
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIUL RISIPIT  

 

Studiu realizat de Rețeaua Națională a Muzeelor din România privind retrocedarea 
patrimoniului muzeal (2001-2014) 

 

  



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Alexandra Zbuchea 
©Rețeaua Națională a Muzeelor din România, 2015   



 3 

Cuprins  
 
 
 
 
Alertă / 4  
 
Cum influențează retrocedarea patrimoniului activitatea muzeelor? / 6  
 
Care este cadrul legal care permite retrocedarea patrimoniului? / 8  
 
Care este amplaorea fenomenului? / 12  
 
Care este opinia profesioniștilor cu privire la retrocedarea patrimoniului deținut de muzee? / 16  
 
Studii de caz / 17  
 
 Muzeul Memorial Octavian Goga  
 Colecția de Istorie a Farmaciei 
 Muzeul de Artă Brașov 
 
Cum pot fi susținute muzeele și proprietarii bunurilor de patrimoniu pentru ca acestea să rămână 
accesibile publicului? / 26 
 
 

  



 4 

 

Alertă 

 
Adoptarea în anul 2001 a legislației privind 
retrocedarea în natură a bunurilor confiscate în 
timpul regimului comunist din România a deschis 
calea retrocedării patrimoniului mobil și imobil 
deținut de muzee din întreaga țară. Spre deosebire 
de alte țări din fostul bloc comunist, România a 
adoptat principiul restitutio in integrum. Acest 
lucru înseamnă că dacă bunul de patrimoniu 
confiscat abuziv în perioada 1945-1989 mai 
există, actualul deținător trebuie să îl predea 
fostului proprietar sau urmașilor acestuia. Acest 
principiu contribuie în cea mai mare măsură la 
realizarea unei reparații morale și legale în egală 
măsură, pentru nedreptățile suferite în timpul 
regimului comunist de numeroși români.  

Implementarea legislației a atras însă și o serie de 
efecte negative la nivelul unor instituții de cultură. 
Prin efect înlănțuit, acestea se propagă asupra 
publicului acestora, precum și asupra unor 
comunități întregi care se văd private de accesul și 
utilizarea unor însemnate valori culturale și 
spirituale. Nu dăm decât un singur exemplu în 
acest sens: retrocedarea domeniului Octavian 
Goga din Ciucea poate duce pe termen mediu sau 
lung la închiderea muzeului memorial și sistarea 
activităților culturale din localitate. Mai mult, s-au 
înregistrat și cazuri de abuzuri și chiar ilegalități, 
semnalate printre altele de reprezentanți 
însemnați ai sectorului muzeal, cum este Dna. 
Roxana Theodorescu, director general al Muzeului 
Național de Artă al României, sau de Dl. Virgil 
Ștefan Nițulescu, președinte al Rețelei Naționale a 
Muzeelor din România. Mai mult, a fost solicitată 
și uneori obținută în instanță retrocedarea unor 
bunuri donate către statul român înainte de cel 

de-al doilea război mondial sau după căderea 
regimului comunist.  

Bunurile de patrimoniu supuse retrocedării, atât 
imobile cât și obiecte de artă, variază și sunt 
extrem de diverse din punct de vedere al 
caracteristicilor și semnificației lor culturale. După 
retrocedare, soarta lor devine în foarte multe 
cazuri incertă. Sunt imobile care au adăpostit 
muzee sau case memoriale, care după retrocedare 
au fost lăsate în părăsire. Bunuri mobile, o dată 
ieșite din circuitul public, nu mai sunt supuse unei 
monitorizări legate de condițiile în care sunt 
păstrate, riscând să se degradeze.  

Registrul muzeelor care sunt afectate de 
retrocedări realizat de Rețeaua Națională a 
Muzeelor din România include peste 100 de 
muzee din aproape 80 de localități care și-au 
pierdut sau riscă să își piară sediile. Numărul 
muzeelor care sunt afectate de retrocedarea 
colecțiilor este chiar mai mare. Activitatea acestor 
muzee este perturbată pe termen mediu și lung de 
aceste procese, atât din punct de vedere 
administrativ și financiar, dar și din perspectiva 
ofertei către publicul lor.  

În acest context Rețeaua Națională a Muzeelor din 
România consideră că este necesară nu numai 
monitorizarea atentă a proceselor de retrocedare 
de bunuri de patrimoniu, ci și intervenția statului 
pentru o mai bună reglementare. Monitorizarea 
retrocedărilor poate contribui la prevenirea 
neregulilor și abuzurilor. Muzeele pot fi ajutate să 
fie reprezentate corect și profesionist în justiție. 
Este imperios necesar să se aplice legislația în 
vigoare privind protecția patrimoniului, o dată ce 
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acesta a intrat în proprietate privată. Nu în ultimul 
rând, Rețeaua Națională a Muzeelor din România 
susține ca organismele publice în drept să facă uz 
de dreptul de preempțiune pentru a achiziționa 
patrimoniul supus vânzării după retrocedare.  

