Domnului Ministru al Culturii Kelemen Hunor
Obiect: solicitare demiteri la Directia de Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Bucuresti
3 iunie 2010
Stimate Domnule Ministru,
Organizatiile semnatare va solicita demiterea dlui. Nicolae Stan, directorul coordonator al Directiei
de Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Bucuresti si concedierea dlui. Stefan Damian,
consilier superior in cadrul acestei institutii.
1. Solicitare de demitere a dlui. Nicolae Stan
Dl. Nicolae Stan are toata responsabilitatea asupra distrugerilor irecuperabile la imobilul din str.
Gutengerg nr. 3A, imobil propus spre clasare de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice in
sedinta din 26 mai 2010, caz in care a actionat in totala cunostinta de cauza.
Astfel, Asociatia pentru Protectia si Documentarea Monumentelor si Patrimoniului din Romania a
solicitat inca din 11.01.2010 declansarea procedurii de clasare de urgenta a imobilului din str.
Gutenberg nr. 3A. In momentul cererii:
- Asociatia a facut dovada intentiei de demolare a imobilului;
- era intocmit un studiu istoric, elaborat chiar la comanda Directiei, care recomanda clasarea
imobilului ca monument istoric.
In ciuda acestor date, domnul Nicolae Stan a refuzat sa declanseze procedura de clasare de urgenta.
In plus, a comunicat refuzul in 21 de zile de la data cererii, contrar legii care il obliga sa o faca in
maximum 3 zile.
Lucrarile de demolare a imobilului din str. Grutenberg 3A au inceput in ziua de 25 mai 2010. In
sedinta din 26 mai 2010, Comisia Nationala a Monumentelor Istorice a propus Ministrului Culturii
clasarea imobilului ca monument istoric. Intrucat elaborarea ordinului de clasare, semnarea si
publicarea sa in Monitorul Oficial ar fi durat prea mult timp, Directia Patrimoniu Cultural din cadrul
Ministerului a solicitat telefonic dlui. Nicolae Stan, in zilele de 27 si 28 mai 2010, sa declanseze
procedura de clasare de urgenta a imobilului. Dl. Nicolae Stan a refuzat sa dea curs acestei solicitari.
In concluzie:
- Dl. Nicolae Stan a refuzat sa dea curs solicitarii unei directii de specialitate din
Ministerului Culturii, al carui angajat este;
- A refuzat astfel sa salveze de la demolare un imobil pe care Comisia Nationala a
Monumentelor Istorice l-a propus spre clasare, desi protejarea patrimoniului este
principala sa atributie.
2. Solicitare de concediere a dlui. Stefan Damian
Dl. Stefan Damian a condus Directia de Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National a
Municipiului Bucuresti in intervalul 2001-2009. In aceasta perioada, a semnat sute de avize de
demolare pentru imobile cu valoare arhitecturala si sute de avize pentru construire de imobile
discordante in zone construite protejate. Acest fapt a fost mentionat in Raportul Comisiei
Prezidentiale pentru Patrimoniu.
La presiunea societatii civile, ministrul Paleologu a solicitat un control asupra activitatii
DCCPCNMB. Controlul a gasit numeroase incalcari ale legii in mai multe sectoare de activitate,
intre care patrimoniul imobil si patrimoniul mobil, toate imputabile directorului Stefan Damian.

Concluziile raportului sunt intarite de decizii recente ale instantelor, care au anulat avize pentru
documentatii de urbanism si avize pentru autorizatii de construire semnate de Stefan Damian (Icoanei
2-8, Iconei 11-13, Armeneasca 32, Caminului 24B, Polona 68).
Cu toate acestea, dl. Stefan Damian nu a fost concediat din DCCPCNMB. Mai mult, numai cine nu
vrea nu intelege ca dl. Stefan Damian conduce de fapt in continuare DCCPCNMB. In sprijinul
acestei afirmatii aducem urmatoarele argumente:
- Dl. Nicolae Stan nu are competentele juridice minimale pentru a conduce Directia;
- Desi, conform organigramei, este angajat la Compartimentul Cultura, Culte, Asistenta
Management, Resurse Umane, dl. Stefan Damian continua sa lucreze in Compartimentul
Monumente Istorice si Arheologie, participand foarte activ la sedintele Comisiei Zonale a
Monumentelor Istorice Bucuresti-Ilfov-Giurgiu.
3. Concluzie, in limbaj nediplomatic
De fapt, Domnule Ministru, la aproape doi ani de la publicarea Raportului preliminar al Comisiei
Prezidentiale pentru Patrimoniu, constatam functionarea in continuare a retelei de interese de la
DCCPCNMB, la care Raportul se refera in mod indirect.
Faptul ca ministrul Paleologu nu a reusit sa o inlature, desi a primit un raport de control, faptul ca
Directia refuza sa dea curs unei solicitari a ministerului, a carui directie deconcentrata este, nu fac
decat sa intareasca ideea ca reteaua de interese din cadrul Directiei este mai puternica, in plan politic,
decat ministrul insusi.
Va solicitam sa distrugeti aceasta retea de interese si sa numiti o persoana integra si competenta la
conducerea DCCPCNMB. Va solicitam un raspuns transant la problemele ridicate si la solicitarea
noastre. O clarificare a situatiei in care ne aflam este absolut necesara.
Cu consideratie,
Alianţa Civică
Agenţia de Monitorizare a Presei – Active Watch
Asociaţia Bucureşti
Asociatia Centrul de Resurse pentru Participare Publica - CeRe
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