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SINTEZA 

lucrărilor şedinţei din ziua de 29 mai 2017 
 
 

Ședința Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
relaţia cu UNESCO a avut loc în ziua de 29 mai 2017 şi a fost condusă de dl. deputat 
Eugen Nicolăescu, preşedinte al comisiei. 

Invitat: domnul Sorin Lazăr, deputat. 

La propunerea preşedintelui, membrii comisiei au adoptat în unanimitate 
următoarea ordine de zi: 

1. Definitivarea programului de lucru al Comisiei permanente comune a 
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO;  

2. Diverse. 

Ședința Comisiei este condusă de domnul Vlad Alexandrescu, Secretar al Comisiei. 

1. În vederea definitivării programului de acțiuni pentru perioada 
imediat următoare, s-au prezentat propunerile membrilor Comisiei 
și demersurile concrete care se vor iniția,  după cum urmează: 

Codul Patrimoniului construit - Inițiator Vlad Alexandrescu, senator 
  
Membrii Comisiei, de comun acord cu inițiatorul propunerii, au hotărât ca în 

ședința din 12 iunie 2017 să fie invitați specialiştii care au lucrat la elaborarea acestui 
cod, precum și reprezentanți ai Ministerului Culturii. S-a făcut precizarea că ar fi nevoie 
de continuarea acestui efort de a elabora Codul Patrimoniului construit, sub autoritatea 
Parlamentului, care este şi forul legislativ care urmează să îl adopte. 

 
Statutul Artistului - Inițiator Vlad Alexandrescu, senator 
  
S-a stabilit ca în ședința din data de 26 iunie 2017 să fie invitați membrii 

asociațiilor implicate în actul artistic și anume: Ministerul Culturii și Identității Naționale, 
Uniunea artiştilor plastici, cineaşti, compozitori etc. 
 

Identificarea modalităţilor de susţinere a Geoparcului Ţinutul Buzăului 
pentru a deveni membru în Reţeaua Globală de situri UNESCO  

 
Inițiatorul, domnul deputat Simion Lucian Eduard, a propus o deplasare în 

zona Buzăului pentru o analiză la fața locului a situației, afirmând că autoritățile locale 
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sunt deschise la dialog, prezentând în acest sens invitația adresată Comisiei de către 
Consiliul Județean Buzău.    

În continuare, domnul Sorin Lazăr, deputat de Buzău a mulțumit pentru 
oportunitatea de a se adresa Comisiei UNESCO în demersul domniei sale de a sprijini, și 
în acest fel, proiectul în derulare Geoparcul Ținutul Buzăului – sit UNESCO și a expus 
anumite aspecte privind situația din zonă. 

Acest proiect a început în 2007 de către Consiliul Județean Buzău în parteneriat 
cu Universitatea București, și a fost constituit pe  structura unei Asociații de dezvoltare 
intercomunitară formată din 18 comune din zona de deal şi montană din nordul 
judeţului Buzău, aceasta fiind o zonă complet rurală cu circa 48000 de locuitori. 
Comunele sunt: Berca, Scorțoasa, Pârscov, Cozieni, Pănăţău, Colţi, Bozioru, Brăești, 
Odăile, Cănești, Chiliile, Lopătari, Mînzălești, Bisoca, Valea Salciei, Sărulești, Vintilă Voda 
şi Beceni ce ocupă o suprafaţă de 1035.9 km2. 
Proiectul se află într-un stadiu avansat în ceea ce înseamnă procedurile de aplicare 
pentru recunoașterea UNESCO. 

UNESCO a creat în noiembrie 2015 Programul pentru Geoștiințe și Geoparcuri, 
fiind primul program adoptat de UNESCO după mai bine de 40 de ani de la adoptarea 
programelor Omul și Biosfera 1971 și a Convenției pentru Patrimoniul Mondial 1972. 

Rețeaua  globală a geoparcurilor (GGN) cuprinde în 2017, 128 de geoparcuri din 
35 de țări.  

Geoparcul este un  teritoriu cu valori naturale și culturale ce merită a fi 
conservate și promovate în scopul dezvoltării durabile, capabile să genereze venituri și 
locuri de muncă, întărind totodată identitatea locală, sentimentul de apartenență la 
zonă, crescând economic zona prin dezvoltarea geoturismului, ecoturismului, turismului 
educațional. 

