
 
 
 

          
 

SINTEZA 

 

şedinţei din 12 octombrie 2010 
 

Şedinţa Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia 
cu UNESCO s-a desfăşurat în ziua de 12 octombrie 2010 şi a fost condusă de dl. deputat 
Horea-Dorin Uioreanu, preşedintele comisiei. 

Membrii comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea Ordine de zi: 
 
1. Proiect de lege privind declararea zilei de 16 noiembrie ca Ziua Naţională a 

Patrimoniului Mondial din România; 
2. Propunere de introducere pe Lista tentativă a Patrimoniului Mondial a centrului 

istoric al oraşului Băile Herculane; 
3. Studierea posibilităţii unui parteneriat între instituţii guvernamentale, ONG-uri şi 

mass-media specializată (National Geographic, Historia, Discovery etc.) pentru 
realizarea unor documentare despre monumentele de patrimoniu naţional; 

4. Informare privind organizarea unui Festival al Minorităţilor Naţionale la Bucureşti 
după modelul Festivalului Minorităţilor Naţionale de la Sulina, cu durata de o 
săptămână, sub egida UNESCO/Alianţa Civilizaţiilor (identificarea partenerilor : 
municipalitate, ONG-uri, Asociaţii ale minorităţilor naţionale, Ministerul Culturii, 
Departamentul de Relaţii Inter-etnice al Guvernului etc.) : 

• poziţionarea României la nivel internaţional ca model al convieţuirii inter-
etnice şi multiculturale; 

• posibilitatea de a o invita la deschidere pe doamna Irina Bokova, Director-
General al UNESCO ; 

5. Informare privind sesizarea trimisă Secretariatului de Stat al Guvernului pentru 
relaţia cu Parlamentul privind procedura de infringement declanşată de Comisia 
Europeană în cazul României pentru proiectul plajei de la Sulina (Comisia 
permanentă a solicitat, prin adresa nr.44/100-19.05.2010, Departamentului pentru 
Relaţia cu Parlamentul explicaţii privind măsurile întreprinse de Guvernul României 
după avertismentul dat de către Comisia Europeană. În răspunsul 
nr.4779/DRP/01.06.2010 formulat de Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul 
se precizează că autorităţile vor formula un răspuns Reprezentanţei Permanente a 
României pe lângă Uniunea Europeană, în vederea comunicării sale Comisiei 
Europene, în data de 7 iulie 2010, moment în care se va transmite şi Comisiei 
permanente poziţia oficială a autorităţilor române - nu a fost trimisa ulterior nicio 
informare suplimentara către Comisia permanentă comună pentru UNESCO) ; 

6. Informare privind solicitarea făcută de către Agenţia ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) 
de a organiza împreună cu Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru UNESCO, Comisia pentru politică externă a Senatului şi Comisia 
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pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a Senatului, Conferinţa pentru 
Diminuarea Apatridiei în zilele de 15-16 noiembrie 2010 ; 

7. Prioritizarea adoptării Planului de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice 
înscrise în Lista patrimoniului mondial – UNESCO de către Guvernul României; 

8. Participarea unui reprezentant al comisiei la Comitetul de conducere al Programului 
Naţiunilor Unite Alianţa Civilizaţiilor din 21 octombrie 2010; 

9. Participarea unui reprezentant al comisiei la Masa Rotundă „Patrimoniu imaterial 
naţional între deziderat şi realitate”, 21-22 octombrie 2010, Institutul de Folclor şi 
Etnografie „Atelierele Brăiloiu”;  

10. Participarea unui reprezentant al comisiei la festivitatea de deschidere a Conferinţei 
Internaţionale „Economia Regenerării Patrimoniului” din zilele de 25 si 26 octombrie, 
organizată de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Comisia 
Natională a României pentru UNESCO şi Fundaţia Cărtureşti.  

 
La punctul 1 din Ordinea de zi, membrii comisiei au aprobat următorul text al proiectului 

de lege privind declararea zilei de 16 noiembrie ca Ziua Naţională a Patrimoniului Mondial din 
România: 

 
   Art. 1. - Se declară ziua de 16 noiembrie ca Zi a Patrimoniului Mondial din România.  
   Art. 2. - Cu prilejul Zilei Patrimoniului Mondial din România se organizează activităţi 
culturale, sociale si artistice şi se difuzează, prin mijloacele de informare în masă, materiale 
care vizează promovarea şi protejarea patrimoniului mondial din România.  
   Art. 3. - Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, inclusiv unităţile si serviciile 
publice din subordinea acestora, care au atribuţii în domeniul culturii, patrimoniului, educaţiei,  
cercetării, turismului, protecţiei mediului acordă sprijin material, financiar si organizatoric 
sărbătoririi Zilei Patrimoniului Mondial din România.  
   Art. 4. - În perioada 10 – 16 noiembrie, Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea 
Română de Televiziune vor difuza, cu prioritate, emisiuni despre patrimoniul mondial din 
România.  
 