Pentru cunoașterea și înțelegerea fenomenului 
retrocedării, la inițiativa Rețelei Naționale a 
Muzeelor din România, s-a realizat prezentul 
studiu. Acesta urmărește în principal măsurarea 
amplorii fenomenului la nivel național, 
identificarea bunurilor de patrimoniu retrocedate 
sau în proces de retrocedarea, analiza impactului 
pe care îl are acest proces asupra muzeelor și 
monitorizarea percepției acestui fenomen în 

rândul profesioniștilor din muzee. Pentru 
atingerea acestor obiective de cercetare s-au 
realizat mai multe tipuri de investigații: analiza 
legislației în vigoare, anchetă pe bază de 
chestionar adresată profesioniștilor din muzee, 
chestionar adresat directorilor de muzee, 
monitorizarea mass media sau interviuri cu 
reprezentanți ai sectorului muzeal.  

Rețeaua Națională a Muzeelor din România 
mulțumește tuturor reprezentanților muzeelor 
care au avut amabilitatea de a transmite 
informații sau de a răspune întrebărilor, precum și 
tuturor celor care au participat la ancheta pe bază 
de chestionar.  
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Cum influențează retrocedarea patrimoniului activitatea muzeelor? 

 

 

Muzeul este o parte tot mai importantă a 
societății. De la educator, el a devenit un factor 
complex de dezvoltare locală și mobiliare socio-
culturală. Păstrându-și calitatea de păstrător, 
cercetător și promotor al culturii, al științei și al 
cunoștințelor comunităților și umanității, muzeul 
a devenit și un reprezentant al comunităților 
locale. Muzeul este un loc al culturii și învățării, 
dar și un spațiu de dezvoltare personală, de 
relaxare și de divertistment. În egală măsură 
muzeul este astăzi un loc al afirmării socio-
culturale, dar și un exponent al valorilor locale și 
un protector a drepturilor comunităților locale.  

Pentru realizarea acestor funcții importante, 
muzeul contemporan are nevoie de susținere, de 
resurse, de un cadru propice. Parte importantă a 
acestei ecuații este patrimoniul deținut și spațiile 
în care își desfășoară activitatea. Retrocedarea 
acestora aduce perturbări grave în derularea 
activității muzeelor.  

În cazul retrocedării clădirilor muzeelor, în 
situația continuării activității în spațiile 
respective, muzeul respectiv trebuie să facă față 
unor cheltuieli suplimentare legate în principal de 
plata chiriei. La aceasta se adaugă și incertitudinea 
utilizării respectivelor spații pe termen lung. În 
numeroase cazuri, clădirile retrocedate au trebuit 
să fie evacuate de către muzeu. Mutarea 
patrimoniului este un proces complicat, de durată, 
costisitor și care are asociat riscul deteriorării 
colecțiilor și mobilierului. Mai mult, în unele 
situații noile spații nu sunt adecvate activității 
muzeale, cum este cazul noului sediu al Muzeului 
de Artă Vizuală din Galați care în prezent 
funcționează într-un fost spațiu comercial la 
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Impactul retrocedării patrimoniului 
 
- limitarea accesului la colecții, atât pentru publicul larg, cât și pentru specialiști;  
- pierderea unor puncte de reper pentru comunitate;  
- pierderea din expunerea publică a muzeelor a celor mai importante obiecte de patrimoniu;  
- costuri suplimentare legate de întreținerea muzeului, relocarea colecțiilor, amenajarea unor noi spații, 
investiții în infrastructură și echipamente, etc.; 
- restrângerea spațiilor de operare și depozitare; 
- lipsa unor spații pentru derularea activității muzeului, atât corelate cu oferta publică a muzeului, cât și 
activități specifice de depozitare, conservare, cercetare sau activități curente de natură administrative; 
- deteriorarea colecțiilor; 
- imposibilitatea restaurării bunurilor de patrimoniu în stare precară de conservare, care sunt în litigiu; 
- desființarea muzeelor.  
 

parterul unui bloc. Atragem atenția și asupra 
faptului că amenajarea unui nou spațiu de 
expunere sau de depozitare a colecțiilor 
presupune cheltuieli ridicate, iar procesul 
durează. Astfel, pentru o perioadă lungă de timp 
colecțiile nu mai sunt accesibile publicului și de 
multe ori nici specialiștilor. Menționăm aici numai 
un singur caz: Muzeul Țării Crișurilor (Oradea) a 
primit spre folosință, după retrocedarea Palatului 
Baroc în care funcționa, clădirea fostei Comenduri 
a Garnizoanei. Procesul de amenajare a acesteia a 
fost inițat în anul 2009 și nu este finalizat nici în 
momentul de față.  

În unele cazuri, sediul muzeelor a fost obiectul 
unor investiții de amploare, expunerea fiind 
modernizată, fiind achiziționate echipamente 
speciale și dezvoltate facilități pentru public și 
pentru angajații muzeului adecvate spațiilor 
respective. Toate aceste investiții se dovedesc în 
zadar, în cazul în care muzeul trebuie să 
părăsească spațiile respective, iar procesul 

investiționar ar trebui reluat. În această situație se 
găsește, de exemplu, Muzeul Civilizației Urbane 
din Brașov care a beneficiat de o importantă 
finanțare europeană.  

În timpul procesului de retrocedare, care în destul 
de multe situații a durat chiar și un deceniu, 
muzeele nu pot realiza lucrări asupra clădirilor, 
acestea degradându-se și uneori devenind chiar 
improprii păstrării sau expunerii patrimoniului.  

