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SINTEZA 
şedinţei din ziua de 30-31 ianuarie 2012 

 
 

Şedinţele Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru relaţia cu UNESCO s-au desfăşurat în zilele de 30 şi 31 ianuarie 2012 şi au 
fost conduse de dl. deputat Horea Dorin Uioreanu, preşedinte al comisiei. 

Membrii comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea Ordine de 
zi: 
 
 
 
1.  Analiza rapoartelor primite privind situaţia conservării, protejării şi 
promovării  monumentelor  de patrimoniu naţional înscrise în Lista 
tentativă a Patrimoniului Mondial UNESCO. 
2.  Propunerea legislativă privind interzicerea pescuitului comercial pe o 
perioadă determinată de timp la anumite specii de peşti în Delta Dunării. 
Analiză, propuneri, modificări. 
3.  Diverse. 
 
1. Analiza rapoartelor primite privind situaţia conservării, protejării şi 
promovării  monumentelor  de patrimoniu naţional înscrise în Lista 
tentativă a Patrimoniului Mondial UNESCO. 
 S-a făcut o prezentare a fiecărui raport primit, urmând ca în şedinţele viitoare 
să se decidă căile de acţiune pentru o mai bună gestionare a situaţiei. 
 Conform datelor furnizate de către MCPN, Lista tentativă a României existentă 
în acest moment cuprinde:  

 Centrul istoric al oraşului Sibiu, jud. Sibiu 
 Ansamblul monumental Constantin Brâncuşi, Târgu Jiu 
 Biserici bizantine şi post-bizantine de la Curtea de Argeş, jud. Argeş 
 Biserica Sf. Nicolae, Densuş, jud. Hunedoara 
 Biserica Trei Ierarhi din Iaşi, jud. Iaşi 
 Ansamblul rupestru de la Basarabi, jud. Constanţa 
 Mănăstirea Neamţ, jud. Neamţ 
 Centrul istoric al oraşului Alba Iulia, jud. Alba 
 Culele din Oltenia, jud. Dolj, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea 
 Masivul Retezat 
 Pietrosul Rodnei 
 Situl paleontologic de la Sâmpetru  
 Codrul secular Slătioara   

În curs de introducere: 
 Centrul istoric al oraşului Băile Herculane; 
 Situl Castelul Corvinilor; 
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 Situl Cetatea Devei; 
 Colegiu Naţional Bethlen Gabor, Cetatea medievală şi zone viticole Aiud. 

În acest moment pentru Ministerul Culturii si Patrimoniului National prioritare fiind 
următoarele poziții: 

 Centrul istoric al oraşului Sibiu 
 Nominalizarea transfrontalieră a Castelelor Peleş şi Pelişor 
 Ansamblul monumental din Târgu Jiu 
 Patrimoniul arhitectural vernacular din Rimetea, jud. Alba. 

 
Situaţia „Centrului istoric al oraşului Sibiu,, monument de patrimoniu 

naţional înscris în Lista tentativă a Patrimoniului Mondial UNESCO 
Conform atribuţiilor ce îi revin în calitate de coordonator al activităţii de 

amenajarea teritoriului şi urbanism la nivel judeţean, atribuţii ce reies din prevederile 
Legii nr. 215/2001, republicată şi a Legii nr. 350/2001, actualizată cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliul Judeţean Sibiu, prin structurile de specialitate din 
subordinea arhitectului şef, a acordat o atenţie deosebită problemelor ce rezultă din 
activităţile de amenajarea teritoriului şi de urbanism. 

Consiliul Judeţean Sibiu în baza prevederilor Legii nr. 422/2001, republicată şi 
actualizată cu modificările şi completările ulterioare, art. 18, a condiţionat avizarea 
planului de amenajarea teritoriului şi planurilor urbanistice generale ale unităţilor 
administrativ teritoriale, de evidenţierea în acestea a monumentelor istorice, a 
zonelor lor de protecţie şi a zonelor construite protejate. 

Se semnalează o contradicţie între prevederile art. 48 
lit.(d) din Legea nr. 422/2001, privind competenţele de emitere a autorizaţiilor 
de construire/desfiinţare, pentru monumentele istorice şi pentru imobile aflate in 
zona de protecţie a monumentelor istorice sau în zone construite protejate de către 
Consiliul Judeţean respectiv Preşedintele Consiliului Judeţean şi art. 4, alin.1, lit.(a) 
şi lit. (e), pct. 2, din Legea nr. 50/1991, această situaţie putând duce la litigii. 
 