Se vor crea astfel premisele pentru o abordare antreprenorială a construcției 
comunitare, generându-se astfel un model economic care poate fi de succes într-o zonă 
care nu are alte șanse de dezvoltare. 

Au fost enumerate câteva dintre punctele de interes din Geoparcul Ținutul 
Buzăului: 

 Vulcanii Noroioși 
 Schitul Rupestru din Bozioru 
 Focul viu de la Lopătari 
 Platoul salin 
 Muzeul chihlimbarului de la Colți 
 Trovanții de la Bozioru 
 Cetățile dacice 
 Mănăstiri vechi 
 Sate tradiționale părăsite 

Domnul deputat Sorin Lazăr a reiterat invitația adresată Comisiei de a efectua o 
vizită de lucru la Geoparc, într-o perioadă care va fi stabilită de comun acord cu 
membrii Comisiei. 

S-a menționat că vor fi invitați reprezentanți ai Ministerului Turismului, primarii 
din localitățile implicate în proiect, președintele Consiliului Județean,  reprezentanți ai 
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Geoparcului Ținutul Buzăului, Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului-UNESCO, 
reprezentanți ai Comitetului Naţional Român M.A.B. UNESCO. 

 
Domnul senator Vlad Alexandrescu a ținut să menționeze că ar fi indicat să fie 

invitat și un reprezentant al Ministerului Mediului, având în vedere caracterul 
Geoparcului, precum și specialiști în speologie. 

În urma discuțiilor s-a decis ca deplasarea să aibă loc în perioada 21-23 iunie, 
programul de lucru urmând a se definitiva după obținerea aprobărilor necesare privind 
deplasarea Comisiei la Buzău. 

 
Promovarea şi sprijinirea  noii rezervaţii a biosferei ”Porţile de Fier”, ce 

urmează a se constitui  pe teritoriul actualului Parc Natural ”Porţile de Fier”- 
prin demersuri şi colaborare cu Ministerul - Inițiator, domnul deputat Simion 
Lucian Eduard 

 
În urma transmiterii documentaţiei de promovare a rezervaţiei la UNESCO, ICC 

UNESCO Paris a solicitat unele precizări şi acţiuni suplimentare cum ar fi: obţinerea 
acordului primarilor din zonă; clarificări privind sistemul de guvernare a noii rezervaţii; 
evitarea confuziilor dintre administrarea şi luarea deciziilor la nivelul actualului parc 
natural şi a noii rezervaţii, inclusiv ca urmare a suprapunerii teritoriale în întregime (se 
vizează şi o eventuală extindere a teritoriului rezervaţiei biosferei faţă de cea a parcului 
natural existent) etc.   
   Inițiatorul propunerii, domnul deputat Simion Lucian Eduard, a precizat că 
demersuri care ar putea fi efectuate pentru sprijinirea noii rezervaţii a biosferei ”Porţile 
de Fier” sunt: adrese către Ministerul Mediului pentru o implicare mai activă în acest 
proces; convocarea unor reuniuni cu primarii din zona parcului natural şi zonele 
adiacente, împreună cu reprezentanţi ai ministerului Mediului şi Comisiei Naţionale 
pentru România a UNESCO, Comitetului Naţional Român MAB al UNESCO pentru a 
susţine şi promova avantajele constituirii noii rezervaţii a biosferei. Având în vedere 
caracterul complex al propunerii și volumul mare de documente ce vor trebui analizate, 
membrii Comisiei au decis amânarea acestei propuneri pentru sesiunea septembrie 
2017-februarie 2018. 

 
 

Finalizarea constituirii şi asigurarea infrastructurii legislative necesare 
privind Rezervaţia Biosferei Trans-frontiere trilaterale ”Delta Dunării”– 
”Prutul de Jos” dintre România, Ucraina şi Moldova -  Inițiator Simion Lucian 
Eduard, deputat 

 
În acest moment, conform hotărârii adoptate de Comitetul Consultativ al ICC-MAB 

UNESCO din Paris (Comitetul Internațional de Coordonare al Programului MAB), 
Rezervaţia Biosferei Trans-frontieră ”Delta Dunării” România-Ucraina îndeplineşte 
recomandările de la Pamplona, Spania, ca urmare a unor eforturi comune şi corelate, 
derulate de ambele părţi. În consecinţă, se aşteaptă ca ICC- MAB UNESCO să aprobe 
această recomandare la reuniunea sa din luna iunie 2017. Totodată, procesul de 
constituire a rezervaţiei biosferei ”Prutul de Jos” din Republica Moldova este avansat. 
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Actul de constituire a fost aprobat de Parlamentul Republicii Moldova şi urmează să fie 
aprobat şi de guvern.   

