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Ref:  Poziţia Ministerului  Culturii,  Cultelor şi  Patrimoniului Naţional faţă  de 
amendamentele  aduse  de  Comisia  pentru  Administraţie  Publică,  Organizarea 
Teritoriului  şi  Echilibru  Ecologic,  din  Camera  Deputaţilor,  Ordonanţei  Guvenului 
nr.27/2008

Ordonanţa  Guvernului  nr.  27/2008  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, în forma aprobată de Guvern în 
august 2008, reprezintă un pas important spre normalitate şi o primă etapă în procesul 
redefinirii  unei  strategii  naţionale  în  domeniul  urbanismului  şi  al  protejării 
patrimoniului  construit.  Prevederile  sale  sunt  de  natură  să  limiteze  practica,  larg 
răspândită în ultimii ani, a urbanismului derogatoriu şi să ducă la rezultate imediate în 
stoparea intervenţiilor nocive - demolări, construcţii mult supradimensionate - în zonele 
construite protejate. 

Miniserul  Culturii,  Cultelor  şi  Patrimoniului  Naţional  susţine aprobarea prin 
Lege a O.G. 27 în forma propusă de Guvern, dar îşi exprimă nedumerirea cu privire la 
amendamentele  propuse  în  Comisia  pentru  Administraţie  Publică,  Organizarea 
Teritoriului şi Echilibru Ecologic din Camera Deputaţilor, amendamente care practic 
anulează efectele benefice ale ordonanţei dând posibilitatea ca, în continuare, în zonele 
construite potejate  să  poată  fi  schimbate regulile şi  să  se poată  construi  excesiv în 
funcţie de interese private şi în dauna interesului public. 

În acest sens subliniem că prevederile iniţiale ale OG 27 nu sunt de natură să 
blocheze dezvoltarea urbanistică  sau să  descurajeze investiţiile private,  aşa cum s-a 
afirmat,  ci,  dimpotrivă,  ele  vor  contribui  la  o  dezvoltare  urbanistică  coerentă  prin 
limitarea speculei imobiliare şi a utilizării abuzive a terenurilor, asigurând un mai bun 
confort urban, în respectul valorilor de patrimoniu şi al identităţii noastre culturale. 

În  vederea  revenirii  la  prevederile  iniţiale  ale  OG  27,  Ministerul  Culturii, 
Cultelor şi  Patrimoniului Naţional a înaintat  o scrisoare către  Preşedintele Comisiei 
pentru  Administraţie  Publică,  Organizarea  Teritoriului  şi  Echilibru  Ecologic  din 
Camera  Deputaţilor,  doamna  Sulfina  Barbu,  prin  care  îi  solicită  renunţarea  la 
amendamentele care anulează efectele benefice ale respectivei ordonanţe.