 

Situaţia "Centrului istoric al oraşului Alba Iulia". 
 

Centrul istoric al municipiului Alba lulia, obiectiv de interes arhitectural 
si istoric naţional excepţional, este înscris in Lista monumentelor istorice 
din România, ediţia 2010, sub denumirea de Sit urban „Cetatea Alba lulia", 
având codul AB -II - S- A- 00091 
 

CENTRUL ISTORIC - ALBA IULIA este o zonă închegată, bine definită, coerentă 
ca structură, unde majoritatea clădirilor au o valoare istorică. 

CENTRUL ISTORIC - ALBA IULIA este nucleul funcţional care s-a păstrat în 
teritoriul urban de-a lungul timpului, este locul in care s-a acumulat, într-un timp 
precizat istoriceşte, o importantă cantitate de valori urbane caracteristice pentru 
evoluţia colectivităţii, purtând amprenta etapei iniţiale a fondării oraşului şi a unei 
succesiuni de etape care reprezintă însăşi viaţa oraşului. 

CENTRUL ISTORIC - ALBA IULIA conferă localităţii dimensiunea şi caracterul 
istoric prin excelenţă. Dezvoltarea si evoluţia bimilenară a oraşului a fost intim legată 
de etapele de edificare a principalelor fortificaţii defensive: CASTRUL ROMAN 
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APULUM - Castrul Legiunii XIII Gemina, CETATEA MEDIEVALA si FORTIFICAŢIA DE 
TIP VAUBAN. 

CENTRUL ISTORIC - ALBA IULIA reprezintă un nucleu polarizant al oraşului 
într-o ipostază de globalitate funcţional - simbolică. 
 

CENTRUL ISTORIC - ALBA IULIA este simbolul „UNIRII" şi leagănul celor două 
evenimente de formare a statului roman: 

 în anul 1600 când devine prima capitală a Ţărilor româneşti unite sub sceptrul 
marelui voievod Mihai Viteazu 

 în anul 1918 când este gazda oficierii actului făuririi Statului Român modern, 
visul de veacuri al poporului român 

 
Promovarea CENTRUL ISTORIC - ALBA IULIA face parte din strategia de 

dezvoltare a municipiului, ocupând un loc important în cadrul politicilor locale. 
Principiul care stă la baza acestui deziderat este punerea în valoare a patrimoniului 
prin revitalizare, materializat prin fapte de reconversie funcţională şi promovare a 
turismului cultural. 

Conservarea şi protejarea sunt demersuri implicite care au fost realizate în 
paralel cu acţiunile derulate în spiritul valorificării potenţialului imens al CENTRUL 
ISTORIC-ALBA IULIA. 
 

Subordonat scopului principal şi anume acela de punere în valoare, 
demersurile privind conservarea, protejarea şi promovarea s-au derulat în funcţie de 
sursele de finanţare. 

Astfel, pe fondurile alocate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Cultural s-au 
restaurat 4 din cele 6 porţi ale fortificaţiei în acţiunea de punerea în 
valoare a TRASEULUI PORŢILOR CETĂŢII. Poarta a V-a este restaurată din fonduri 
atribuite prin Acordul de parteneriat în vederea aplicării Mecanismului Financiar 
„Spaţiul Economic European", administrat de Regatul Norvegiei şi înfiinţat de 
Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, cu Ministerul Finanţelor Publice cu sprijinul 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Cultural ca lider de proiect. 

Tot Ministerul Culturii si Patrimoniului Cultural finanţează restaurarea zidurilor 
Cetăţii: bastioane, raveline, curtine, cleşti, contragarzi, inclusiv componentele 
artistice din piatră, lucrările fiind în derulare. 

TRASEUL CELOR TREI FORTIFICAŢII a fost realizat pe programul „O 
FRUMOASĂ ROMÂNIE" în cadrul unei colaborări cu Programul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare - P.N.U. D. şi Ministerul Culturii si Patrimoniului Cultural. 
Echiparea tehnico edilitară - extindere şi reabilitare - a fost realizată pe fonduri 
F.A.R.E. 2004-2006. 

Spaţiile publice urbane Zona interioară şi latura de Vest a Cetăţii sunt în curs 
de reabilitare pe fonduri P.O.R. axa 1.1. 

