
 
 

          

     

SINTEZA 

şedinţei din ziua de 12 aprilie 2011 
 

Şedinţa Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru relaţia cu UNESCO s-a desfăşurat în ziua de 12 aprilie 2011 şi a fost condusă 
de dl. deputat Uioreanu Horea-Dorin, preşedinte al comisiei. 

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

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei 

"Delta Dunării" - Pl-x nr. 167/2011; 

2. Informare asupra posibilităţii creării unui Institut UNESCO în domeniul 

fizicii la Bucureşti.   

Invitaţi: domnii Sabin Stoica, Victor Bârsan şi Lucian Pintilie - 

Catedra UNESCO de Dezvoltare Durabilă prin Cercetare şi Educaţie în Fizică 

Modernă - Fundaţia "Horia Hulubei" Măgurele.                                                                      

3. Vizita în România a Directorului - General al UNESCO, doamna 
Irina Bokova, (26-27 aprilie) la invitaţia doamnei Roberta Alma Anastase, 
Presedinte al Camerei Deputatilor 

 
Punctul 1 de pe ordinea de zi: 
 
Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei 

"Delta Dunării" - Pl-x nr. 167/2011. 

Din partea iniţiatorilor a fost prezent domnul senator Belacurencu Trifon. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât cu 

majoritate de voturi avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

   Punctul 2 de pe Ordinea de zi: 
 
 Informare asupra posibilităţii creării unui Institut UNESCO în 

domeniul fizicii la Bucureşti.   

 

Parlamentul Romaniei 
 

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



Invitaţi: domnii Sabin Stoica şi Lucian Pintilie - Catedra UNESCO de 

Dezvoltare Durabilă prin Cercetare şi Educaţie în Fizică Modernă - Fundaţia 

"Horia Hulubei" Măgurele. 

 Cei doi invitaţi au susţinut oportunitatea creării unui Institut UNESCO în 

domeniul fizicii la Bucureşti.   

Urmare a colaborării strânse între fizicienii români de pe Platforma Magurele si 
cei de la prestigiosul institut "Abdus Salam International Centre for Theoretical 
Physics" (ICTP)-Trieste, există de mai mulţi ani, la iniţiativa ICTP,  un proiect privind 
crearea unui institut internaţional în România, în domeniul fizicii si domeniilor conexe. 
Acest institut, în colaborare cu ICTP, urmează să dezvolte cercetări de vârf în 
domeniile sale de activitate si sa fie „donor” (să acorde asistenţă) în domeniile ştiinţei 
şi educaţiei pentru ţări mai puţin dezvoltate.  În acest sens a fost semnat în februarie 
2008 un MoU intre Fundatia Horia Hulubei(FHH) şi ICTP, care consemnează crearea 
în cadrul FHH a unui centru de excelenţă numit "International Centre for Physics 
Bucharest" (ICPB), ca prim pas pentru crearea institutului internaţional. Fundaţia 
Horia Hulubei a fost aleasă de ICTP drept partener în acest proiect, datorită 
echidistantei sale faţă de instituţiile de pe Platforma Măgurele şi datorită prestigiului 
ştiinţific al membrilor ei, care activează cu norme de bază în institute naţionale de 
fizică, la Facultatea de Fizică a Universităţii Bucureşti, la Academia Română sau la 
prestigioase instituţii de cercetare din străinătate. Un Comitet Executiv (CE), format 
din reprezentanţi ai principalelor institute naţionale de pe Platforma Maăurele, 
Facultatea de Fizica si Academia Română, a fost ales de către Comitetul Director al 
FHH si recunoscut de ICTP ca partener de discuţii şi a fost însărcinat cu ducerea la 
îndeplinire al proiectului „ICTP-RO”. Totodată,  d-l prof. Sabin Stoica a fost desemnat 
preşedintele acestui CE. Un pas important în realizarea acestui proiect a fost şi 
stabilirea unei Catedre UNESCO la FHH cu titlul: „Sustainable Development through 
Research and Education in Modern Physics”.  