În acest context, Comisia parlamentară  își propune să susțină și să impulsioneze 
constituirea Rezervației Biosferei Trans-frontieră trilaterală ”Delta Dunării - Prutul de 
Jos” dintre România, Ucraina și Moldova (agreată și de Comisia Trilaterală la nivel 
ministerial dintre România, Ucraina și Republica Moldova). 

Membrii Comisiei au decis că ar fi oportună organizarea unei mese rotunde cu 
tema: Rezervaţia Biosferei Trans-frontiere trilaterale ”Delta Dunării”– ”Prutul de Jos” 
dintre România, Ucraina şi Moldova la care să se reunească toți factorii de decizie 
pentru a putea impulsiona constituirea și asigurarea infrastructurii legislative necesare 
privind constituirea Rezervaţiei. Printre invitații propuși a participa menționăm: 
Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Mediului, reprezentanți ai Ambasadelor țărilor  
implicate, reprezentantul Comisiei Trilaterale la nivel ministerial dintre România, Ucraina 
şi Republica Moldova. Data la care va avea loc masa rotundă urmează a se stabili 
ulterior. 

 
Demersuri şi acţiuni de sensibilizare a autorităţilor locale şi Ministerului 

Mediului în privinţa Rezervaţiei Munţii Rodnei şi Rezervaţiei Munţii Retezat -  
Inițiator Simion Lucian Eduard, deputat 

 
Domnul Simion Lucian Eduard, deputat, a precizat că cele două rezervaţii Munţii 

Rodnei şi Rezervaţia Munţii Retezat sunt în pericol de a fi eliminate din lista Rezervaţiilor 
Biosferei : au fost promovate înainte de 1989 și nu îndeplinesc cerinţele Strategiei de la 
Sevilia, în mod deosebit prezența obligatorie pe teritoriul rezervațiilor biosferei a 
așezărilor umane. Pentru ca cele două rezervații să fie scoase de pe lista rezervațiilor ce 
ar urma să fie excluse din rețeaua mondială a rezervațiilor biosferei şi pierderea 
implicită a statutului de rezervație a biosferei, este necesară extinderea suprafeței 
actualelor rezervații astfel încât acestea să cuprindă şi aşezări umane. În 
cazul Rezervaţiei Biosferei Parcul Naţional Munţii Rodnei, acest lucru se poate obţine 
doar prin extinderea teritoriului actualei rezervaţii şi includerea aşezărilor umane 
adiacente. În prezent există conflicte între autorităţile locale şi Administraţia Parcului 
Naţional, determinate în principal de neacordarea compensaţiilor legale către deţinătorii 
de suprafeţe forestiere şi păşuni, pentru pierderile avute ca urmare a restricţiilor impuse 
de regimul de parc naţional. În cadrul Rezervaţiei Naţionale Munţii Retezat, situaţia s-ar 
putea rezolva mult mai uşor, prin extinderea actualei suprafeţe a parcului naţional şi 
unirea cu Geoparcul Dinozaurilor–”Țara Hațegului” adiacent, care are în cuprinsul său 
un număr semnificativ de aşezări umane.  

În consecinţă, Comisia ar putea întreprinde următoarele acţiuni:  
Demersuri pentru sensibilizarea Ministerului Mediului legat de aceste două situaţii. 
Convocarea autorităţilor locale pentru sensibilizarea acestora şi pentru a li se 

prezenta avantajele unei rezervaţii a biosferei (prestigiu internaţional sub umbrela 
UNESCO, valorificarea produselor locale sub emblema rezervaţiei, dezvoltare şi 
atractivitate sporită pentru turism, promovarea unui model de dezvoltare durabilă, 
crearea unui model de guvernare locală, întrucât UNESCO susţine ca deciziile în cadrul 
rezervaţiilor biosferei să fie mutate spre autorităţile locale, unităţi descentralizate ale 
statului din zonă etc., spre deosebire de rezervaţiile naţionale şi naturale care au un 
sistem centralizat de luare a deciziilor). 
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Domnul Dobrovici-Bacalbașa Nicolae, deputat, a precizat că din cunoștințele sale 
au loc defrișările ilegale în zona parcului și că microhidrocentralele, dincolo de 
capacitățile sale energetice, afectează ecosistemele râurilor în mod negativ.  