S-a apelat, de asemenea, la parteneriatul public - privat, metodă care a făcut 
posibilă reconversia funcţională în zona sud-estică a ansamblului Arhitectural 
HOTEL MEDIEVAL cuprinzând Manutanţa, bastionul Saşilor, Ravelinul Francisc de 
Paola, amenajarea şi gestiunea spaţiilor exterioare aferente şi a unor obiective de 
interes cuprinzând bastionul Capistrano cu Pulberăria, respectiv câteva spaţii 
interioare din contragărzi şi raveline. 
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Instituţiile, cum ar fi, Universitatea 1 Decembrie 1918, Episcopia Ortodoxă 
Romană, Episcopia Romano-Catolică, Muzeul Unirii au realizat conservarea si 
protejarea monumentelor istorice aflate in proprietate, prin efectuarea de lucrări de o 
calitate remarcabilă. 

Deşi, pană in prezent, s-au făcut paşi importanţi prin ample acţiuni de punere 
în valoare, se poate constata că acestea reprezintă doar începutul a ceea ce 
presupune valorificarea ansamblului istoric în integralitatea sa şi că suprafaţa de 100 
ha necesită eforturi financiare susţinute. 

Etapa istorică romană si prefeudală este în faza de investigaţie şi cercetare 
arheologică. Dovadă sunt rapoartele elaborate de cercetarea arheologică desfăşurată 
cu ocazia lucrărilor de reabilitare a spatiilor publice (str. Mihai Viteazu, zona 
monument Custozza). Perioada romană nu este suficient pusă in valoare, iar biserica 
creştină de sec. X din fata catedralei Romano - Catolice cercetată arheologic in 2011, 
mărturie elocventă si sigură a existentei creştinismului organizat si avansat pe 
meleagurile Albei, necesită un concept de conservare si valorificare si 
implementarea resurselor financiare. 

Palatul Principilor Transilvăneni, monument istoric de importanta majoră, este 
într-o etapă incipientă de conservare prin efortul bugetului local. 

În concluzie, nu există loc în care acţiunile de reabilitare si valorificare să nu 
dezvăluie straturi suprapuse ale evoluţiei urbane pentru care se impun studii, 
evaluări si proiecte de înaltă ţinută profesională. 

Problemele necesare a fi semnalate sunt legate de resursele financiare 
insuficiente, de managementul de punere in valoare, promovare si gestiune având in 
vedere complexitatea, importanta si întinderea ansamblului istoric. 
Potenţialul major, inestimabil al CENTRUL ISTORIC - ALBA IULIA se redefineşte 
permanent pe măsură ce sunt dezvoltate noi programe si acţiuni de promovare in 
spiritul devizei „să dăm viată cetăţii". 
 
 

Situaţia conservării, protejării şi promovării Ansamblului 
monumental „Calea Eroilor", monument de patrimoniu naţional înscris în 
Lista tentativă a Patrimoniului mondial UNESCO 

Ansamblul Monumental „Calea Eroilor", operă a lui Constantin Brâncuşi - 
integrată şi în Patrimoniul European - figurează, în întregul său, în Lista 
naţională a monumentelor la nr. 454 cod LMI 2004-GJ-III-a-A-09465 cu 
amplasament în municipiul Târgu Jiu, între Grădina Publică şi Parcul „Coloanei 
fără sfârşit", datare 1937-1938. 

În lunile noiembrie şi decembrie 2010, la iniţiativa Primăriei Târgu-Jiu, au 
fost organizate două întâlniri cu tema "Analiza stării de conservare a Ansamblului 
Monumental Calea Eroilor" - operele din piatră şi „Coloana fără sfârşit" la care au 
fost invitaţi specialişti, şeful proiectului de restaurare - arh. Dorin Dănilâ, prof. univ 
dr. Dan Lungu, specialişti - membrii ai echipelor de restaurare, 
reprezentanţi ai autorităţii locale şi ai Consiliului Cultural Consultativ al 
Primarului Municipiului Târgu-Jiu. 

Conform raportului prezentat de dl. Dorin Dănilă, concluziile au fost 
următoarele: 
Sculpturile din piatră au o stare de conservare bună 
după acţiunile de restaurare şi  acestea sunt într-o continuă stare de 
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monitorizare prin grija Centrului Municipal de Cultură "Constantin Brâncuşi" din 
Târgu Jiu, în parteneriat cu restauratori atestaţi de MCPN. 