Colecțiile muzeului sunt afectate și ele de procesul 
de retrocedare, chiar dacă ele rămân în 
proprietatea muzeului. Manipularea lor, mutarea 
și depozitarea ulterioară sunt factori de risc care 
pot duce la deteriorarea obiectelor. Acest risc 
există chiar și în cazul luării tuturor măsurilor de 
prevenire, deoarece piesele de patrimoniu 
necesită condiții speciale de conservare și uneori 
sunt sensibile la schimbări de climat.  
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Legislația privind retrocedarea bunurilor 
confiscate în timpul regimului comunist 
 
- Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al 
imobilelor preluate abuziv; 
- Legea nr.66/2004 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
83/1999 privind restituirea unor bunuri 
imobile care au aparţinut comunităţilor 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 
din România;  
- Legea nr.247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietății și justiției, precum și 
unele măsuri adiacente;  
- Legea nr.221/2009 privind condamnările cu 
caracter politic și măsurile administrative 
assimilate acestora, pronunțate în perioada 6 
martie 1945 – 22 decembrie 1989;  
- Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură 
sau prin echivalent, a imobilelor preluate în 
mod abuziv în perioada regimului comunist în 
România;  
 
 
 
 

Legislația privind protecția patrimoniului  
 
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții; 
- Legea nr. 157/1997 privind ratificarea 
Convenției pentru protecția patrimoniului 
arhitectural al Europei, adoptată la Granada în 
1985; 
- Lege nr. 182/2000 privind protejarea 
patrimoniului cultural national mobil;  
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice;  
- Ordinul nr. 2682/2003 privind aprobarea 
Normelor Metodologice de clasare și evidență a 
monumentelor istorice; 
- Ordinul nr. 2684/2003 privind aprobarea 
Metodologiei de întocmire a Obligației privind 
folosința monumentului istoric și a conținutului 
acestuia;  
- Hotărârea nr.610/2003 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind procedura de 
acordare a creditelor necesare efectuării de 
lucrări de protejarela monumentele istorice 
deținute de persoane fizice sau juridice de 
drept privat; 
- Ordonanța nr. 21/2006 privind regimul 
concesionării monumentelor istorice;  
- Ordinul nr. 2260/2008 privind aprobarea 
Normelor Metodologice de clasare și evidență a 
monumentelor istorice; 
- Legea nr. 153/2011 privind măsuri de 
creștere a calității arhitectural-ambientale a 
clădirilor.  
 
 
 

Care este cadrul legal care permite retrocedarea patrimoniului cultural?  
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România a fost printre ultimele state fost-
comuniste care a reglementat regimul juridic 
al imobilelor și bunurilor mobile confiscate 
abuziv după cel de-al doilea război mondial. 
Spre deosebire de celelalte state care au 
impus anumite limitări, principiul adoptat de 
legislația din România a fost cel al restituirii 
integrale și în natură, dacă este posibil. Legea 
principală privind retrocedarea – Legea nr. 
10/2001 – nu introduce nici o excepție de la 
regula restituirii în natură a monumentelor 
istorice și de arhitectură, indiferent de 
situația acestuia. În cazul muzeelor, legea 
prevede numai ca pe termen de minim 5 ani 
respectivul imobil să își păstreze destinația. 
Se stabilește și modul de calcul al chiriei pe 
care muzeul o datorează proprietarului. La 
expirarea celor 5 ani, conform înțelegerilor 
dintre părți se poate prelungi contractul de 
închiriere sau muzeul părăsește clădirea. 
Plata cheltuielilor de întreținere a imobilelor 
revine deținătorului.  

Legea nr.10/2001 este o reparație de natură 
morală, o îndreptare a unor acte abuzive ale 
regimului comunist. Se bazează pe un 
principiu fundamental: apărarea dreptului de 
proprietate împotriva oricărei încălcări. Ceea 
ce este discutat destul de intens în presă și de 
către reprezentanții societății civile este 
modul de aplicare al acestei legi. În plus, s-a 
creat o piață semi-legală a drepturilor 
litigoase. Astfel interesele asociate bunurilor 
și mai ales imobilelor revendicate au crescut, 
iar presiunile cu privire la o hotărâre în 
favoarea retrocedării au crescut.  

Reprezentanții muzeelor au semnalat în mai 
multe rânduri abuzuri și nereguli legate de 
aplicarea legislației în vigoare. Astfel, 
instanțele nu au acceptat unele dovezi și 
înscrisuri ale muzeelor, nu s-au admis 
martori, donații de bună credință au fost 
considerate din oficiu ca fiind donații 
obținute prin presiune, etc. Mai mult, unele 
muzee au semnalat și faptul că nu au fost 
sprijinite de administrația publică în cadrul 
proceselor și în acest fel nu au beneficiat de 
cea mai bună reprezentare în instanță.  

