
Ministerul Culturii 

Ordinul nr. 2173/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei 

Naționale a Monumentelor Istorice 

Anexa nr. 1 

Declarație  

privind confidențialitatea și imparţialitatea 

Subsemnatul(a)________________________________________ membru în Comisia…………. /în 

secţiunea …………………../în comisia zonală nr.  …………………………, declar pe proprie 

răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, prevăzut de art. 292 din Codul Penal, următoarele: 

a)        nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unei entități juridice ce are ca 

obiect de activitate pregătirea şi elaborare a documentaţiilor susceptibile a fi supuse avizării Comisiei, 

secţiunilor acesteia şi comisiilor zonale; 

b)        nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unei entități 

juridice ce are ca obiect de activitate pregătirea şi elaborare a documentaţiilor susceptibil a fi supuse 

avizării Comisiei, secţiunilor acesteia şi comisiilor zonale; 

c)         nu am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac 

parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unei entități juridice ce are 

ca obiect de activitate pregătirea şi elaborare a documentaţiilor susceptibil a fi supuse avizării Comisiei, 

secţiunilor acesteia şi comisiilor zonale; 

d)        nu am niciun interes de natură să afecteze imparţialitatea mea pe parcursul procesului de deliberare 

a Comisiei/ secţiunii,,,,,,/ comisiei zonale……………; 

e)        pe durata mandatului nu voi desfășura niciun tip de activitate profesională de pregătire şi/sau 

elaborare a documentaţiilor supuse avizării Comisiei, secţiunilor acesteia şi comisiilor zonale; 

f) mă angajez să păstrez confidențialitatea informațiilor și datelor  cu caracter personal şi a celor care intră 

sub incidența protecţiei date de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, pe care le 

voi obține/afla ca efect al calității mele de membru al CNMI/ secţiuni…./comisiei zonale………. 

Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, pe durata exercitării mandatului, că mă aflu în una din 

situațiile arătate sau în afara angajamentelor  de mai sus, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage. 

Data                                                                                                                 Semnătura 