În contextul realizării acestui proiect, invitaţii au prezentat MAE, Comisiei 
Naţionale Române pentru UNESCO, Academiei Române, Autorităţii Naţionale pentru 
Cercetare Ştiinţifică şi Preşedinţiei României, propunerea de înfiinţare  în România a 
unui Institut UNESCO de educaţie şi cercetare în domeniul fizicii (anexă NA Nr. 
N1/5473/29.09.2010). MAE s-a angajat în sprijinirea proiectului printr-un lobby activ 
la nivel bilateral şi prin demersuri la conducerea UNESCO şi în Consiliul Executiv.  

Realizarea acestui proiect ar constitui o oportunitate deosebită pentru punerea în 
valoare a potenţialului ştiinţific şi a infrastructurii existente pe platforma Măgurele, 
pentru atragerea în România a unor fizicieni „de vârf” din instituţii importante din 
întreaga lume, de participare în proiecte internaţionale de anvergura si de promovare 
a ştiinţei si educaţiei în ţări mai puţin dezvoltate.  În acest context Romania ar putea 
deveni un “donor” regional (si nu numai) in stiinta si educatie, lucru care ar avea un 
important impact international, cu efecte evidente in plan de imagine pentru tara 
noastra. 

Mai departe, un pas important în realizarea proiectului a fost făcut prin demararea 
unor discuţii pregătitoare (preliminare) cu UNESCO. În acest sens, reprezentantul 
României în Consiliul Executiv a perfectat o serie de întâlniri cu oficiali din 
Secretariatul UNESCO.  



În perioada 25-28 noiembrie 2010 s-a deplasat la Paris o delegaţie formată din dl. 
profesor Sabin Stoica, cercetător ştiinţific graduI l (în calitate de preşedinte al CE şi 
Chair holder al catedrei UNESCO) şi Cristina-Amalia Tudor, secretar III UDC, pentru a 
avea o serie de consultări preliminare la secretariatul UNESCO pentru prezentarea 
proiectului şi informarea în legătură cu măsurile tehnice, procedurile şi etapele care 
trebuie urmate pentru crearea unui Institut UNESCO de fizică la Bucureşti.  

S-a stabilit că trebuie făcute următoarele demersuri: 
1. Transmiterea prezentul raport la Delegaţia României pe lângă UNESCO, 

MECTS, CNR UNESCO; 
2. Transmiterea unei adrese către ministrul educaţiei, dl Daniel Funeriu, de 

solicitare a sprijinului faţă de crearea unui Institut de fizică, de grad II 
UNESCO la Bucureşti; 

3. După obţinerea acordului de sprijin din partea MECTS, transmiterea unei 
scrisori semnate de ministru către directorul general UNESCO, Irina Bokova, 
de prezentare a intenţiei României de creare a unui institut Institut de fizică, 
de grad II UNESCO la Bucureşti şi de solicitare a efectuării din partea 
UNESCO a unui studiu de fezabilitate a proiectului;  

Coordonarea cu FHH  şi cu CNR pentru UNESCO în gestionarea dosarului 
creării unui Institut UNESCO de fizică la Bucureşti în vederea încadrării în programul 
de etapizare UNESCO din 2011.    

După încheierea expunerii, domnul deputat Amet Aledin a dorit să afle sursele 
de finanţare necesare acestui proiect. 

 Răspunsul primit a fost că finanţarea va fi făcut de către ANCS şi din 
proiectele care vor fi aprobate. 

Membrii comisiei susţin înfiinţarea acestui institut, urmând să întreprindă 
demersurile necesare. 

                                 
Punctul 3 de pe ordinea de zi: 
Vizita în România a Directorului - General al UNESCO, doamna Irina 

Bokova, (26-27 aprilie) la invitaţia doamnei Roberta Alma Anastase, 
Presedinte al Camerei Deputatilor 

 
S-au expus motivele vizitei şi s-a făcut o scurtă prezentare a  relaţiilor UNESCO 

– România.  
Doamna Irina Bokova, Director General al UNESCO, va efectua o vizită în 

România în perioada 26-27 aprilie 2011, la invitaţia doamnei Roberta Alma Anastase, 
Preşedinte al Camerei Deputaţilor.  