Remarcăm și faptul că inițial legea prevedea 
ca în cazul imobilelor în care funcționează 
instituții culturale, unități de învățământ sau 
de sănătate și o serie de alte instituții publice, 
foștilor proprietari li se acordă măsuri 
reparatorii prin echivalent. În anul 2005 a 
fost modificat acest articol, consemnându-se 
restituirea în natură și în aceste cazuri.  
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Nu numai procesul retrocedărilor este 
problematic, ci și soarta patrimoniului 
restituit. Pe lângă faptul că accesul publicului 
la patrimoniul cultural este îngrădit și bunuri 
cu valoare culturală și spirituală deosebite 
sunt scoase din circuitul public, unele dintre 
bunurile retrocedate intră rapid în proces de 
degradare și în scurt timp pot fi distruse în 
mod iremediabil. În ceea ce privește bunurile 
mobile precum tablouri, sculpturi, gravuri 
etc. ajunse în proprietate privată, există 
riscul păstrării lor în condiții improprii. În 
cazul deteriorării acestora, proprietarii nu au 
pregătirea sau fondurile necesare luării celor 
mai bune măsuri pentru restaurarea 
acestora.  

În cazul bunurilor imobile se pot constata 
mai multe situații. Uneori proprietarii lasă 
clădirile în mod intenționat să se degradeze 
sau le distrug cu bună știință pentru că 
terenul pe care sunt amplasate imobilele 
respective este foarte valoros prin prisma 
valorificării lor pecuniare (de exemplu, se pot 
construi clădiri de birouri care furnizează 
venituri constante anuale destul de 
însemnate). Alteori proprietarii nu au 
cunoștințele și fondurile necesare întreținerii 
corespunzătoare a monumentelor istorice 
retrocedate. Sunt și cazuri în care gustul 
proprietarului și slaba monitorizare din 
partea organismelor abilitate determină 
intervenții necorespunzătoare asupra 
monumentelor.  

Proasta gestionare a unor bunuri de 
patrimoniu nu poate fi imputată numai 
proprietarilor. Statul este cel puțin în egală 
măsură răspunzător. Deși legislația privind 
protecția patrimoniului este destul de 
dezvoltată și oferă mecanisme de protecție, 
ea nu este de facto aplicată.  

De exemplu, deși unele imobile sunt în stare 
avansată de degradare la numai câțiva ani de 
la retrocedare, statul nu intervine pentru a 
sancționa proprietarul. In extremis, 
respectivul imobil poate fi expropriat tocmai 
pentru a salva patrimoniul. Nu am putut însă 
identifica astfel de cazuri deși sunt multe 
clădiri într-o astfel de situație, inclusiv foste 
sedii de muzee. Restaurări și amenajări 
necorespunzătoare sunt alte riscuri frecvente 
cu care se confruntă monumentele, în ciuda 
prezenței unor reglementări foarte clare în 
legislație în privința acestor operațiuni.  

Nu în ultimul rând menționăm și faptul că 
statul poate să facă uz de dreptul său de 
preempțiune pentru recuperarea bunurilor 
mobile și imobile retrocedate. Nu s-a putut 
realiza o statistică pe această temă, dar sunt 
puține situații identificate în care 
mecanismul acesta a funcționat. Se pune 
întrebarea de ce administrațiile locale nu 
achiziționează clădirile retrocedate ale 
muzeelor sau importante bunuri culturale 
care nu mai sunt în proprietatea muzeelor.  
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Care este amploarea fenomenului?  

 

Au fost identificate peste 117 clădiri de muzee care au fost retrocedate sau sunt revendicate, 
precum și peste 60 de alte instituții culturale (teatre, centre culturale, biblioteci etc.) aflate în 
această situație. Aceste clădiri se află atât în mediul rural, cât și în orașe, distribuite în cca. 100 de 
localități din 35 de județe. Pe harta de mai jos sunt marcate cu roșu localitățile cu muzee ce se 
confruntă cu probleme legate de retrocedarea clădirilor, iar cu albastru localitățile unde sunt 
amplasate alte tipuri de instituții culturale care au astfel de probleme.  
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Valoarea de patrimoniu și importanța 
imobilelor retrocedate sunt ridicate. Trei 
sferturi din clădiri sunt clasate ca 
monumente cu importanță națională sau 
locală. În majoritatea cazurilor (84%), 
imobilele retrocedate adăpostesc sedii de 
muzee. De cele mai multe ori muzeele au 
trebuit să evacueze deja clădirea retrocedată 
prin hotărâre definitivă sau pot să o mai 
folosească încă contra unei chirii lunare. În 
foarte puține cazuri clădirile retrocedate au 
fost achiziționate de administrația publică 
pentru ca muzeul să poată funcționa în bune 
condiții, fără a fi amenințat cu evacuarea la 
un moment dat și pentru a proteja investițiile 
deja făcute. În cazul proceselor în curs, 
probabilitatea retrocedării patrimoniului în 
litigiu este extrem de mare, în multe cazuri 
fiind deja hotărâri judecătorești în acest sens, 
procesul fiind la Curtea de Apel.  

În ceea ce privește situația actuală a 
clădirilor deja retrocedate, în majoritatea 
cazurilor proprietarul actual este o persoană 
privată sau o firmă. În peste jumătate din 
cazuri în imobilele respective funcționează în 
continuare muzeul, de obicei ca și chiriaș. 
Foarte multe dintre clădiri sunt părăsite fie 
pentru că proprietarii locuiesc în străinătate, 
fie pentru că probabil se dorește distrugerea 
clădirilor pentru valorificarea terenurilor. 
Altă funcționalitate pe care a căpătat-o un 
fost sediu de muzeu: restaurant, after-school, 
magazin, centru de informare turistică, sediu 
administrativ-religios etc. Am identificat 
numai 6 cazuri în care statul a făcut uz de 

dreptul de preempțiune și a achiziționat 
imobilul retrocedat pentru ca muzeul să 
continue activitatea la acea locație.  