În cadrul monitorizării se execută operaţiuni necesare anuale, inspecţii în 
cadrul cărora se rezolvă anumite degradări care ar putea afecta monumentul. 

În ceea ce priveşte operele din piatră, având în vedere materialul folosit de 
Brâncuşi - o rocă de tip metamorfic sedimentar cu numeroase cavităţi dar cu un 
aspect plastic deosebit - în anul 2003 s-au efectuat lucrări de restaurare în urma 
avizului primit pentru proiect din partea MCC, prezentat de sculptorul 
restaurator Dorin Dănilă, lucrări ce au constat în: 

 Operaţiuni de curăţire a crustei negre; 
 Lucrări de consolidare a suprafeţelor materialului litic; 
 Lucrări de chituire a rosturilor şi completări de volume; 
 Lucrări de etanşare a părţii superioare a monumentului cu o folie de 

plumb. 
Starea actuală de conservare 
În urma programului de urmărire a comportării în timp după restaurarea 

din 2003, se poate spune că starea monumentelor este bună, mai ales că 
operele conţin 100 % materialele originare. 

 
Situaţia conservării, protejării şi promovării Ansamblului rupestru de la 

Murfatlar (Basarabi), monument de patrimoniu naţional înscris în Lista 
tentativă a Patrimoniului Mondial UNESCO 

În perioada 2008 -- 2010 au fost întreprinse lucrări de reabilitare ale 
acoperişului şi ale stelajului din lemn care îl susţine pe baza unui proiect 
derulat de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional după un proiect 
al arhitectului Minai Opreanu: intervenţie de urgenţă pentru înlăturarea 
umidităţii excesive şi asanare; au fost aduse sub control principalele 
mecanisme de degradare excesivă şi rapidă, şi s-au realizat condiţiile de mediu 
necesare pentru începerea tratamentelor pe paramente, repararea construcţiei 
provizorii de protecţie din lemn şi înlocuirea închiderilor din carton asfaltat cu 
suprafeţe translucide din poliester armat cu fibre de sticlă (tot o soluţie temporară, 
dar valabilă şi necesară pe termen mediu-aprox 10 ani, până la 
realizarea construcţiei definitive). 

Situl nu este deschis vizitatorilor datorită materialului fiabil din care este 
construit (cretă), sensibil la vibraţii, umiditate, variaţii de temperatură. 

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologic Constanţa are în lucru un proiect ce 
presupune amenajarea (într-o clădire ce se află în preajma sit-ului) unui muzeu care 
să ilustreze pentru public Ansamblul rupestru de la Murfatlar, muzeu ce urmează să 
conţină: imagini fotodocumentare asupra săpăturilor arheologice ale sitului, 
fragmente din pereţii de cretă ai bisericuţelor cu imagini grafitate, obiecte de cult, 
vase ceramice specifice epocii de funcţionare a sitului. De asemenea, imagini ale 
ansamblului vor fi integrate în viitorul site al muzeului ce urmează a fi construit până 
la sfârşitul acestui an. În acest fel turiştii, dar şi publicul larg vor putea admira 
descoperirile Ansamblului rupestru de la Murfatlar (Basarabi). 

    Conf. dr. Arhitect Minai Opreanu, coordonator al proiectului de conservare  şi 
reabilitate a Ansamblului rupestru de la Murfatlar (Basarabi), ce a fost derulat de 
către Ministerul Culturii aduce la cunoştinţă faptul că lucrările efectuate până în acest 
moment sunt construcţii de protecţie doar parţial executate ce nu au realizat nici pe 
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departe un microclimat adecvat, astfel încât ansamblul a suferit degradări multiple, în 
special la nivelul paramentelor incizate. Variaţiile de temperatură şi excesul de 
umiditate, vandalismul manifestat prin inscripţii recente, agresive, precum şi spolieri 
din substanţa monumentului şi din construcţii, riscă să compromită acest ansamblu 
monumental. 