Doamna Irina Bokova a fost aleasă Director-General al UNESCO în luna 
octombrie 2009 şi este prima femeie care accede în această funcţie. De asemenea, 
Irina Bokova, originară din Bulgaria este prima reprezentantă a unei ţări din Grupul 
est-european care ajunge în fruntea unei agenţii specializate din sistemul ONU. 
Interesul doamnei Bokova pentru România decurge din sprijinul activ pe care l-a 
obţinut din partea Delegaţiei române la UNESCO pentru alegerea în funcţia de 
Director General, din proximitatea geografică a ţării sale de origine şi României, 
precum şi din similitudinile cronologice şi politice legate de integrarea celor două ţări 
în instituţiile euro-atlantice. 

De asemenea, doamna Irina Bokova a fost invitată şi pentru a i se conferi titlul 
de Doctor Honoris Causa al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative. 



Cooperarea UNESCO – România acoperă toate sferele de interacţiune: 
guvernamentală, parlamentară, academică şi la nivelul societăţii civile. România a 
devenit membră activă a UNESCO imediat după aderarea sa la ONU în 1955, iar 
Comisia Naţională a României pentru UNESCO a fost creată încă din 1956. 
Parlamentul României se numără printre puţine instituţii de acest fel care are o 
Comisie Parlamentară pentru relaţiile cu UNESCO şi este un promotor al dimensiunii 
parlamentare a UNESCO. De altfel, discursul doamnei Bokova în faţa Parlamentului 
Romaniei nu va fi primul de acest fel din mandatul său, ea ţinând un discurs şi în faţa 
Parlamentului Argentinei. 

România este interesată de cooperarea cu UNESCO nu numai în calitatea sa 
de parte a unor Convenţii UNESCO în domeniul educaţiei, culturii şi ştiinţei, dar şi a 
prezenţei unor obiective naţionale pe lista Patrimoniului Mondial din gestiunea 
UNESCO, în care ţara noastră figurează cu 6 obiective culturale şi a unui obiectiv 
natural, înscrise deja în perioada 1991-1999 (Mănăstirile din Moldova, Fortăreaţa 
dacică din Munţii Orăştie, Centrul istoric al oraşului Sighişoara, Mănăstirea Horezu, 
Sate şi biserici fortificate din Transilvania, Biserici de lemn din Maramureş, Delta 
Dunării). Alte 13 obiective sunt incluse deocamdată în “lista tentativă” de patrimoniu. 

La Bucureşti, funcţionează, încă din 1974, Centrul European UNESCO pentru 
Învăţământul Superior, unul dintre cele mai prestigioase centre ale UNESCO, primul 
din Europa de est în anii războiului rece. România este membră a Consiliului Executiv 
al UNESCO (2010-2011) şi în prezent îşi pregăteşte candidatura la Comitetul Mondial 
pentru Patrimoniu în care accesul se face pe baza de alegeri foarte competitive. 

România participă la principalele programe multianuale al UNESCO printre 
care unele de maxim interes şi relevanţă în prezent: Omul şi biosfera, Programul 
hidrologic Internaţional, Comisia Oceanografică Internaţională. În Bucureşti 
funcţionează doua catedre UNESCO, una la Universitatea Bucureşti şi cealaltă pe 
Platforma Măgurele. Societatea civilă este prezentă printr-o reţea de 58 entităţi  care 
formează Federaţia Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor UNESCO. 
 Rezultatele aşteptate ale vizitei doamnei Irina Bokova, Director-General al 
UNESCO, în România sunt următoarele: 

1. Valorificarea, în formule instituţionale, a rolului activ al României în 
dezvoltarea relaţiilor dintre Parlamentele Naţionale şi UNESCO 

În 3 octombrie 2009, la Conferinţa parlamentarilor pentru UNESCO (care a 
fost deschisă chiar de doamna Roberta Alma Anastase, preşedinte al Camerei 
Deputaţilor) s-a adoptat o Declaraţie prin care se solicita UNESCO să stabilească un 
Forum Mondial al Parlamentarilor pentru UNESCO in octombrie 2011, la sediul 
UNESCO.  Acest Forum Mondial al Parlamentarilor pentru UNESCO reprezintă o reţea 
care sa reunească toate parlamentele tarilor membre UNESCO intr-o singura 
structura, cu rol consultativ. Detaliile privind acest nou organism nu au fost încă 
stabilite. În momentul de faţă decizia organizării acestuia depind exclusiv de doamna 
Irina Bokova, Director General al UNESCO.  