Datele disponibile cu privire la situația 
proceselor asociate retrocedării și a sorții 
ulterioare a patrimoniului nu ne permit să 
facem o evaluare exactă a dimensiunii 
fenomenului, în special în ceea ce privește 
colecțiile revendicate sau retrocedate. Numai 
în cazul Muzeului Național de Artă a 
României cifrele prezentate de conducerea 
muzeului sunt următoarele: peste 2000 de 
piese retrocedate deja până la începutul 
anului 2015 și alte sute de piese aflate în 
litigiu, în pericol iminent de retrocedare. Și 
alte muzee au probleme majore, cum ar fi 
Muzeul de Artă din Cluj unde sunt în dispută 
câteva sute de lucrări.  

În multe din cazuri piesele retrocedate/ în 
pericol de retrocedare sunt printre cele mai 
valoroase din colecțiile muzeelor, expuse 
pentru a fi admirate de către public.  
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Care este opinia profesioniștilor cu privire la retrocedarea patrimoniului 
deținut de muzee?  

 

Pentru identificarea opiniei angajaților 
muzeelor cu privire la fenomenul 
retrocedării, a fost aplicat un chestionar 
online. Majoritatea respondenților sunt 
femei, muzeografi, fără funcții de conducere, 
care nu sunt în general implicate în procesul 
de retrocedare a patrimoniului.  

Opiniile exprimate de respondenți sunt într-o 
oarecare măsură contradictorii, observându-
se o tensiune generată de recunoașterea 
dreptului la proprietate, pe de o parte, și 
îngrijorare față de soarta patrimoniului, pe 
de altă parte. Peste jumătate dintre cei care 
lucrează în muzee consideră că este corect ca 
proprietarii cărora li s-au naționalizat 
proprietățile să reintre în posesia acestora. 
Un procent mai mare, de 79% consideră că 
bunurile care fac parte din patrimoniul 
cultural național nu trebuie retrocedat, 84% 
afirmând că foștii proprietari trebuie 
despăgubiți în bani. 

Angajații muzeelor sunt îngrijorați de soarta 
patrimoniului retrocedat. Trei sferturi dintre 
respondenți consideră că acesta riscă să se 
deterioreze. O proporție egală cred că foștii 
proprietari doresc bunurile de patrimoniu în 
natură pentru a le putea vinde sau pentru a 
obține diverse beneficii de pe urma lor. Prin 
urmare se observă o neîncredere ridicată în 

cei care doresc să li se retrocedeze bunurile 
de patrimoniu.  

84% dintre respondenți consideră că 
retrocedarea patrimoniului deținut de muzee 
afectează buna funcționare a acestor 
organizații. Reprezentanții muzeelor de artă 
cred cu și mai mare tărie acest lucru. Acest 
aspect poate fi corelat cu faptul că muzeele 
de artă sunt implicate mai mult în procesul 
de retrocedare, prin urmare angajații lor pot 
fi mai conștienți de efectele acestuia asupra 
muzeului.  

În general angajații muzeelor care sunt 
afectate de procesul retrocedării consideră 
cu ceva mai mare tărie decât restul 
respondenților că bunurile retrocedate riscă 
să se deterioreze și că proprietarii ar trebui 
să primească despăgubiri în bani nu în 
natură în cazul în care regimul comunist le-a 
confiscat patrimoniul. De asemenea, cei care 
au funcții de conducere consideră într-o mai 
mare măsură decât colegii lor că 
retrocedarea afectează buna funcționare a 
muzeului.  

Interesant de remarcat că sunt diferențe de 
opinie semnificative în funcție de vârsta 
respondenților. Cei cu vârsta mai mare de 60 
de ani cred în cea mai mică măsură că 
bunurile naționalizate trebuie să reintre în 
posesia foștilor proprietari sau că aceștia 
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trebuie să primească bani în echivalent. Cei 
mai tineri de 25 de ani cred în mai mare 
măsură decât colegii lor că bunurile 
retrocedate riscă să se deterioreze. Prin 
urmare tot ei afirmă cel mai categoric că 
pentru patrimoniu trebuie oferite 
despăgubiri în bani.  

Un alt aspect pe care îl evidențiază ancheta 
noastră este că cei care sunt cel mai mult 
implicați în procesul de retrocedare cred în 
cea mai mică măsură că bunurile retrocedate 
riscă să se retrocedeze și că patrimoniul nu 
trebuie retrocedat.   
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Opinii exprimate de reprezentanții muzeelor 

 
Este o nedreptate adusă poporului Român în viitor.  

(conservator fără funcție de conducere, București, 41-60 de ani) 
 

În cazul bunurilor cu valoare de patrimoniu din categoria A, respectiv, din Tezaur, Statul ar fi trebuit 
să facă eforturi mult mai mari pentru despăgubirea urmașilor foștilor proprietari, în bani.  

(muzeograf cu funcție de conducere, muzeu de etnografie, București, 41-60 de ani) 
 

Este normal și obligatoriu să se facă dreptate, problema este cum se gestionează această situație. 
Bunurile care fac parte din Patrimoniul Național nu cred că trebuie retrocedate decât în condiții 
foarte bine punctate pentru a nu le pune în pericol.  

