilor anuale de protec^ie §i gestiune, unita^ile 

administrativ-teritoriale sunt obligate sa prevada modalitatea concreta de 

finan{are a activita{ilor §i lucrarilor asupra Cetatilor dacice din Muntii Orastiei, 
inclusiv propuneri referitoare la finanlarea din fonduri europene.

(3) Administratorul poate sus^ine sau cofmanla, in limita bugetului 
alocat, realizarea unora din activitajile cuprinse in planurile de protectie ^i 
gestiune, in baza proiectelor aprobate de autoritalile administratiei publice 

jude^ene ?! locale.

Art. 4. - (1) Lucrarile de reparable, intre^inere curenta, punere in 

valoare, cercetare, conservare, consolidare §i restaurare a Cetatilor dacice din 

Muntii Orastiei, precum si asigurarea serviciilor de supraveghere si paza ale 

acestor obiective sunt in sarcina proprietarilor, administratorilor si a titularilor 

altor drepturi reale, dupa caz.
(2) Obiectivele §i condiliile pentru realizarea lucrarilor §i asigurarea 

serviciilor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin Programul de protec^ie §i 
gestiune al Cetatilor dacice din Muntii Orastiei, care se elaboreaza de 

Ministerul Culturii, cu colaborarea consiliilor judetene, si se aprobaprin ordin 

al ministrului culturii, cu avizul Comisiei Nafionale a Monumentelor Istorice 

si al Comisiei Nationale de Arheologie in termen de 12 luni de la intrarea in 

vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - Finan^area lucrarilor prevazute la art. 4 se asigura din:
a) sume alocate cu aceasta destinatie, din bugetele proprii ale 

consiliilor judetene, in limita sumelor prevazute anual in bugetele respective;
b) sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul consiliilor judetene, 

pentru lucrarile de restaurare, in limita sumelor prev^ute anual in buget;
c) fonduri europene;
d) sume alocate de organismele intemationale, precum si de 

organizatiile neguvernamentale;
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e) sume provenite din sponsorizari, donatii si alte liberalitati;
f) sume alocate din alte fonduri sau din alte surse constituite, potrivit

legii;
g) sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Culturii din Programul national de restaurare a monumentelor istorice si 
timbrul monumentelor istorice gestionate de Institutul National al 
Patrimoniului, conform normelor de aplicare ale respectivelor programe.

A

Art. 6. - In vederea protejarii Cetatilor dacice din Muntii Orastiei 51 

pentru respectarea prevederilor legale in acest domeniu, consiliile judetene au 

urmatoarele atributii:
a) coopereaza in cadrul structurii de administrare, cu organismele 

nationale si intemationale §i institu^iile publice cu responsabilita^i in domeniul 
protejarii patrimoniului;

b) colaboreaza cu titularii altor drepturi reale asupra ceta^ilor, cu 

Administra^ia Parcului Natural Gradistea Muncelului - Cioclovina, precum si 
cu Institutul National al Patrimoniului, pentru punerea in aplicare a planurilor 

anuale de protec^ie si gestiune;
c) finanfeaza, in condi{iile legii, din bugete proprii, lucrarile de 

repara^ie, de intre^inere curenta §i de punere in valoare si de asigurare a 

serviciilor de supraveghere si paza a Ceta^ilor dacice din Muntii Orastiei;
d) includ obiectivele specifice prevazute in Programul de protec^ie §i 

gestiune a monumentelor istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial in 

programele §i planurile de dezvoltare economico-sociala §i urbanistica, 
respectiv de amenajare a teritoriului, finanjate de la bugetul de stat sau local, 
din fonduri externe nerambursabile ^i din alte surse, in condijille legii;

e) iau masurile tehnice §i administrative necesare pentru prevenirea 

degradarii starii de conservare a Ceta^ilor dacice din Muntii Orastiei, in 

colaborare cu directiile judetene pentru cultura;
f) monitorizeaza §i controleaza aplicarea metodologiilor §i a 

reglementarilor legale cu privire la protejarea Cetatilor dacice din Muntii 

Orastiei, a programelor §i planurilor de protectie §i gestiune;
g) infiinteaza in structura aparatului propriu sau in afara aparatului 

propriu, compartimente speciaiizate sau posturi, ori, dupa caz, infiinteaza si 
organizeaza institutii publice sau servicii publice speciaiizate §i stabilesc 

masuri sau sarcini de serviciu precise in domeniul protejarii Cetatilor dacice 

din Mundi Orastiei;
h) emit autorizatia de construire in conformitate cu avizul 

Ministerului Culturii, in vederea executarii tuturor lucrarilor de conservare, 
restaurare, consolidare §i punere in siguranta a Cetatilor dacice din Muntii 

Orastiei;
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i) asigura, impreuna cu directiile judetene pentru cultura, aplicarea 

siglei „Monument istoric inscris in Lista patrimoniului mondial” controleaza 

intre^inerea acesteia;
j) urmaresc aplicarea masurilor de paza protecfie a Cetatilor dacice 

din Mun^ii Orastiei.

Art. 7. - (1) Includerea in bugetul consiliilor judetene de catre 

Ministerul Finantelor Publice a sumelor aferente Programului de protec^ie §i 
gestiune al Cetatilor dacice din Muntii Orastiei, respectiv planurile anuale de 

protectie si gestiune, formulate asumate de consiliile judetene, se realizeaza, 
anual, in limita sumei aprobate cu aceasta destinatie, numai dupa aprobarea 

Programului prin ordin al ministrului culturii.
(2) Pentru realizarea ac^iunilor §i obiectivelor din Programul de 

protectie §i gestiune al Cetatilor dacice din Muntii Orastiei si respectiv din 

planurile anuale de protectie si gestiune, sumele alocate de Ministerul 
Finantelor Publice prin bugetul consiliilor judetene, se cuprind, in condi^iile 

legii, in bugetul acestora la titlul „Alte cheltuieli”.