   Conform celor prezentate de către arhitectul Mihai Opreanu există în intenţia 
Institutului Naţional al Patrimoniului demararea unui program prin care să se poată 
realiza un sistem spaţial care să asigure pe de o parte, o imagine corectă, a sit-ului, 
punând în valoare ansamblul monastic arheologic, iar pe de altă parte să asigure 
protecţia faţă de intemperii, de pătrunderea umană necontrolată şi de acţiunile 
nefaste ale extremelor climatice şi a altor factori nocivi. 
           Obiectivul se află din 1991 pe Lista Tentativă a Patrimoniului Mondial a 
UNESCO; aceasta este o condiţie prealabilă pentru includerea oricărui obiectiv pe 
lista propriu-zisă, ceea ce este de sperat să se realizeze cât mai curând. Vor fi însă 
necesare măsuri concrete de scoatere din pericol şi demersuri la nivel înalt. 
          Ansamblul rupestru de la Murfatlar (Basarabi), reprezintă un 
monument unic în România si un exemplar de arhitectură rupestră creştină 
în Europa. În plus, este un obiectiv ştiinţific încă enigmatic în bună măsură, deci cu 
atât mai valoros. 
         În concluzie, salvarea Ansamblului rupestru de la Murfatlar (Basarabi) trebuie 
făcută cu ajutorul intervenţiei Guvernului României, deoarece fondurile necesare 
depăşesc cu mult posibilităţile Consiliului Judeţean Constanţa. 
 
Situl paleontologic de la Sânpetru 
 

Sub numele de "Sit-ul paleontologic Sânpetru" sunt cuprinse mai multe puncte 
fosilifere situate pe ambele maluri ale văii Sibisel, în apropierea satului Sânpetru, 
comuna Sântămăria- Orlea, judeţul Hunedoara. Situl Sânpetru este renumit în lumea 
întreagă pentru vestigiile paleontologice ale "dinozaurilor pitici", pe care le-a furnizat 
de peste 120 ani, o raritate ştiinţifică mondială, care a justificat propunerea de 
includere a sa în lista tentativă a patrimoniului mondial UNESCO. 

Situl este cuprins în cadrul Geoparcului dinozaurilor Ţara Haţegului, arie de 
protecţie a naturii oficializat prin HG 2151/2004. Un "Geoparc" reprezintă un nou tip 
de arie de protecţie a naturii, constituit în baza criteriilor lansate în 1998 de către 
UNESCO. Principalele caracteristici ale unui "Geoparc", care îl diferenţiază faţă de un 
Parc natural sunt legate de poziţia sa în interiorul comunităţilor de locuitori şi de 
sistemul de management bazat pe integrarea patrimoniului natural alături de cel 
cultural şi istoric în acţiunile de protecţie, conservare şi valorificare, prin educaţie şi 
turism, toate acestea având drept ţintă concretă bunăstarea comunităţilor locale. 

Geoparcul dinozaurilor Ţara Haţegului este membru al Reţelei europene din 
anul 2005 şi al celei globale alături de 20 de ţări, din 2006, România fiind între 
primele 10 ţări europene şi din întreaga lume care au reuşit crearea unei asemenea 
structuri inovative de conservare, protecţie şi valorificare a patrimoniului unei regiuni. 

Administraţia Geoparcului a fost încredinţată Universităţii din Bucureşti în baza 
contractului încheiat cu Ministerul Mediului (contract 102.711/22.11.2005). 

În obţinerea onorantului statut de Geoparc european şi mondial de către 
regiunea Ţării Haţegului valoarea ştiinţifică, educativă şi turistică a şirului de la 
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Sânpetru a fost deosebită. Asupra sitului paleontologic Sânpetru au fost întreprinse 
măsuri speciale de protecţie şi conservare. 

Prin valoarea sa ştiinţifică şi educativă, prin modul în care este administrat 
(caz foarte rar în România) situl de la Sânpetru reprezintă un model la scară 
naţională, printr-o mai mare susţinere financiară putând deveni un punct de referinţă 
europeană şi mondială. 

Prestigiul internaţional al sitului fosilifer şi în ansamblu al Geologiei şi 
Paleontologiei Ţării Haţegului a crescut considerabil prin publicarea în anul 2010 de 
către editura "Elsevier" din Olanda a unui volum special dedicat "Faunelor insulare 
din Europa din Cretacicul târziu – Insula Haţeg", volum care cuprinde 15 articole cu 
cotă ştiinţifică - IS1 - înaltă, ale unor autori români şi străini. Lucrarea a fost citată în 
numărul din Octombrie 2011 în prestigioasa revistă "Scientific American".(ataşat 
conţinutul volumului Elsevier). 