Din octombrie 2009, s-a decis înfiinţarea Forumului Mondial al Parlamentarilor 
pentru UNESCO, Parlamentul României prin intermediul Comisiei permanente 
comune a Camerei Deputaţilor si Senatului pentru relaţia cu UNESCO a sustinut activ 
implicarea parlamentarilor in programele şi proiectele UNESCO prin promovarea ideii 
de Comisie parlamentara pentru UNESCO (România are prima comisie de acest gen 
din lume) la nivelul Conferinţelor regionale ale parlamentarilor pentru UNESCO.  



Având în vedere cele prezentate anterior precum si eforturile depuse pentru 
extinderea colaborării dintre parlamentele naţionale si UNESCO, Parlamentul 
României prin intermediul Camerei Deputaţilor si a Comisiei permanente comune a 
Camerei Deputaţilor si Senatului pentru relaţia cu UNESCO si-a propus sa susţină prin 
toate mijloacele organizarea Forumului Mondial al Parlamentarilor pentru UNESCO in 
octombrie 2011 si sa obţină preşedinţia acestui nou organism consultativ al UNESCO. 

2. Prelungirea Acordului dintre guvernul României şi UNESCO privind 
funcţionarea Centrului European UNESCO pentru Învăţământul Superior (CEPES)  

La sfârşitul anului 2008, fără acordul şi consultarea Guvernului României, 
fostul Director General al UNESCO a iniţiat procedura de desfiinţare a CEPES, cea mai 
prestigioasă instituţie internaţională găzduită de România. Urmare acţiunii concertate 
a Ministerului Educaţiei şi MAE şi a intervenţiei directe a Primului Ministru al României 
dl. Emil Boc, acţiunea a fost stopată, printr-un acord provizoriu (2010-2011) prin care 
partea română a preluat cheltuieli de funcţionare ale Centrului. În prezent, apare 
oportună reînnoirea acordului pentru o perioadă de 4-6 ani. 

3. Crearea sub auspiciile UNESCO a unui Institut Internaţional de Fizică de 
categoria a II-a pe platforma Măgurele 

Iniţiativa aparţine unui grup de cercetători de la Institutul Horia Hulubei iar 
procedura de constituire s-a declanşat deja prin scrisoarea de intenţie transmită 
doamnei Bokova de dl Daniel Funeriu, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sporturilor, la 18 februarie 2011. 

4. Identificarea acţiunilor de cooperare UNESCO - România care pot duce la o 
mai bună valorificare a patrimoniului cultural şi natural în scopul dezvoltării turismului 
şi, în general, ca factor al dezvoltării economice. 

5. Stabilirea principalelor direcţii de acţiune pentru avansarea dosarelor 
curente de obiective de pe lista tentativă a UNESCO şi a desemnării celor trei 
rezervaţii naturale. 

La lucrările comisiei au participat: dl. deputat Uioreanu Horea-Dorin, 
dl.deputat Voicu Mădălin-Ştefan, dl. deputat Amed Aledin, dna. deputat Axenie 
Carmen, dl. deputat Bărbulescu Daniel-Ionuţ, , dna. deputat Farkas Anna-Lili, dl. 
deputat Luca Ciprian-Florin, dl. deputat Giurgiu Mircia, dl. deputat Popa Octavian-
Marius, dl. deputat Socaciu Victor. Dl. senator Prunea Nicolae Dănuț  a fost înlocuit 
de dl. senator Avram Crăciun. 

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

 

Preşedinte                Secretar 

deputat Horea-Dorin Uioreanu  deputat Mădălin-Ştefan Voicu 


