
 
 

          

SINTEZA 

şedinţelor din 6 şi 7 iulie 2010 
 

Ședințele Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru relaţia cu UNESCO s-au desfăşurat în zilele de 6 şi 7 iulie 2010 şi au fost 
conduse de dl. deputat Horea-Dorin Uioreanu, preşedintele comisiei. 

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

 
 Discuţii asupra unor posibile iniţiative legislative: 
1. Propunere legislativă privind condiţiile de utilizare a numelui UNESCO pe 

teritoriul statului roman; 
2. Studiu privind posibilitatea unei propuneri legislative care să restricţioneze 

accesul anumitor tipuri de autoturisme in proximitatea monumentelor de 
patrimoniu. 

 
Diverse :  
3. Informare privind situaţia grupului de lucru inter-instituţional pentru 

rezolvarea problemelor Cetăţilor Dacice din Munţii Orăştiei. 
4. Studiu privind organizarea unui Forum UNESCO România cu invitarea 

tuturor instituţiilor abilitate (CNR UNESCO, Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, 
Ministerul Mediului şi Pădurilor, autorităţi locale etc.) 

5. Informare privind posibilitatea de a promova Comisia permanentă comună 
a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO printr-o 
prezentare pe pagina web a UNESCO  

6. Informare privind posibilitatea de a include Ceramica de Horezu pe Lista 
Patrimoniului Imaterial a UNESCO – dosar lucrat de Centrul Naţional pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

7. Informare privind situatia patrimoniului arheologic de la Rosia Montană din 
punct de vedere al legislaţiei în vigoare. Demersuri şi iniţiative privind 
includerea Roşiei Montana pe Lista tentativă a UNESCO.  

8. Informare privind întrevederea dintre dl. deputat Horea Dorin Uioreanu, 
preşedintele comisiei, cu delegaţia guvernului din Irak. Scopul vizitei îl 
reprezintă studiul măsurilor de protecţie ale Deltei Dunării pentru a 
implementa măsuri similare în Delta Mesopotamiei din Irak. 

 
 
 
 
 
 

 

Parlamentul Romaniei 
 

Comisia permanenta comuna a Camerei 
Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO 
 



Punctul 1 de pe Ordinea de zi - Privitor la propunerea legislativă privind 
condiţiile de utilizare a numelui UNESCO pe teritoriul statului român de către 
organizaţiile neguvernamentale, membrii comisiei au stabilit  că formula cea mai 
adecvată este cea prin care CNR UNESCO analizează dosarele depuse şi propune 
comisiei spre avizare pe cele reţinute. 

Punctul 2 de pe Ordinea de zi - Referitor la propunerea legislativă care să 
restricţioneze accesul anumitor tipuri de autoturisme în proximitatea monumentelor 
de patrimoniu, s-a hotărât elaborarea unui studiu privind legislaţiei europeană în 
domeniu, în special cea germană, cu scopul de a analiza oportunitatea unei astfel de 
legi in Romania. 

 
Punctul 3 de pe Ordinea de zi - În ceea ce priveşte situaţia grupului de lucru 

inter-institutional pentru rezolvarea problemelor Cetăţilor Dacice din Munţii Orăştiei, 
nu au mai fost organizată nicio întrunire de către reprezentantii Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National. Membrii comisiei si-au exprimat regretul pentru situaţia 
actuală, subliniind inutilitatea eforturilor depuse până acum şi necesitatea unei 
intervenţii urgente datorită degradării continue a monumentelor.  

 
Punctul 4 de pe Ordinea de zi – Comisia a decis organizarea unui Forum 

UNESCO România cu invitarea tuturor instituţiilor abilitate (CNR UNESCO, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, Ministerul Mediului şi Pădurilor, autoritaţi locale etc.) pentru a stabili o 
strategie naţională de conservare şi promovare a patrimoniului. Modalităţile de 
organizare şi data exactă a acestui eveniment urmează a fi stabilită într-o şedinţă 
ulterioară.  

Punctul 5 de pe Ordinea de zi -  Comisia a hotărât să facă demersurile 
necesare pentru a promova Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru relaţia cu UNESCO printr-o prezentare pe pagina web a UNESCO. 
Acest lucru va contribui la demersurile deja făcute la nivel internaţional de implicare 
a parlamentelor statelor membre în politicile UNESCO. 