Recent au început dezbaterile lansate de către Consiliul judeţean Hunedoara şi 
Universitatea din Bucureşti legate de realizarea unui "Centru european de cercetări 
paleontologice", în satul Săcel, în apropiere de Sânpetru unde se află conacul familiei 
Nopcsa, în care a locuit la sfârşitul secolului 19 şi primii ani din secolul 20 
paleontologul Franz Nopcsa, cel care a studiat pentru prima oara vestigiile 
"dinozaurilor pitici" de la Sânpetru.  

Realizarea acestui obiectiv ar conduce la consolidarea notorietăţii sitului 
Sânpetru, la creşterea prestigiului ştiinţific naţional, adăugând puncte importante 
pentru înscrierea sa în lista Patrimoniului mondial UNESCO. 
 
 Biserica Sfântului Nicolae din Densuş 

Biserica Sf. Nicolae din Densuş se află în judeţul Hunedoara, la o distanţă de 
aproape 10 km faţă de oraşul Haţeg, fiind cea mai veche biserică românească în care 
şi astăzi au loc slujbe religioase. Datorită particularităţilor acesteia, biserica este 
cunoscută drept cel mai interesant edificiu din Ţara Haţegului. 

Biserica este construită din blocuri masive de piatră şi marmură, dar sunt 
folosite de asemenea coloane şi statui aduse de la fosta colonie romană Ulpia 
Traiana Augusta Sarmisegetuza, care se află la 10 km sud faţă de Densuş. Cert este 
faptul că biserica a fost ridicată pe ruinele unei construcţii din secolul al IV-lea, dar 
cercetările efectuate îndreptăţesc ipoteza conform căreia biserica a suferit modificări 
de-a lungul timpului în special la sfârşitul secolului al XllI-lea. Mare parte a picturii a 
fost realizată de zugravul Ştefan, a cărui semnătură se poate vedea şi astăzi, 
particularităţile operei acestuia ne trimit cu gândul la pictura bisericii Sf. Nicolae din 
Curtea de Argeş (sec. XIV ). 

Biserica Sf. Nicolae din Densuş este singurul lăcaş de cult din această localitate 
ce deserveşte un număr de peste 500 credincioşi. Timpul şi-a pus amprenta şi pe 
acest edificiu, treptat începând să se degradeze. În perioada 1998 - 2005 au fost 
făcute importante lucrări de restaurare şi conservare cum ar fi: 

 Reţele electrice exterioare şi interioare; 
 Instalaţii electrice interioare şi încălzire în pardoseală; 
 Lucrări de renovare a zidăriei şi a picturii; 
 Realizarea unui dren exterior de intercepţie, desfăşurat pe laturile de vest, 

nord şi est, precum şi a unui pavaj exterior din piatră în jurul bisericii. 
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Pentru conservarea şi promovarea acestui obiectiv dorim ca acesta 
să fie păstrat în exclusivitate circuitului turistic, iar pentru deservirea 
serviciului religios al comunităţii locale să fie construit un alt lăcaş de cult 
(o altă biserică). 

 
  Parcul Naţional Retezat 

Parcul Naţional Retezat Rezervaţie a Biosferei se întinde pe o suprafaţă de 
38138 ha, situate în mare parte în Masivul Retezat (judeţul Hunedoara), restul 
găsindu-se în masivele Ţarcu şi Godeanu (judeţele Caras - Severin şi Gorj). Pădurile 
ocupă 48 % din suprafaţa parcului. Zona alpină, care ocupă 52 % din suprafaţa 
parcului, este reprezentată de jnepenişuri, care formează habitate ce se întind pe 28 
% din suprafaţă, şi păşuni alpine care acoperă 14 % din suprafaţă, restul fiind 
reprezentat de muchii pietroase, vârfuri, pante acoperite de pietriş şi bolovăniş, 
habitate acvatice. în interiorul PNRRB a fost declarată, în anul 1955, Rezervaţia 
Ştiinţifică Gemenele, care astăzi se întinde pe o suprafaţă de 1930 ha, şi care este 
arie naturală protejată de categoria a II-a conform clasificării IUCN (Uniunea 
Internaţională pentru Conservarea Naturii).  

