
Către: MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE

DIRECȚIA PATRIMONIU CULTURAL

COMISIA NAȚIONALĂ DE ARHEOLOGIE

În atenția: membrilor Comisiei Naționale de Arheologie

Spre știință: domnului dr. Emlian Gamureac – director al Direcției Patrimoniu Cultural, secretar al
Comisei Naționale de Arheologie

Ref. Sesizare privind încălcarea prevederilor Codului Deontologic al Arheologilor din
România

Prin prezenta vă sesizăm cu privire la încălcarea prevederilor Codului Deontologic al
Arheologilor din România de către dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu, arheolog atestat în Registrul
Arheologilor din România. Recentele sale declarații publice din data de 10.11.2017
(https://www.agerpres.ro/cultura/2017/11/10/romascanu-despre-cautatorii-de-comori-
cudetectorul-de-metale-permisiunea-controlata-este-preferabila-interdictiei-17-16-24), dar și
activitatea întreprinsă în calitate de manager privitor la achiziționarea de către Muzeul Național de
Istorie a României a unor bunuri de patrimoniu arheologice și numismatice descoperite prin
utilizarea detectorului de metale aduc gravă atingere statutului și deontologiei profesiunii de
arheolog, prin încălcarea explicită a art. I, paragrafele 2, 6, 7, 9 din Codul Deontologic al Arheologilor
din România, adoptat de Comisia Națională de Arheologie în data de 24.05.2000 și aprobat prin
Ordinul Ministrului Culturii nr. 2071/2000.

În contextul situației create a fost lansată o petiție publică (anexată prezentei;
https://www.petitieonline.com/apel_catre_arheologi), care a fost semnată de peste 320 persoane,
dintre care peste 200 arheologi atestați în Registrul Arheologilor din România.

Cunoscând prevederile legale aplicabile, anume Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr.
2127/2005 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiei Naționale de Arheologie –
art. 4, paragraf (1), lit. l) și paragraf (2), respectiv Ordinul Ministrului Culturii și Patrimoniului Național
nr. 2494/2010 privind aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului de specialitate din
domeniul cercetării arheologice şi înscrierea sa în Registrul arheologilor – art. 22, vă solicităm
includerea pe ordinea de zi a ședinței Comisiei Naționale de Arheologie din data de 24.11. 2017 a
prezentei sesizări și analizarea, în regim de urgență, a suspendării atestării dr. Ernest Oberländer-
Târnoveanu din Registrul Arheologilor din România, care se face vinovat de încălcarea în mod repetat
a prevederilor Codului Deontologic al Arheologilor din România (art. I, paragrafele 2, 6, 7, 9), în
conformitate cu precizările specifice ale art. 23, lit. b) din Ordinul Ministrului Culturii și Patrimoniului
Național nr. 2494/2010 privind aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului de specialitate
din domeniul cercetării arheologice şi înscrierea sa în Registrul arheologilor.

Reiterăm și pe această cale necesitatea imperioasă de amendare – în regim de urgență – a
legislației naționale privind protejarea patrimoniului arheologic pe fondul gravelor distrugeri ale
vestigiilor acestuia prin fenomenul braconajului arheologic practictat cu utilizarea ilegală a
detectoarelor de metale. Solicităm ca elaborarea noilor prevederi legislative în această chestiune de
importanță națională să fie realizată cu consultarea și implicarea specialiștilor în domeniul
arheologiei.

București, 22.11.2017