 S-a evidenţiat faptul că, în data de 16 noiembrie 1972, la Paris, Franţa, Statele Membre 
ale UNESCO au adoptat Convenţia privind Protecţia Patrimoniului Mondial Cultural şi Natural. 
Această convenţie a fost acceptată sau ratificată de următoarele state: Statele Unite, Franţa, 
Germania, Italia, Elveţia, Spania, Japonia, România (1990) etc. De asemenea, având în vedere 
că la a 34-a sesiune  a Comisiei pentru Patrimoniu Mondial s-a hotărât ca ziua de 16 noiembrie 
să fie sărbătorită ca Zi a Patrimoniului Mondial, membrii comisiei au considerat că prin 
declararea la nivel naţional a Zilei Patrimoniului Mondial din România, în data de 16 noiembrie, 
s-ar evidenţia elementele noastre de patrimoniu mondial, precum şi necesitatea protejării şi 
conservării acestora şi ar oferi şi un plus de imagine la nivel internaţional. Aprobarea acestui 
proiect de lege reprezintă o oportunitate pentru autorităţile implicate în conservarea 
patrimoniului cultural şi natural pentru a reflecta la realizările avute, precum şi pentru a face 
un bilanţ al provocărilor cu care se confruntă. 

Punctul 2 de pe Ordinea de zi - solicitarea adresată comisiei de către autorităţile locale 
ale oraşului Herculane de introducere a centrului istoric al oraşului pe Lista tentativă a 
UNESCO în virtutea atribuţiilor comisiei aşa cum au fost ele stabilite prin Hotărârea privind 
constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor si Senatului pentru relaţia cu 
UNESCO (art. 2, lit. c) publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 224/24.03.2008. 



Membrii comisiei şi-au declarat sprijinul în favoarea acestei iniţiative şi au hotărât în 
unanimitate să fie înaintată o solicitare în acest sens Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional. 

Discuţiile privind punctele 3 şi 4 de pe Ordinea de zi au fost amânate pentru o şedinţă 
ulterioară. 

La punctul 5 de pe Ordinea de zi, membrii comisiei au decis să trimită o noua sesizare 
Ministerului Mediului şi Padurilor prin intermediul Secretariatului de Stat al Guvernului pentru 
relaţia cu Parlamentul privind procedura de infringement declanşată de Comisia Europeană în 
cazul României pentru proiectul plajei de la Sulina. S-a subliniat faptul că a fost trimisă adresa 
nr.44/100-19.05.2010, Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul prin care se solicitau 
explicaţii privind măsurile întreprinse de Guvernul României după avertismentul dat de către 
Comisia Europeană. În răspunsul nr.4779/DRP/01.06.2010 formulat de Departamentul pentru 
Relaţia cu Parlamentul se precizează că autorităţile vor formula un răspuns Reprezentanţei 
Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, în vederea comunicării sale Comisiei 
Europene, în data de 7 iulie 2010, moment în care se va transmite şi Comisiei permanente 
poziţia oficială a autorităţilor române dar nu a mai fost trimisă ulterior nicio informare 
suplimentară către Comisia permanentă comună pentru UNESCO. 

La punctul 6 de pe Ordinea de zi, membrii comisiei au fost informaţi de solicitarea 
făcută de către Agenţia ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) de a organiza împreună cu Comisia 
permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru UNESCO, Comisia pentru 
politică externă a Senatului şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a Senatului, 
Conferinţa pentru Diminuarea Apatridiei în zilele de 15-16 noiembrie 2010. Implicarea comisiei 
în organizarea acestui eveniment a fost aprobată de majoritatea membrilor prezenţi.  

