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In 05.02.2014 a avut loc la casa Mincu o conferinta de presa in organizarea Pro Patrimonio, cu titlul ICOMOS CERE
AUTORITATILOR SISTAREA URGENTA A DISTRUGERII PATRIMONIULUI ARHITECTURAL SI CULTURAL DIN
BUCURESTI.
Pentru o corecta informare trebuie precizate urmatoarele:
ICOMOS Romania nu a participat la organizarea acestei conferinte, nu am fost invitaŃi ca reprezentanŃi ai ICOMOS in
Romania si prin urmare nu am participat. Este adevarat ca personal am primit în 03.02.2014, ca multi altii, un mail (si
nu o invitatie) caruia ii era atasat anunŃul conferinŃei.
Este regretabil ca dincolo de bunele intenŃii, organizatorii au prezentat în anunŃ o situaŃie neconformă cu realitatea,
pentru că au pus titlul de ICOMOS (ce defineste organizaŃia noastră în ansamblul ei) unei acŃiuni a unui Comitet ŞtiinŃific
InternaŃional al ICOMOS, respectiv CIVVIH. Este adevărat că la recenta reuniune a CIVVIH de la Budapesta
(decembrie 2013) CIVVIH a primit şi a luat în discuŃie raportul transmis de Pro.Do.Mo. Pe site-ul CIVVIH - in newsletterul nr. 21/2013 pag. 6 - se găseşte menŃionat faptul că acest Comitet ŞtiinŃific InternaŃional a primit, a luat act de Raportul
Pro.Do.Mo.
şi
s-a
pronunŃat
printr-o
rezoluŃie
(http://civvih.icomos.org/sites/default/files/CIVVIH%20Newsletter%20No%2021.pdf.)
Raportul a fost o iniŃiativa a Pro.Do.Mo. de a grupa într-un raport o serie de fapte şi situaŃii, ce exprimă situaŃii concrete
şi face şi unele evaluari pe care şi ICOMOS Romania le impărtăşeşte (fără a fi neaparat congruente). Raportul
Pro.Do.Mo. reflecta un punct de vedere al organizatiei ce l-a redactat . De altfel reprezentanta Pro.Do.Mo. a declarat
explicit că a ocolit consultarea pe aceasta temă cu ICOMOS România. Acest lucru explică şi felul în care organizatorii
au găsit de cuviinŃă să trateze consultarea şi invitarea noastră.
Este de precizat că atunci când vorbim de rezoluŃii ICOMOS ne referim la cele adoptate în Adunarea generală a
ICOMOS. De asemenea anunŃul organizatorilor crează confuzii cu privire la existenŃa unui Comitet InternaŃional al
Oraşelor şi Satelor Istorice, când de fapt vorbim de un un Comitet ştiinŃific internaŃional al ICOMOS. La fel este de
precizat că oricine poate sa supună atenŃiei ICOMOS o cazuistică. Cu toate acestea, a prezenta drept RezoluŃie a
ICOMOS ceea ce a fost discutat doar într-unul dintre Comitetele ŞtiinŃifice InternaŃionale ale ICOMOS este cel puŃin o
exagerare şi este regretabil. Cum este regretabil că persoane din afara profesiilor patrimoniului şi din afara asociaŃiei
noastre consideră nimerit să catalogheze activitatea ICOMOS România, organizatie cuprinzând experti ai patrimoniului
construit a căror dedicaŃie în favoarea monumentelor istorice nu cred ca este cazul de a le fi pusă la indoială.
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