(cercetător, muzeu de etnografie, Sibiu, 41-60 de ani) 
 

Au fost multe retrocedări de succes, vezi reședințe nobiliare din Transilvania, cazul Radu Miclescu, 
Șerban Sturdza; sunt și insuccese; depinde de puterea Statului de a impune respectul legii și al 
normelor de restaurare, utilizare, etc.  

(muzeograf cu funcție de conducere, muzeu de artă, București, 41-60 de ani) 
 

Mi se pare corect să se înapoieze un bun confiscat pe nedrept, dar numai dacă proprietarul este 
capabil să dezvolte o afacere culturală. Dacă nu poate, atunci ori dă drept de folosință altcuiva asupra 
patrimoniului, ori e despăgubit.  

(muzeograf fără funcție de condurece, muzeu județean, Gorj, 26-40 de ani) 
 

Cred că dacă proprietarilor li se explică cât de important este acel bun pentru muzeu, pentru educația 
tinerilor și dacă vor fi despăgubiți echitabil (sau menționarea numelui proprietarului pe bunul 
respectiv) acest conflict de interese poate fi stins. Poate o dezbatere publică, sau una privată cu 
fiecare fost proprietar (ședințe de mediere sau negociere) în cadrul căreia să se propună alternative 
la retrocedare, la instrăinărea bunurilor ar rezolva această problemă. 

 (muzeograf fără funcție de condurece, muzeu de artă, dolj, 26-40 de ani) 
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Muzeul Memorial Octavian Goga 
 
Ansamblul Octavian Goga 
Adresa: str. Principală nr. 4, Com. Ciucea, județul Cluj 
Funcție: sediul muzeului  
Suprafața domeniului: 5.295 mp. 
Descriere: Ansamblul este format din următoarele clădiri aflate în proprietatea județului Cluj și 

administrarea instituţiei muzeale: Castel, Casa Albă, Casa Ady, corpurile anexă A şi B, 
Mănăstirea, Biserica din lemn, Mausoleul, Casa de pe stâncă, Teatrul de vară. Muzeul 
Memorial Octavian Goga folosește majoritatea acestora ca spații de expunere, vizitare, 
depozite de patrimoniu și birouri. Mănăstirea și Biserica de lemn, datând din sec. 16 și 
adusă aici în 1936, precum și Casa de pe stâncă cu terenul aferent au fost date în folosință 
gratuită Arhiepiscopiei Vadului Feleacului și Clujului până la finalizarea procesului de 
revendicare și în prezent în acestea ființează mănăstirea de maici "Nașterea Maicii 
Domnului". 

Istoric: Intregul ansamblu a fost donat statului de Veturia Goga, în anul 1966, pentru a respecta 
testamentul lui Octavian Goga, care prevedea că, după moartea sa şi a soţiei sale, toate 
bunurile deţinute să fie donate Statului Român, iar la Ciucea să fie înfiinţat un muzeu, care 
să poarte numele poetului.  

Clasare: monument categoria A (CJ-II-m-A-07568) 
Retrocedare: procesul a fost inițiat în 2001 și este în curs de desfășurare.  
Situația actuală: Moștenitori ai familiei au formulat o cerere de restituire în natură a imobilelor 

care fac parte din Muzeul „Octavian Goga”. Totodată, au solicitat anularea donaţiei făcute 
de Veturia Goga. Într-o primă fază procesuală, instanța de judecată a dat câștig de cauză 
Consiliului Județean Cluj și Primăriei Ciucea, respingând cererea de anulare a actului de 
donație ca neîntemeiată. Ulterior, Curtea de Apel Bucureşti a dat câștig de cauză 
revendicatorilor, decizie atacată la Înalta Curte de Casație și Justiție.  

 
Colecții în pericol 
Descriere: Colecția muzeului cuprinde peste 14.300 de bunuri, din care 31 clasate în patrimoniul 

cultural național mobil. 80% din întreaga colecție este donație a Veturiei Goga, făcută o 
dată cu domeniul Goga. Cele mai valoroase 3 piese în pericol de retrocedare, clasate in 
categoria Tezaur a patrimoniului cultural national mobil: Camil Ressu, Veturia Goga; 
Nicolae Dărăscu, Insula Chioggia; Ștefan Luchian, Portret de fetiță. 
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Insight 

Pe lângă faptul că, în situația Muzeului Memorial Octavian Goga, actul de donație a fost unul perfect valid și nu a 
existat nici o constrângere din partea autorităților vremii, consider că trecerea Ansamblului Octavian Goga de la 
Ciucea în proprietate privată, în condițiile în care nu există nici o garanție că viitorii proprietari ar avea 
capacitatea financiară și logistică de a-i menține afectațiunea de instituție muzeală, fie și doar pe perioada 
cerută de lege, ar fi o mare pierdere nu numai pentru comunitatea locală, ci și la nivel național. Temerile legate 
de o eventuală pierdere a muzeului, de o restrângere a activității acestuia sau chiar de risipire a colecției prin 
vânzare sau împărțire între moștenitori au fost exprimate în numeroase rânduri și de reprezentanți ai societății 
civile sau ai comunității locale.  

