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Demersul ştiinţific prezent s-a axat pe studierea cadrului normativ de specialitate care prevede modalităţile de salvgard-
are a patrimoniului cultural şi de sancţionare a persoanelor care nu le respectă.

În lucrare s-a efectuat o cercetare a sistemelor administrative ale unor state europene şi o analiză comparativă a modal-
ităţilor de aplicare a sancţiunilor de către autorităţile publice a acestor state pentru persoanele care deteriorează sau distrug 
intenţionat, sau din imprudenţă obiectele de patrimoniu cultural naţional.

Investigaţia ne-a permis să consemnăm că daunele aduse statului în urma distrugerii obiectelor de patrimoniu cultural, 
de regulă, sunt mult mai considerabile decât mărimea unor sancţiuni prevăzute în legislaţiile ţărilor studiate.
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The present scientific approach has focused on studying the specialized normative framework that provides for the ways 
of safeguarding the cultural heritage and sanctioning the people who do not respect them.

The author of the paper carried out a research of the administrative systems of some European states and a comparative 
analysis of the modalities of the application of sanctions by the public authorities of these European states for the persons who 
intentionally or by imprudece damage or destroy  objects of national cultural heritage.

The investigation allowed us to note that the damage done to the state as a result of the destruction of the cultural herit-
age objects, as a rule, is much more considerable than the size of some sanctions provided in the laws of the studied countries.
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Introducere
fiecare ţară, conștientizând valoarea monumentelor de patrimoniu cultural pe care le deţine, sta-

bilește ce măsuri trebuie să întreprindă pentru a le proteja cât mai bine, indiferent de natura sau crite-
riile de clasificare a patrimoniului. Acţiunile întreprinse înglobează un ansamblu de măsuri care poar-
tă caracter știinţific, juridic, administrativ, financiar, fiscal și tehnic pentru a le putea asigura, în primul 
rând, securitatea, dar și integritatea exprimată prin procedeele de întreţinere, preparare, restaurare și 
punere în valoare. Pentru nerespectarea normelor de salvgardare a patrimoniului cultural statul aplică 
sancţiuni de natură administrativă (contravenţională) și penală. Sancţiunile diferă de la stat la stat în 
funcţie de cadrul legal stabilit, valoarea bunului prejudiciat și gravitatea faptei comise.

Studiu comparativ al modalităţilor de aplicare a sancţiunilor de către autorităţile administra-
tive ale unor state europene

Cercetările cu privire la modalităţilor de aplicare a sancţiunilor de către autorităţile publice pen-
tru persoanele care deteriorează sau distrug intenţionat, sau din imprudenţă obiectele de patrimoniu 
cultural naţional au constituit obiectul de studiu al mai multor cercetători din statele est-europene [1, 
2, р. 82-83]. Pentru a elucida mărimea sancţiunilor aplicate de Republica Moldova, în raport cu alte 
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state, am selectat baza normativă a Republicii Moldova, Ucrainei, României, germaniei, franţei și 
Poloniei.

Cadrul normativ al ţărilor luate în studiu indică la similitudini în aplicarea sancţiunilor pentru 
încălcarea prevederilor de protejare a patrimoniului cultural, dar și la aplicarea anumitor pedepse, 
specifice pentru unele ţări.

În Republica Moldova legislatorul stipulează faptele menţionate ca fiind încălcarea regimului de 
protecţie și de folosire a bunurilor de patrimoniu cultural și a monumentelor de for public. Acestea 
sunt reglementate de Codul contravenţional al Republicii Moldova. Pentru astfel de încălcări se aplică 
sancţiuni care prevăd amenzi aplicate persoanelor fizice, persoanelor cu funcţie de răspundere și per-
soanelor juridice [4].

Totodată, același act normativ prevede sancţiunea cu amendă în mărime de la 36 la 60 de unităţi 
convenţionale (de la cca. 90 la 150 euro) aplicată persoanei fizice, de la 60 la 120 de unităţi conven-
ţionale (de la cca. 150 la 300 euro) aplicată persoanei cu funcţie de răspundere și de la 180 la 240 de 
unităţi convenţionale (de la cca. 450 la 600 euro) aplicată persoanei juridice pentru afectarea patrimo-
niului cultural, istoric și arhitectural în procesul eliberării certificatelor de urbanism și autorizaţiilor 
de constituire/desfiinţare.