La punctul 7 de pe Ordinea de zi s-a dezbătut necesitatea adoptării Planului de protecţie 
şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial – UNESCO de către 
Guvernul României prin Hotărâre de Guvern. Astfel, având în vedere prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 47/20001 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice 
care fac parte din Lista patrimoniului mondial, cu modificările şi completările ulterioare, a fost 
elaborat Programul de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista 
patrimoniului mondial şi avizat de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice (Avizul nr. 
271/E/2007). Programul de protecţie şi gestiune trebuie să ia în consideraţie aspectele 
economice, sociale, culturale şi impactul asupra mediului. El trebuie să asigure un sistem cadru 
general de implementare pentru toate monumentele înscrise pe Lista Patrimoniului Mondial din 
România, adică să ia în considerare etapele obligatorii şi necesare pentru evaluarea, 
elaborarea planului de acţiuni, de întreţinere, de monitorizare şi implementare a programului la 
nivel naţional. De asemenea, programul protecţie şi gestiune trebuie să aibă în vedere 
constituirea unui Comitet de Organizare pentru fiecare monument înscris pe Lista patrimoniului 
mondial, stabilirea responsabilităţilor părţilor implicate, dezvoltarea parteneriatelor între 
autorităţile administraţiei publice centrale, judeţene, locale. Obiectivele generale ale 
programului de protecţie şi gestiune pentru monumentele istorice înscrise în Lista 
patrimoniului mondial UNESCO sunt: 

• Atragerea publicului larg, precum şi asigurarea participării comunităţilor locale 
la păstrarea valorii universale a monumente lor înscrise pe Lista patrimoniului 
mondial, prin implementarea programului la nivel local, naţional şi 
internaţional; 

• Îmbunătăţirea accesului public, precum şi implicarea populaţiei, a 
comunităţilor locale în procesul de conştientizare şi înţelegere a importanţei şi 
a valorii universale a monumentelor înscrise pe Lista patrimoniului mondial; 



• Implicarea autorităţilor administraţiei publice judeţene şi locale în 
administrarea, păstrarea, revitalizarea socială şi economică a monumentelor 
înscrise pe Lista patrimoniului Mondial, susţinerea unei politici 
corespunzătoare şi puternice în plan local.   

Membrii comisiei au decis în unanimitate să solicite domnului Emil Boc, Prim-Ministru al 
României adoptarea acestui act normativ prin Hotărâre de Guvern. 

La punctul 8 de pe Ordinea de zi privind desemnarea unui reprezentant al comisiei la 
Comitetul de conducere al Alianţei Civilizaţiilor, 21 octombrie 2010, membrii comisiei au decis 
că nu este necesară prezenţa unui deputat sau senator, fiind suficientă participarea domnului 
Ionuţ-Petre Munteanu, expert parlamentar.  

La punctul 9 de pe Ordinea de zi privind participarea unui reprezentant al comisiei la 
Masa Rotundă „Patrimoniu imaterial naţional între deziderat şi realitate”, 21-22 octombrie 
2010, Institutul de Folclor şi Etnografie „Atelierele Brăiloiu” membrii comisiei au decis că nu 
este necesară prezenţa unui deputat sau senator, fiind suficientă participarea domnului Ionuţ-
Petre Munteanu, expert parlamentar. De asemenea, a fost subliniată colaborarea excelentă pe 
care comisia o are cu experţii naţionali pe probleme de patrimoniu imaterial, lucru ce a condus 
la elaborarea unui proiect de lege aflat deja în dezbatere parlamentară (L559/2010).  

La punctul 10 de pe Ordinea de zi privind participarea unui reprezentant al comisiei la 
festivitatea de deschidere a Conferinţei Internaţionale „Economia Regenerării Patrimoniului” 
din zilele de 25 si 26 octombrie, organizată de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
Comisia Naţională a României pentru UNESCO şi Fundaţia Cărtureşti, membrii comisiei au 
decis în unanimitate să fie reprezentaţi de domnul deputat Horea Dorin Uioreanu, preşedinte 
al comisiei.  

 

La lucrările comisiei au participat: dl. deputat Uioreanu Horea-Dorin, dl. deputat Voicu 
Mădălin-Ștefan, dl. deputat Adomniţei Mihai Cristian, dl. deputat Amed Aledin, dl. senator Başa 
Petru, dl. deputat Burnei Ion,  dl. senator Diaconu Mircea, dl. senator Dobra Nicolae, dl. 
deputat Giurgiu Mircia, dl. deputat Luca Ciprian-Florin, dl. senator Nicula Vasile Cosmin şi dl. 
deputat Socaciu Victor.  

Au fost absenţi: dl.deputat Sava Andrei-Valentin, dna. deputat Axenie Carmen, dl. 
deputat Bărbulescu Daniel-Ionuţ, dna. deputat Farkas Anna-Lili,  dl. deputat Dolineaschi 
Andrei, dl. senator Feldman Radu Alexandru, dl. senator Prunea Nicolae Dănuț, dl. deputat 
Popa Octavian-Marius şi dl. deputat Surpățeanu Mihai. 
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