Punctul 6 de pe Ordinea de zi – Membrii comisiei au decis să sprijine la nivel 
naţional şi internaţional demersurile de includere a Ceramicii de Horezu pe Lista 
Patrimoniului Imaterial a UNESCO – dosar aflat în lucru la Centrul Naţional pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale. S-a sublinat faptul că dosarul 
trebuie finalizat până la 31 august şi că trebuie urmărit ca acest termen să fie 
respectat. 

 
Punctul 7 de pe Ordinea de zi - Referitor la Roşia Montană s-a prezentat 

răspunsul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional privind solicitarea comisiei de 
a afla stadiul în care se află dosarul privind includerea Rosiei Montana pe Lista 
tentativă a UNESCO. În scrisoarea de răspuns se arată că ministerul analizează 
dosarul în vederea găsirii soluţiei optime de încadrare pe Lista tentativă a UNESCO. 

 

Punctul 8 de pe Ordinea de zi - Marţi, 29 iunie 2010, Preşedintele Comisiei 
permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO, 
Horea Dorin Uioreanu, a avut o întrevedere cu o delegaţie a guvernului irakian 
 condusă de Dr. Ali (Abdul-Zhra Zebon) Al-Lami, Coordonator National al Proiectului. 



Delegaţia a fost compusă din: dna Ikram (Qasim Naser) Al-Bdairi- RAMSAR; 
Secretariatul General al Consiliului de Miniştri; dr. Abbas (Naji Balasem) Al-Saedi, 
Ministerul de stat pentru Marshlands, dl. Hamid Mizal Hameed Al-Rawi, Ministerul 
Culturii, dna. Aseel Adel Fattah, Ministerul Planificarii, Dezvoltării şi Cooperării, dl. 
Chasib (Khadim Hamdam) Alhajjaji-Şeful Comitetului Marshlands, Provincia Missan, 
dl. Fattah Mohsin Ali Al-Musawi, Şeful Comitetului, Provincia Basra, dl. Hasan 
Werewoush Mohammed Al-Asadi, Şeful Comitetului Marshlands, Provincia Thi-Qar, dl. 
Ryuichi Fukuhara, reprezentant UNEP, dl. Tamara Teneishvili, reprezentant UNESCO, 
dna. Daniela Popescu, reprezentant CNR UNESCO. 

Domnul preşedinte, deputat Horea Dorin Uioreanu a prezentat aspecte legate 
de necesitatea protejării rezervaţiei naturale Delta Dunării şi problemele cu care se 
confruntă aceasta. S-a arătat că toate iniţiativele de dezvoltare durabilă în Delta 
Dunării sunt susţinute de către comisie. De asemenea, a fost subliniată unicitatea 
Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu 
UNESCO, dedicată problematicilor UNESCO la nivel naţional şi internaţional şi 
demersurile prin care comisia, împreună cu UNESCO, promovează implicarea 
Parlamentelor din alte ţări în politicile educaţionale şi culturale al UNESCO. Dr. Ali 
(Abdul-Zhra Zebon) Al-Lami, Coordonator National al Proiectului, a mulţumit pentru 
primire şi a prezentat situaţia şi problemele cu care se confruntă rezervaţia naturală 
Marshlands (Delta irakiană), cea mai mare rezervaţie din Orientul Mijlociu. În finalul 
întrevederii, s-a exprimat speranţa unei colaborări viitoare privind problematica pe 
linie UNESCO (strategii pe termen mediu şi lung, programe naţionale, 
instituţii/organisme responsabile de gestionare, finanţare, implementare, după caz). 

 

La lucrările comisiei au participat: dl. deputat Uioreanu Horea-Dorin, dl. 
deputat Voicu Mădălin-Ștefan, dl. deputat Adomniţei Mihai Cristian, dl. deputat Amed 
Aledin, dna. deputat Axenie Carmen, dl. deputat Bărbulescu Daniel-Ionuţ, dl. senator 
Diaconu Mircea, dl. senator Dobra Nicolae, dna. deputat Farkas Anna-Lili, dl. deputat 
Giurgiu Mircia, dl. deputat Luca Ciprian-Florin, dl. deputat Popa Octavian-Marius şi dl. 
deputat Socaciu Victor.  

Au fost absenţi: dl.deputat Sava Andrei-Valentin, dl. senator Başa Petru, dl. 
deputat Burnei Ion, dl. deputat Dolineaschi Andrei, dl. senator Feldman Radu 
Alexandru, dl. senator Nicula Vasile Cosmin, dl. senator Prunea Nicolae Dănuț şi dl. 
deputat Surpățeanu Mihai. 

 

                 
Preşedinte                Secretar 

deputat Horea-Dorin Uioreanu  deputat Mădălin-Ştefan Voicu 