Legea naţională penală prevede un spectru limitat de fapte pasibile de pedeapsă penală în acest 
domeniu. Astfel, Codul penal al Republicii Moldova prevede că, în cazul distrugerii sau deteriorării 
intenţionate a monumentelor de istorie și cultură, sau a obiectelor naturii, luate sub ocrotirea statului 
să fie aplicată pedeapsă cu amendă în mărime de la 500 la 3.000 unităţi convenţionale (de la cca. 1.250 
la 7.500 euro) sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, iar persoana 
juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3.000 la 5.000 unităţi convenţionale (de la cca. 7.500 
la 12.500 euro) cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate [5].

o altă prevedere a Legii penale care parţial acoperă domeniul ocrotirii patrimoniului cultural 
este reflectată prin articolul 288, al. 2 lit. c) CP al RM – „Vandalismul”, care prevede sancţiuni pentru 
acţiunile de pângărire săvârșite asupra bunurilor care au valoare istorică, culturală sau religioasă și se 
pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 700 unităţi convenţionale (de la cca. 500 la 1.750 euro) 
sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare pe un 
termen de până la 3 ani.

Astfel, în contextul celor expuse, apreciem că, în general, pedepsele aplicate de legislaţia în vigoare 
a Republicii Moldova pentru acţiuni de încălcare a regimului de protecţie a patrimoniului cultural, a 
distrugerii, pângăririi sau deteriorării intenţionate a monumentelor cu valoare istorică, cultură sau re-
ligioasă, luate sub ocrotirea statului, sunt suficient de blânde faţă de sancţiunile prevăzute în legislaţia 
altor sate europene, care urmează a fi reflectate, în continuare, în prezentul studiu.

Cadrul legislativ al Ucrainei protejează monumentele de patrimoniu cultural prin Legea privind 
protecţia patrimoniului cultural, adoptată în anul 2000 [6]. Pe lângă autorităţile statului responsabile 
să vegheze respectarea protejării patrimoniului cultural, în ţară funcţionează și Societatea Ucraineană 
pentru Protecţia Monumentelor de Istorie și Cultură (УООПИК).

Codul penal al Ucrainei reglementează sancţiunile în domeniul încălcării legislaţiei în domeniul 
protecţiei patrimoniului cultural naţional în cadrul articolului 297, al. 2, care prevede că pentru pro-
fanarea sau distrugerea mormintelor soldaţilor necunoscuţi, a monumentelor construite în memoria 
celor care au luptat împotriva nazismului în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și altor monu-
mente care constituie patrimoniu cultural naţional se pedepsește cu închisoare pe o perioadă de la 3 
până la 5 ani. Pentru recidiva infracţiunii prevăzute de articolul respectiv, al. 3 prevede pedeapsa cu 
închisoare de la 4 la 7 ani.

Art. 298 al Legii penale din Ucraina aplică sancţiuni drastice pentru distrugerea intenţionată sau 
deteriorarea obiectelor de patrimoniu cultural, sau a părţilor componente ale acestora, prin aplicarea 
unei pedepse cu amendă de până la 2.550 de grivne (ceea ce constituie cca. 90 euro) sau cu închisoa-
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re pe un termen de până la 3 ani, cu sau fără privarea dreptului de a ocupa anumite funcţii sau de a 
desfășura o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani. Comiterea acelorași infracţiuni asupra 
monumentelor de importanţă naţională se pedepsesc cu închisoare pe un termen de 5 ani, cu sau fără 
privarea dreptului de a ocupa anumite funcţii sau de a desfășura o anumită activitate pe un termen de 
până la 3 ani. 

Pentru aceleași infracţiuni, dar comise de persoane cu funcţii de răspundere, se prevede pedeapsă 
cu închisoare de la 3 la 8 ani, cu sau fără privarea dreptului de a ocupa anumite funcţii sau de a desfă-
șura o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani.

În contextul contracarării săpăturilor arheologice ilegale, actualmente, organul legislativ al Ucrai-
nei pregătește spre adoptare un nou proiect de lege cu privire la contracararea „arheologiei negre” [7].

Articolul 188-33 al actului normativ menţionat prevede aplicarea sancţiunilor contravenţionale 
pentru neexecutarea cerinţelor legale ale funcţionarilor instituţiilor de ocrotire a patrimoniului cultu-
ral privind remedierea încălcărilor comise sau la crearea impedimentelor de exercitare a atribuţiilor 
de serviciu, care atrag aplicarea unei amenzi în mărime de la 850 la 1.700 de grivne (de la cca. 30 la 
60 euro). Amenda de la 1.700 până la 2.550 de grivne (de la 60 la 90 euro) se aplică în cazul comiterii 
repetate a aceleiași contravenţiei în timp de un an.