Chiar dacă există obligația legală  de a se păstra afectațiunea pe o anumită perioadă, fiind vorba de o instituție 
de interes public și chiar dacă cei care au cerut anularea donației ar fi de bună credință și ar vrea să păstreze 
muzeul, costurile aferente întreținerii acestuia la standardele impuse de legislația națională și internațională, cu 
personal de specialitate, calificat și cu respectarea normelor de conservare a patrimoniului, implică niște costuri 
destul de ridicate, în medie 745 mii lei anual. Este destul de greu de presupus că, în condițiile în care muzeele sunt 
instituții de cultură fără scop lucrativ și în contextul economic actual aceștia ar putea susține cheltuielile 
aferente.  

La fel, nu pot aprecia în ce măsură schimbarea proprietarului ar afecta personalul muzeului, deoarece chiar dacă 
legiuitorul a prevăzut păstrarea afectațiunii pentru instituțiile de utilitate publică, nu există prevederi speciale 
referitoare la situația personalului, cel puțin nu altele față de cele referitoare la situația salariaților din 
instituțiile care se privatizează, indiferent de contextul privatizării. De asemenea, nu există nici o certitudine că în 
cele din urmă colecțiile ar fi păstrate ca atare și nu ar fi instrăinate. 

dr. Ioana Lidia Ilea, Manager 
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Muzeul Farmaciei (Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei) 
 
Casa Hintz 
Adresa: P-ţa Unirii nr. 28, Cluj 
Funcție: sediul muzeului  
Suprafața totală: 863 mp 
Suprafața construită ocupată de muzeu: cca. 225 mp 
Descriere: Foarte probabil pe parcela respectivă, la începutul sec.16 exista o clădire, care a fost 

supraetajată în a doua jumătate a aceluiaşi secol. Elemente arhitecturale renascentiste, 
specifice Vechii Cetăţi, mai sunt observabile la nivelul pivniţei, al curţii interioare, precum 
şi în unele încăperi. La începutul sec.19 frontul casei a fost modificat în stil clasicist, însă la 
jumătatea sec.20 a reprimit aspectul puritan. 

Istoric clădire: Colecţia  de  Istorie  a  Farmaciei  se  află  în  spaţiul  celei  mai  vechi farmacii  din  
Cluj.  Prima  atestare  documentară  a  acesteia,  cu  numele  de “Sfântul  Gheorghe”,  
datează  din  anul  1573.  Pe  baza  documentelor  păstrate s–a  putut  reconstitui  
succesiunea  neîntreruptă  a  farmaciştilor  acestei farmacii  începând  din  sec.18  şi  până  
în  anul  1949  când activitatea  farmaciei  a  fost  întreruptă.  În  anul  1954,  profesorul   
Valeriu Bologa  a  fondat  aici  Muzeului  Farmaciei,  aflat  iniţial  în  subordinea  Facultăţii 
de  Medicină  şi  Farmacie  din  Cluj. Mai târziu muzeul  a  trecut  cu  tot patrimoniul  la  
Muzeului  Naţional  de  Istorie  a Transilvaniei  constituindu-se  Colecţia  de   Istorie   a   
Farmaciei.  

Clasare: monument categoria B (CJ-II-m-B-07495) 
Retrocedare: 2012, hotărâre definitivă  
Situația actuală: Prin sentinţa data în recurs de Curtea de Apel Cluj (ultima cale de atac ordinară) s-

a dispus evacuarea Colecției de Istorie a Farmaciei din imobil. În prezent, după ce 
Ministerul Culturii nu şi-a exercitat dreptul de preempţiune, Primăria Cluj-Napoca este cea 
care a acceptat exercitarea acestui drept, dar numai asupra spaţiului deţinut de muzeu. 
Primăria urmează să negocieze cu moştenitorii vânzarea-cumpărarea acestui spaţiu. 

Proprietar actual: moștenitori ai proprietarului din perioada interbelică 
 
  



 23 

 
Insight 
 
Am salutat modificare Legii 10/2001 prin Legea 165/2013, dar din păcate, după intrarea sa în 
vigoare, Legea 165/2013 a surprins, neplăcut şi neaşteptat, prin soluţiile legiferate şi a determinat 
controverse în procesul de punere în aplicare. Menită să restabilească ordinea de drept în material 
proprietăţilor preluate abuziv, Legea 165/2013 a provocat prin soluţiile instanţelor o serie de 
nemulţumiri datorate pierderii de către multe instituţii de cultură (muzee) a imobilelor în care 
acestea îşi desfăşurau activitatea. Modificarea termenului de menţinere a afectaţiunii spaţiilor 
deţinute de muzee de la 5 la 10 ani, ar fi trebuit să funcţioneze, însă instituţiile de cultură au fost 
afectate în foarte mare măsură de deciziile instanţelor care, neţinând cont de argumentele aduse în 
favoare actelor de cultură în spaţiile adecvate deţinute de muzee, au dispus evacuarea, încălcând 
astfel dispoziţiile Legii 165/2013, numită şi NOUA LEGE A PROPRIETĂŢII. Apreciem că retrocedarea 
muzeelor este o greşeală ce nu va putea fi reparată de statul român, deşi dreptul de proprietate este 
garantat prin Constituţie. 
 