Parcul Naţional Retezat Rezervaţie a Biosferei este o zonă din lanţul Carpatic 
caracterizată printr-o mare biodiversitate. Retezatul este renumit prin diversitatea 
floristică, adăpostind 1190 specii de plante superioare din cele peste 3450 cunoscute 
în România. Foarte importanţi pentru conservarea plantelor din Retezat sunt cei 
peste 90 de taxoni endemici din totalul de 127 - 400 taxoni endemici acceptaţi pentru 
România. Prima plantă endemică semnalată în PNRRB, în ordine cronologică, este 
flămânzica - Draba dorneri. O mare importanţă o au şi cele 130 de 
plante rare sau vulnerabile din „Lista roşie a plantelor superioare din România". 
Diversitatea mare a faunei din Parcul Naţional Retezat Rezervaţie a Biosferei se 
corelează cu existenţa unor habitate naturale puţin afectate de activitatea umană, iar 
ca o recunoaştere internaţională a acestui fapt, în anul 1979 Parcului Naţional 
Retezat i-a fost conferit statutul de Rezervaţie a Biosferei în cadrul programului MaB 
(Man and Biosphere - Omul şi Biosfera) al UNESCO. Este de menţionat că acest 
prestigios statut îl mai deţin doar două arii naturale protejate din România: 
Rezervaţia Ştiinţifică Pietrosul Mare din Parcul Naţional Munţii Rodnei şi Delta Dunării. 
Deşi este cel mai vechi parc naţional din România, fiind înfiinţat la 22 martie 1935, 
Parcul Naţional Retezat Rezervaţie a Biosferei a dobândit o administraţie proprie abia 
în anul 1999, ca urmare a implementării unui proiect de aprox. 2,2 mil. USD, cu 
finanţare preponderent externă (Fondul Global de Mediu prin Banca Modială); din 
partea română cofinanţatori au fost Guvernul României şi Regia Naţională a Pădurilor 
- Romsilva. De la înfiinţare şi până în prezent, Administraţia Parcului Naţional Retezat 
(APNR) funcţionează în cadrul Regiei Naţionale a Pădurile - Romsilva, iar din 22 iunie 
2009 are şi personalitate juridică proprie (tot în cadrul RNP - Romsilva). Una din 
preocupările constante ale APNR a fost şi este îmbunătăţirea permanentă a calităţii 
managementului PNRRB, fapt care s-a tradus prin elaborarea în anul 2003 a primei 
ediţii a Planului de Management al PNRRB şi a Regulamentului PNRRB, iar în anul 
2011 s-a elaborat a doua ediţie a aceloraşi documente, la momentul actual acestea 
fiind depuse la Ministerul Mediului şi Pădurilor pentru parcurgerea procedurii 
necesară ca să fie aprobate prin Hotărâre de Guvern. în perioada 2006-2008, în 
PNRRB a fost implementat proiectul „Managementul conservativ al habitatelor alpine 



 9

din Parcul Naţional Retezat, ca sit Natura 2000", în valoare de aprox. 330000 EUR, 
cofinanţat în proporţie de 50% de Comisia Europeană.  
 

Situl "Munţii Rodnei'" 
Situl "Munţii Rodnei'" a fost inclus pe Lista Tentativă a Siturilor Patrimoniului 

Universal pentru Natură UNESCO (World Heritage Site) din anul 1991 de către 
Comisia Monumentelor Naturii, însă procedura de declarare ca membru în această 
reţea internaţională nu a fost finalizată, motiv pentru care se află în faza de Sit 
propus. 

Siturile Patrimoniului UNESCO pentru Natură reprezintă cele mai valoroase 
zone din punct de vedere al biodiversităţii de pe glob, fiind adevărate sanctuare 
naturale recunoscute mondial. Managementul acestor arii naturale excepţionale este 
guvernat de Convenţia UNESCO din 1972, fiind direct subordonate Ministerului 
Mediului din ţările de origine. Aceste situri UNESCO pentru natură reprezintă 
corespondentul siturilor UNESCO pentru Cultură (biserici din lemn, biserici fortificate). 
In România există doar un sit UNESCO pentru Natură declarat 
(Delta Dunării) iar în Europa doar 36 astfel de situri. 

Situl UNESCO Munţii Rodnei este momentan în faza de propunere, neavând 
statut oficial de Sit UNESCO, fiind necesară continuarea procedurii de declarare 
(pentru care din anul 1991 nu s-au mai derulat activităţi în acest sens de către 
autorităţile responsabile), demararea procedurilor specifice de evaluare a stării 
actuale a acestuia în teren de către reprezentanţii  
IUCN, completarea formularului standard de către specialişti din România, elaborarea 
actelor legislative caracteristice declarării acestor tipuri de arii protejate de interes 
mondial. 