Analiza materialelor prezentate ne permite să afirmăm că legea penală a Ucrainei prevede sanc-
ţiuni dure pentru persoanele, în special cele cu funcţii de răspundere, care distrug intenţionat sau 
deteriorează monumentele de importanţă naţională.

Protejarea patrimoniului cultural în România este reglementat de Legea privind protejarea patri-
moniului cultural naţional mobil [8]. Actul normativ nominalizat divizează sancţiunile pentru nepro-
tejarea bunurilor de patrimoniu cultural mobil în contravenţii și infracţiuni, iar art. 74 prevede: „În-
călcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţionala 
sau penală, după caz”.

Sancţiunile contravenţionale pentru neprotejarea obiectelor de patrimoniu cultural sunt regle-
mentate de art. 75, al. (2)-(4) și prevăd pentru persoanele fizice amenzi între 2.000 și 24.000 lei (ceea 
ce constituie între cca. 425 și 5.100 euro). La fel, amenzi pot fi aplicate și persoanelor juridice, iar limita 
acestora este reglementată prin hotărârea guvernului.

Cadrul penal al acestei legi reglementează pedepse în condiţiile art. 82 pentru „comiterea infrac-
ţiunii de degradare, aducere în stare de neîntrebuinţare ori distrugerea, din culpă, a unui bun cultural 
mobil clasat”, care se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. Sancţiuni mai aspre 
sunt aplicate pentru „topirea sau modificarea, sub orice formă, a bunurilor culturale mobile clasate, 
care sunt deţinute cu orice titlu de Banca Naţională a României, de Monetăria Statului sau de celelalte 
bănci”, care se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani [8].

În același sens, Codul penal al României aplică sancţiuni pentru distrugerea, degradarea sau adu-
cerea în stare de neîntrebuinţare a unui bun care face din patrimoniul cultural, precum și împiedica-
rea luării măsurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun. Săvârșirea acţiunilor vizate se 
pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani [9].

La 20 aprilie 2019 Executivul român a extins domeniul de aplicare a Legii privind protejarea patri-
moniului cultural naţional mobil, astfel încât reglementările privind scoaterea de pe teritoriul Româ-
niei să se aplice oricărui bun cultural clasificat drept bun de patrimoniu naţional cu valoare artistică, 
istorică sau arheologică, indiferent dacă acestea fac parte sau nu din colecţii publice sau de altă natură, 
sau constituie elemente individuale și indiferent dacă provin din excavaţii legale sau clandestine [10].

Actualmente, în România se află la etapă de proiect de Lege „Codul patrimoniului cultural”, în 
care, la Titlul VIII, sunt prevăzute acţiuni de „Control și Sancţiuni”. Acest titlu s-a considerat necesar 
de a fi introdus în viitorul Cod al patrimoniului cultural din motivul că „… în prezent, ponderea prea 
mare a raportărilor la Codul penal în urmărirea infracţiunilor comise asupra patrimoniului este ine-
ficientă” [11, p. 57-58]. 
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Legislaţia Germaniei aplică sancţiuni în cazurile când persoana: creează impedimente organelor 
de ocrotire a monumentelor de cultură în procesul organizării de către aceste organe a măsurilor ori-
entate la lichidarea pericolului iminent cauzat monumentelor de cultură; nu oferă consultaţii sau alte 
informaţii despre monumentele de cultură ori nu permite organelor de ocrotire a monumentelor de 
cultură aflarea pe lotul de pământ unde se află monumentul, sau nu permite examinarea acestuia; nu 
respectă restricţiile stabilite privind utilizarea monumentelor și a teritoriului, unde acestea sunt situ-
ate. Pentru astfel de abateri, în funcţie de legislaţia landului, [12] cuantumul amenzilor ajunge până 
la 100.0000 de euro [13] sau chiar 150.0000 de euro [14].Totodată, monumentele deteriorate în urma 
acţiunilor descrise mai sus pot fi confiscate.

Remarcăm că, Codul penal al germaniei indică, la art. 304, că persoanele care ilegal vor distruge 
sau deteriora obiectele cu menire religioasă, monumente funerare, publice sau naturale, obiecte de 
artă, știinţifice sau meșteșugărești, care se păstrează în locuri publice sau sunt expuse publicului etc., 
de asemenea, se pedepsește cu privaţiune de libertate sau cu amendă [15].

Reieșind din cele expuse, remarcăm că legile din germania obligă proprietarii monumentelor, dar 
și autorităţile publice, în general, să asigure o protejare calitativă și cât mai de lungă durată. Sancţiunile 
contravenţionale la acest capitol sunt printre cele mai drastice din Europa.