Art. 8. - Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea 

nr. 273/2006, cu modificarile §i completarile ulterioare, sumele alocate pentru 

lucrarile de reparatie, intretinere curenta, punere in valoare, cercetare, 
conservare, consolidare si restaurare a Cetatilor dacice din Muntii Orastiei, 
precum si asigurarea serviciilor de supraveghere si paza ale acestor obiective, 
ramase neutilizate la sfar^itul anului bugetar de catre unita^ile/subdiviziunile 

administrativ-teritoriale se reporteaza §i raman la dispozi^ia acestora, urmand 

a fi utilizate cu aceea§i destina^ie, in anii urmatori, pana la finalizarea 

obiectivelor de investi^ii, a proiectelor §i actiunilor. Sumele ramase neutilizate 

dupa finalizarea obiectivelor de investitie §i actiunilor se restituie la bugetul de 

stat.

Art. 9. - (1) Beneficiarii sumelor alocate conform prevederilor art. 7 

raspund, potrivit legii, de organizarea §i derularea procedurilor de atribuire a 

contractelor de bunuri, servicii si lucrari, in conformitate cu prevederile legale 

privind achizifiile publice, de respectarea prevederilor legale privind aprobarea 

documenta^iilor tehnico-economice aferente obiectivelor si proiectelor de 

investi^ii finan^ate din fonduri publice, precum §i de modul de utilizare a 

sumelor repartizate potrivit destina^iei pentru care au fost alocate.
(2) Beneficiarii au obligatia sa transmits trimestrial Ministerului 

Culturii un raport privind stadiul acfiunilor.
(3) In completarea sumdor alocate de la bugetul de stat, beneficiarii 

finanfarii pot aloca, in condififc legii, sume din bugetele proprii, pentru 

finantarea acfiunilor §i obiectivek)irde investifii.
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Art. 10. - (1) In zonele care cuprind Cetatile dacice din Muntii 

Orastiei inscrise in Lista patrimoniului mondial §i zonele lor de protecfie se 

interzice efectuarea oricaror lucrari care pot afecta siturile arheologice, in 

absen^a certificatului de descarcare de sarcina arheologica sau a avizului 
favorabil al Ministerului Culturii.

(2) In zonele prevazute la alin. (1) se interzice accesul cu detectoare 

de metale sau utilizarea lor, cu exceptia cercetarilor arheologice autorizate de 

Ministerul Culturii.
(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) si (2) constituie infrac^iuni §i 

se pedepsesc potrivit art. 25 si 26 din Ordonanja Guvernului nr. 43/2000, 
republicata, cu modiflcarile ?i complet^ile ulterioare, la care se poate adauga 

un spor de 6 luni fata de pedeapsa stabilita potrivit Ordonantei Guvernului 

nr, 43/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 11. - (1) Cetatile dacice din Muntii Orastiei pot fi transferate din 

domeniul public al statului in domeniul public local, in scopul administrarii, 
intre|inerii, restaurarii, consolidarii, conservarii §i punerii in valoare, la cererea 

consiliului judetean, prin hotarare a Guvernului, declarandu-se, din bun de 

interes public, in bun de interes judetean, potrivit Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 57/2019, cu completarile ulterioare.
(2) Daca dupa o perioada de 7 ani direc^iile judelene pentru cultura 

constata neindeplinirea condi^iilor, scopului §i a obliga^iilor privind executarea 

lucrarilor prevazute la alin. (1), bunurile revin in domeniul public al statului, 
in conditiile legii.

Art. 12. ~ Ordonanta Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor 

masuri de protectie a monumentelor istorice care fac parte din Lista 

patrimoniului mondial, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 45 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea 

nr. 564/2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, art. 4\ cu 

urmatorul cuprins:
„Art. 4'. - (1) Regulamentul-cadru, componenta formata din 

reprezentati ai autoritatilor §i institutiilor cu atributii in ceea ce priveste 

protejarea monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului 

mondial si a zonelor de protectie ale acestora, ai proprietarilor, ai comunitatilor 

locale §i specialist! si experfi in domeniul protejarii patrimoniului cultural 
national, in cadrul comitetelor de organizare UNESCO, se stabilesc prin 

hotarare a Guvernului.
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(2) Prin hotarare a consiliului judetean se aproba componenta 

nominala a comitetelor de organizare UNESCO, precum regulamentele de 

organizare functionare ale acestora.”

2. La articolul 6, alineatele (1) - (3) se modifica vor avea 

urmatorul cuprins:
„Art. 6. - (1) Activitaple lucrarile prevazute la art. 4, pentru 

monumentele istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial, se realizeaza in 

conformitate cu Programele de protecjie §i gestiune a monumentelor istorice 

inscrise in Lista patrimoniului mondial.
(2) Programele de protecjie §i gestiune a monumentelor istorice 

inscrise in Lista patrimoniului mondial se aproba prin ordin al ministrului 

culturii la propunerea Comisiei Na^ionale a Monumentelor Istorice §i, in cazul 
siturilor arheologice, a Comisiei Nationale de Arheologie.

(3) Programele de protectie §i gestiune a monumentelor istorice 

inscrise in Lista patrimoniului mondial cuprind masuri cu caracter 

administrativ §i masuri cu caracter tehnic cu privire la aceste monumente §i la 

zona lor de protecjie.”

A

Art. 13. ~ In termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei 
legi se aproba Programul de protectie §i gestiune al Cetatilor dacice din Muntii 

Ora^tiei inscrise in Lista Patrimoniului Cultural.
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Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevedehlor art. 75 ale art. 76 alin. (1) din Constitupa 

Romdniei, republicatd.
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