Sunt situaţii în care găsirea/construirea unor alte imobile corespunzătoare pentru desfăşurarea 
actului cultural, atât de necesar în evoluţia societăţii, este o soluţie viabilă pentru rezolvarea 
problemelor cu care se confruntă atâtea muzee din ţară.  Există însă cazuri, cum este şi cel al Colecţiei 
de Istorie a Farmaciei din Cluj-Napoca, în care schimbarea locaţiei muzeului ar priva expoziţia de 
contextul în care piesele respective au fost utilizate sute de ani (vă reamintim că ne aflăm în spaţiul 
celei mai vechi farmacii din Cluj și una din cele mai vechi din ţară). Considerăm că în astfel de situaţii 
ar trebui să se impună alte soluţii de retrocedare, nu cele în natură.   

Oficiul Juridic 
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Muzeul de Artă Brașov  
 
Kronstädter Gewerbevereinhaus (Clădirea Asociației Meseriașilor Germani din Brașov) 
Adresa: Bulevardul Eroilor nr. 21, 500030, Brașov  
Funcție: spații de expoziție, depozite bunuri culturale, spații administrative 
Suprafața totală: 1561,4 mp 
Suprafața construită: 440,8 mp 
Descriere: Clădire în stil neobaroc, cu 4 nivele (susbsol, parter, etaj, mansardă) 
Istoric clădire: Clădirea Muzeului de Artă a fost ridicată în anul 1902 pentru Asociaţia Meseriaşilor 

Germani din Braşov pe Rudolfsring (promenada oraşului). Construcţia a fost reamenajată 
şi adaptată în vederea destinaţiei actuale în anii 1969-1970.  

Clasare: Nu 
Retrocedare: Decizia nr. 1751 din 8 mai 2008 a Comisiei Speciale de Retrocedare a unor bunuri 

imobile care au aparţinut Cultelor Religioase din România, rămasă definitivă prin Decizia 
nr. 4916/2009 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

Situația actuală: Muzeul de Artă Brașov funcționează în clădire fără nicio reglementare legală. Între 
Consiliul Județean Brașov și Parohia Evanghelică C.A. Braşov nu s-a încheiat niciun acord în 
acest sens. 

Proprietar actual: Parohia Evanghelică C.A. Braşov 
 
Colecții retrocedate  
Descriere: În anii 2010-2013 au fost retrocedate 25 de bunuri culturale din colecțiile muzeului, 

reprezentând pictură de șevalet, grafică și sculptură (Corneliu Baba, Friedich Bömches, 
Anton Chladek, Fritz Kimm etc.). Lucrările nu sunt clasate. Cele mai valoroase piese 
retrocedate sunt: Anton Chladek, Portret de femeie. Anica lui Ion Manu; Corneliu Baba, Cap 
de copil). În pericol de retrocedare sunt următoare lucrări: Nicolae Vermont, Mamă 
alăptând, nr. inv. 17; Arthur Verona, Grup de ţărani, nr. inv. 176; Ştefan Luchian, Şatră de 
ţigani, nr. inv. 156.  
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Insight 
 
Orice relocare a bunurilor culturale din patrimoniul muzeal, în condițiile în care nu există o clădire 
special amenajată pentru funcțiunea de muzeu, este de natură să pericliteze grav starea de 
conservare, atât prin manipulare, cât şi, în special, prin schimbarea radicală a condiţiilor de 
microclimat, care, indiferent de măsurile de prevenire adoptate, datorită perisabilităţii materialelor 
constituente, determină degradarea rapidă şi ireversibilă a bunurilor de patrimoniu. Mutarea din 
centrul oraşului, are drept consecinţă scoaterea muzeului din circuitul cultural şi turistic.  
 
Considerăm că se impune adoptarea unor iniţiative guvernamentale şi legislative care să 
reglementeze protejarea specială a muzeelor din România şi a patrimoniului deţinut, în acord cu 
prevederile Constituţiei României, prin care se garantează accesul la cultură (Art 33, al. 1) şi 
sprijinirea culturii naţionale, stimularea artelor, protejarea şi conservarea moştenirii culturale (Art 
33, al. 3), şi ale Legii nr. 182 din 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (Statul 
garantează proprietatea şi asigură, potrivit legii, protejarea bunurilor care fac parte din patrimoniul 
cultural naţional, Art. 2, al. 1). 
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Pe termen scurt 
 
- o monitorizare mai atentă a proceselor 
pentru evitarea abuzurilor și pentru ca 
muzeele să beneficieze de o reprezentare 
profesionistă în procese;  
 
- administrația publică ar putea să 
achiziționeze bunurile retrocedate, 
beneficiind de dreptul de preempțiune;  
 
- aplicarea prevederilor legale privind 
protecția patrimoniului.  
 

 

 

Pe termen mediu  
 
- investițiile în refuncționalizarea unor 
spații industriale și de alte foste destinații 
dezafectate;  
 
- adoptarea Codul patrimoniului;  
 
- schimbări legislative care să asigure 
protecția patrimoniului în mai mare 
măsură și să clarifice situațiile litigioase;  
 
- protecția patrimoniului riguroasă, în 
condițiile legii, inclusiv prin expropieri 
atunci când este cazul;  
 
- sancționarea proprietarilor care nu 
respect legislația.  
 

Cum pot fi susținute muzeele și proprietarii bunurilor de patrimoniu pentru 
ca acestea să rămână accesibile publicului?  

 

 

 

 

 

 

 