În Europa, Franţa este prima ţară în care subiectele legate de studiul și protecţia patrimoniului 
cultural au fost abordate la nivel de stat. Experienţa ţării în acest domeniu ne arată că există și s-a 
stabilit un mecanism bine definit pentru protejarea patrimoniului cultural. Cadrul normativ al ţării 
indică că încălcarea obligaţiunilor de protejare, atribuite proprietarilor monumentelor de patrimoniu 
cultural, atrage după sine răspundere civilă, contravenţională sau penală, fiind prevăzută chiar și în-
străinarea monumentului din proprietatea acestor persoane.

În contextul protejării monumentelor de patrimoniu cultural naţional, vom menţiona că, potrivit 
Codului penal al franţei, art. 322-3, al. 1 [16], sunt prevăzute sancţiuni foarte drastice pentru distru-
gerea sau deteriorarea unei clădiri de patrimoniu cultural, sau a unui obiect mobil clasat, sau înre-
gistrat în conformitate cu dispoziţiile Codului patrimoniului, sau cu un document de arhivă privat, 
clasat în conformitate cu dispoziţiile aceluiași Cod. Pentru astfel de fapte legiuitorul francez prevede 
până la 10 ani privaţiune de libertate și o amendă de 150.000 euro. Mărimea amenzii pronunţate de 
instanţa de judecată, poate fi majorată la jumătatea valorii monumentului istoric distrus, degradat sau 
deteriorat. La fel, în conformitate cu art. r645-13 al Codului penal, cu amendă se pedepsesc persoane-
le care au intrat sau s-au instalat ilegal într-o clădire conservată, clasificată ca monument istoric și se 
află în gestiunea autorităţii administrative. Persoanelor recunoscute vinovate de săvârșirea acţiunilor 
menţionate li se pot aplica sancţiuni suplimentare, așa ca: confiscarea bunului cu care s-a comis infrac-
ţiunea, în conformitate cu articolul 131-2, sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pentru 
o perioadă de douăzeci până la o sută douăzeci de ore.

După cum am menţionat mai sus, de rând cu Codul penal, legislaţia franţei are inclusă în paleta 
măsurilor de salvgardare a patrimoniului cultural naţional – Codul patrimoniului [17] care, în opinia 
noastră, este o Lege complexă și foarte importantă. În Cod este determinată natura sancţiunilor, atât 
cu caracter contravenţional cât și penal pentru deteriorarea, degradarea sau distrugerea obiectelor de 
patrimoniu cultural. Astfel, este stabilit că pentru împărţirea sau înstrăinarea unui lot sau a unei piese 
a unui set de mobilier (obiecte) istoric clasificate se pedepsește cu închisoare de șase luni și amendă de 
7.500 euro (art. L. 641-2). Aceeași pedeapsă se aplică persoanelor cu funcţii de răspundere responsa-
bile de conservarea sau supravegherea unei clădiri sau a unui obiect protejat cu statut de monument 
de patrimoniu, care, prin neglijenţă gravă în serviciu sau prin încălcarea gravă a unei obligaţii profe-
sionale, a admis distrugerea, degradarea, mutilarea sau deteriorarea obiectului de patrimoniu cultural 
(art. L. 641-4).

Investigaţiile întreprinse relevă că franţa posedă un cadru normativ amplu, care permite pe de-
plin autorităţilor statului să întreprindă măsurile de rigoare pentru salvgardarea obiectelor și a monu-
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mentelor istorice protejate de stat și declarate bunuri ale patrimoniului cultural naţional.
În polonia protejarea patrimoniului cultural naţional este reglementată prin prescripţiile unuia 

dintre cele mai moderne acte juridice europene din acest domeniu – Legea din 23 iulie 2003 privind 
protecţia și custodia monumentelor [18].

În același timp, Codul penal al Poloniei, în secţiunea „Infracţiuni împotriva ordinii publice”, con-
ţine dispoziţii privind răspunderea pentru profanarea monumentelor [19]. Pedeapsa penală sub forma 
unei amenzi sau privaţiuni de libertate pentru persoana vinovată de săvârșirea unei infracţiuni faţă de 
un monument sau alt loc public creat pentru a perpetua memoria unui eveniment sau a unei persoane 
istorice este determinată de durata de cel puţin o lună, și nu mai mult de 12 luni.