Zona Sitului Munţii Rodnei - respectiv Pietrosu Mare, judeţul Maramureş, este  
în prezent inclusă în Parcul Naţional Munţii Rodnei, având statut de Rezervaţie   
Ştiinţifică (declarata prin legea 5/2000) şi este administrat în prezent de RNP -
Romsilva - Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei R.A. începând cu anul 2004, 
în urma semnării Contractului de Administrare nr. 734/22.05.2004 încheiat între 
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor (actualmente Ministerul Mediului şi 
Pădurilor) şi Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, pentru o perioadă de 10 ani. 

În ceea ce priveşte starea de conservare a habitatelor şi speciilor din situl 
propus, din momentul preluării în administrare a Parcului Naţional Munţii Rodnei şi 
până în prezent, acestea sunt în stare de conservare favorabilă cu excepţia unor 
habitate ce necesită restaurare ecologică (ex. lacul glaciar Izvorul Bistriţei Aurii, unde 
au fost executate intervenţii mecanizate ilegale în toamna anului 2002). 

Pentru continuarea şi finalizarea procedurii de declarare este necesar un 
interval de timp corespunzător şi alocarea unor fonduri în vederea realizării unei baze 
de date ştiinţifice care să susţină criteriile care vor sta Ia baza declarării ca sit al 
patrimoniul universal pentru natură. 

Completarea formularului de declarare finală ca sit UNESCO pentru Natură 
necesită un volum mare de muncă: crearea unei baze de date din literatura de 
specialitate (articole, cărţi), deplasări în scopul organizării unor întruniri cu experţi în 
faună (Bucureşti, Cluj) precum şi alocarea unor fonduri corespunzătoare care să 
susţină aceste demersuri. 

Comisia este rugată să analizeze posibilitatea de a susţine realizarea acestui 
obiectiv în vederea continuării procedurii de declarare, completarea formularului 
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standard de către specialiştii din România, elaborarea actelor legislative caracteristice 
declarării acestor tipuri de arii protejate de interes mondial. 

Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei a elaborat formularul completat 
pentru definitivarea procesului de declarare ca sit UNESCO pentru Natură. 
 

Situaţia privind conservarea, protejarea şi promovarea Bisericii 
„Trei Ierarhi” din municipiul laşi  
Aceasta se află în proces de restaurare, operaţiune efectuată sub îndrumarea 

Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor. 
 
Situaţia privind conservarea, protejarea şi promovarea Mănăstirii 
Neamţ, judeţul Neamţ. 
Din informaţiile furnizate reiese că se află întro stare foarte bună de 

conservare. 
 
2.  Propunerea legislativă privind interzicerea pescuitului comercial pe o 
perioadă determinată de timp la anumite specii de peşti în Delta Dunării. 
Analiză, propuneri, modificări. 
 
 S-a prezentat un proiect de lege care va urma să fie definitivat după ce vor fi 
primite şi alte materiale care să permită o privire de ansamblu asupra situaţiei 
existente în Delta Dunării, pentru o mai bună reglementare. De asemenea, s-a luat în 
calcul şi consultarea societăţii civile, a instituţiilor statului cu atribuţii în acest 
domeniu.   
 

La lucrările comisiei au participat: dl.deputat Horea Dorin Uioreanu, dl. 
deputat Sava Andrei, dl.deputat Voicu Mădălin-Ştefan, dna. deputat Axenie Carmen, 
dl. deputat Bărbulescu Daniel-Ionuţ, dl. senator Avram Crăciun,  dna. deputat Farkas 
Anna-Lili, dl. deputat Giurgiu Mircia, dl. deputat Luca Ciprian-Florin, dl. senator Nicula 
Vasile Cosmin, dl. deputat Popa Octavian-Marius, dl. deputat Socaciu Victor.  

Au fost absenţi: dl. deputat Amed Aledin, dl. deputat Adomniţei Mihai, dl. 
senator Başa Petru, dl. deputat Burnei Ion, dl.senator Diaconu Mircea,  dl. senator 
Dobra Nicolae, dl. deputat Dolineaschi Andrei, dl. senator Feldman Radu Alexandru,  
dl. deputat Surpățeanu Mihai. 
 
 
 

Preşedinte   
Deputat Horea Dorin Uioreanu 


