
 
 

          

     

SINTEZA 

şedinţei din ziua de 11 mai 2010 
 

 

Ședința Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru relaţia cu UNESCO s-a desfăşurat în ziua de 11 mai 2010 și a fost condusă de 
dl. deputat Horea-Dorin Uioreanu, preşedintele comisiei. 

Membrii comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea Ordine de 
zi: 

 

Proiecte de lege în dezbatere: 

1. Propunere legislativă privind ratificarea Convenţiei multilaterale asupra 
evitării dublei taxări în privinţa drepturilor de autor, cu model de acord 
bilateral şi protocolul adiţional, adoptată la Madrid, Spania, 13 
decembrie 1979; 

2. Propunere legislativă privind protejarea Patrimoniul Cultural Imaterial 
(care abrogă şi înlocuieşte Legea nr. 26 din 29 februarie 2008). 

 

Proiecte de lege pentru avizare:  

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
317/2009 privind pescuitul şi acvacultură. 

 

Diverse: 

1. Informare privind deplasarea domnului deputat Daniel Ionuţ 
Bărbulescu la Santiago de Chile, Chile, în perioada 4-5 mai, 
la Forumul parlamentarilor Americii Latine şi Caraibelor 
pentru Educaţie; 

2. Informare privind invitarea domnului deputat Amet Aledin la 
cel de-al treilea Forum al Alianţei Civilizaţiilor, Rio de Janeiro, 
Brazilia, 28-29 mai; 

3. Informare privind evenimentul de lansare a Iniţiativei ONU 
Alianţa Civilizaţiilor în Romania, 18 mai 2010, orele 10:00 
sala Drepturile Omului, Palatul Parlamentului; 

4. Sesizare privind procedura de infringement declanşată de 
Comisia Europeană în cazul României pentru proiectul plajei 
de la Sulina; 
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5. Sesizare privind OUG 31/2010 privind transmiterea unui 
imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea 
Ministerului Mediului şi Pădurilor – Administraţia Rezervaţiei 
Biosferei „Delta Dunării” în administrarea Ministerului Apararii 
Naţionale. 

Proiecte de lege în dezbatere: 

Punctul 1 de pe Ordinea de zi – Propunere legislativă privind ratificarea 
Convenţiei multilaterale asupra evitării dublei taxări în privinţa drepturilor de 
autor, cu model de acord bilateral şi protocolul adiţional, adoptată la Madrid, 
Spania, 13 decembrie 1979; 

 

Ratificarea acestei Convenţii reprezintă un gest de curtoazie diplomatică faţă 
de UNESCO, în cadrul căreia România deţine o poziţie privilegiată la nivel decizional 
(membru în Comitetul Executiv în perioada 2010-2012 şi candidată  la o poziţie în 
cadrul Comitetului Patrimoniului Mondial din 2011), ratificarea lor de către statul 
român reprezintând o simplă formalitate, fără consecinţe asupra cadrului legislativ 
intern. 

Membrii comisiei, iniţiatorii proiectelui de lege, au hotărât să o înainteze 
pentru dezbatere şi adoptare, aceasta urmând să intre în procesul legislativ. 

 

Punctul 2 de pe Ordinea de zi - Propunere legislativă privind protejarea 
Patrimoniul Cultural Imaterial (care abrogă şi înlocuieşte Legea nr. 26 din 29 
februarie 2008).  

Membrii Comisiei au analizat amendamente depuse la textul propunerii 
legislative şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să o înainteze pentru dezbatere şi 
adoptare plenului, aceasta urmând să intre în procesul legislativ. 

 

Proiecte de lege pentru avizare:  

Punctul 3 de pe Ordinea de zi - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 317/2009 privind pescuitul şi acvacultură. 

Membrii Comisei au analizat iniţiativa legislativă, ţinând cont de avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ nr. 1470/7.12.2009, precum şi de Punctul de vedere 
al Guvernului nr. 738 din 22.03.2010 care susţine adoptarea propunerii legislative.  

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.317/2009 privind pescuitul şi acvacultura, în sensul unei noi reglementări a 
faptelor ce constituie infracţiuni şi contravenţii. 

 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi 
avizarea favorabilă a propunerii legislative.  

Sub raport de obiectul şi conţinutul său propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice.  

 

 



Membrii Comisiei au luat notă de informările depuse in mapele de şedinţă. 

La lucrările comisiei au participat: dl. deputat Uioreanu Horea-Dorin, 
dl.deputat Sava Andrei-Valentin, dl. deputat Voicu Mădălin-Ștefan, dl. deputat 
Adomniţei Cristian, dl. deputat Amed Aledin, dna. deputat Axenie Carmen, dl. 
deputat Bărbulescu Daniel-Ionuţ, dl. senator Başa Petru, dl. deputat Burnei Ion, dl. 
senator Diaconu Mircea, dl. senator Dobra Nicolae, dna. deputat Farkas Anna-Lili, dl. 
deputat Giurgiu Mircia, dl. senator Nicula Vasile Cosmin, dl. deputat Popa Octavian-
Marius, dl. senator Prunea Nicolae Dănuț şi dl. deputat Socaciu Victor.  

Au fost absenţi: dl. deputat Dolineaschi Andrei, dl. senator Feldman Radu 
Alexandru, dl. deputat Luca Ciprian-Florin şi dl. deputat Surpățeanu Mihai. 

 

                 
Preşedinte                Secretar 

deputat Horea-Dorin Uioreanu  deputat Mădălin-Ştefan Voicu 

 

 