Totalitatea informaţiilor analizate denotă că principala lege care reglementează dreptul autorită-
ţilor publice la salvgardarea patrimoniului cultural naţional în Polonia este Legea privind protecţia și 
custodia monumentelor. Cadrul legislativ polonez aplică sancţiuni suficient de severe privind privarea 
persoanei recunoscute vinovate pentru profanarea sau deteriorarea monumentului de valoare istorică, 
bun al patrimoniului naţional.

Rezultatele obţinute în studiu 
Analizând modalităţile de pedepse aplicate pentru încălcări de nerespectare a legislaţiei în dome-

niul ocrotirii patrimoniul cultural naţional, observăm că, cadrul juridic naţional al ţărilor la care am 
făcut referinţă în prezentul studiu de cercetare prevede pedepse atât contravenţionale cât și de natură 
penală, doar că componenţele de infracţiune sunt abordate în mod diferit.

În așa mod, evidenţiem că pedepsele cele mai aspre, în acest sens, sunt prevăzute de legislaţia pe-
nală franceză și cea contravenţională germană. La fel, pedepse semnificative în aspect de privaţiune de 
libertate sunt prevăzute de legislaţiile penale ale Ucrainei, Poloniei și României. 

La polul opus, unele dintre cele mai blânde pedepse contravenţionale se regăsesc în câmpul nor-
mativ al Republicii Moldova pentru încălcarea legislaţiei de folosire a bunurilor de patrimoniu cultu-
ral și a monumentelor de for public, ceea ce nu putem afirma despre cadrul penal al ţării care prevede 
amenzi penale mari în cazul distrugerii sau deteriorării intenţionate a monumentelor de istorie și 
cultură, sau a obiectelor naturii, luate sub ocrotirea statului.

Cadrul normativ contravenţional al Ucrainei la fel este destul de indulgent faţă de persoanele care 
încalcă legislaţia de protejare a patrimoniului cultural, sancţiunile, în general, variind între circa 30 și 
60 de euro. Spectrul delictelor contravenţionale, în acest sens, îl constituie eschivarea de la semnarea 
contractelor de protejare a monumentelor patrimoniului cultural, încălcarea normelor de utilizare a 
monumentului patrimoniului cultural, încălcarea regimului rezervaţiei istorice și culturale, încălcarea 
regulilor de efectuare a lucrărilor de reparaţie, restaurare, reabilitare a monumentului patrimoniului 
cultural și altele.

Pentru încălcările comise în domeniul protejării patrimoniului cultural cadrul normativ francez 
prevede pedepse destul de mari, deși, în comparaţie cu legislaţia Poloniei sau a germaniei, acestea 
sunt mai puţin aspre. 

Mai multe fapte prejudiciabile în domeniul salvgardării patrimoniului cultural naţional nu le pu-
tem supune analizei comparative, dat fiind faptul că acestea există în baza normativă a unui stat, dar 
lipsesc în altul. 

Până în prezent există lacune legislative atât în cadrul normativ moldovenesc cât și în cel eu-
ropean. Un lucru important de menţionat sunt preocupările mai multor state pentru contracararea 
„arheologiei negre” (lupta cu persoanele care efectuează săpături arheologice ilegale) și a altor lucrări 
ilicite, care pot aduce pagubă obiectelor de patrimoniu cultural. Bunăoară, pentru astfel de activităţi 
pedeapsa expres formulată există doar în germania și Ucraina. În același timp, după cum a fost men-
ţionat, în legislativul Ucrainei se află în proces de examinare un proiect de lege privind contracararea 
„arheologiei negre”.
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Concluzii
Din cele expuse mai sus constatăm, că autorităţile statelor europene menţionate întreprind măsuri 

pentru a-și proteja patrimoniul cultural naţional mobil și imobil, în măsura în care consideră că este 
mai benefic să o realizeze. 

Totodată, opinăm că, în prezent, cel mai complex cadru normativ funcţionează în franţa și ger-
mania. Sesizăm că pedepsele prevăzute de legislaţia celorlalte patru state luate în studiu sunt mai 
blânde sau, în anumite cazuri, mult prea blânde faţă de contravenţia sau fapta infracţională care poate 
fi comisă. De multe ori, în procesul de evaluare, patrimoniul cultural nu poate fi estimat exact la justa 
sa valoare, iar prejudiciul adus ca urmare a distrugerii, deteriorării sau vandalizării este și mai greu de 
estimat. 

În contextul ultimului aspect, conchidem că unele pedepse introduse în actele normative ale ţă-
rilor a căror legislaţie a fost analizată nu corespund daunelor social-periculoase aduse statului pentru 
comiterea acţiunilor de distrugere intenţionată a obiectelor de patrimoniu cultural naţional.
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