Având în vedere aceste aspecte, conform atribuțiilor Comisiei, domnul Vlad 
Alexandrescu, senator, a propus ca în cadrul unei ședințe viitoare să invităm instituțiile 
cu atribuții de control pentru a discuta pe marginea celor sesizate. 
 
 

2. Diverse: 
 

1. Prezentarea Raportului privind participarea la cea de a patra ediție a Forumului 
Mondial privind dialogul intercultural, sub auspiciile UNESCO, 4-6 mai 2017, 
Baku, Azerbaidjan.  

 
 
Domnul senator Novak a prezentat o scurtă informare privind participarea la cea 

de a patra ediție a Forumului Mondial privind dialogul intercultural, sub auspiciile 
UNESCO, 4-6 mai 2017, Baku, Azerbaidjan. Din partea Comisiei la această reuniune a 
luat parte domnul senator Novak Csaba-Zoltan, vicepreședinte al Comisiei și domnul 
Moldovan Sorin-Dan, membru al Comisiei. 

 Forumul a reunit peste 800 de delegații străine, inclusiv oficialități de stat și 
guvernamentale de rang înalt, șefi de organizații internaționale, lideri parlamentari, 
oameni de știință renumiți, ambasadori și personalități publice, reprezentând peste 120 
de țări, aproximativ 50 de organizații internaționale și aproximativ 50 de ONG-uri. 

 Aceștia au căutat soluții pentru consolidarea societăților inclusive, durabile, din 
perspectiva Agendei 2030 a ONU, pentru buna coordonare a acțiunilor de turism 
cultural, soluții pentru promovarea dialogului prin publicațiile UNESCO și platformei 
electronice (e - platform). Tot în cadrul dezbaterii au fost discutate aspecte legate de 
implicarea instituțiilor financiare și economice în promovarea dialogului intercultural. 
         A fost  pentru prima dată când șefii a peste 25 de organizații internaționale au 
 participat la forum, care a devenit o platformă pentru dialogul cultural global. 

Programul a cuprins, în premieră pentru Forumul Baku, o sesiune specială privind 
implicarea și rolul parlamentelor în dialogul intercultural și combaterea populismului, în 
data de 5 mai. 

Această sesiune a fost moderată de Președintele Comisiei parlamentare pentru 
relații internaționale și inter-parlamentare a Parlamentului Azerbaidjan, Samad Seydov. 
Au participat parlamentari din întreaga lume, România fiind reprezentată de domnul 
senator Novak Csaba-Zoltan și domnul deputat Moldovan Sorin-Dan. 

Ideea principală ce a reieșit din această dezbatere a fost aceea că Parlamentele 
ar trebui să joace un rol esențial în construirea unor  poduri între culturi. Prin dialog se 
poate preveni escaladarea violenței. Parlamentarii din diferite țări pot contribui la 
dialogul intercultural în primul rând prin stabilirea de relații reciproce. În marja reuniunii 
a avut loc  și o întâlnire bilaterală între delegația României și cea a Azerbaidjanului. 

 
2. Participare la cea de-a 41-a sesiune a Comitetului Patrimoniului Mondial 

UNESCO2 – 12 iulie 2017  la Cracovia, Polonia: delegația Comisiei se 
completează cu domnul Dobrovici-Bacalbașa Nicolae, deputat. 
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La lucrările comisiei au participat:  domnul deputat Nicolăescu Gheorghe-Eugen, 
domnul senator Novak Csaba-Zoltan, domnul senator Alexandrescu Vlad-Tudor, domnul 
senator Breaz Valer-Daniel, doamna deputat Csokany Petronela-Mihaela, domnul 
deputat Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae, domnul senator Ganea Ion, doamna deputat 
Intotero Natalia-Elena, domnul deputat Matei Călin-Vasile-Andrei, domnul deputat 
Nechifor Cătălin-Ioan, domnul senator Pereş Alexandru, domnul deputat Simion Lucian-
Eduard.  

Au fost absenţi: domnul deputat Moldovan Sorin-Dan, domnul senator Resmeriţă 
Cornel-Cristian, domnul deputat Vosganian Varujan. 

 

 

Preşedinte              Secretar 

Deputat Nicolăescu Gheorghe-Eugen  Senator Alexandrescu Vlad-Tudor 


