
 
 

          

SINTEZA 

sedinţelor din zilele de 17 si 18 ianuarie 2011 
 

Ședințele Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru relaţia cu UNESCO s-au desfăşurat în zilele de 17 si 18 ianuarie şi au fost 
conduse de dl. deputat Horea-Dorin Uioreanu, preşedintele comisiei. 

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

 
1. Situaţia proiectelor legislative promovate de către membrii comisiei şi aflate încă în 
dezbaterea Camerelor Parlamentului : 

a) Propunere legislativă privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua 
Patrimoniului Mondial din România (b604/2010); 

b) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind 
Codul Fiscal. (Pl-x 514/2010); 

c) Proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a 
României pentru UNESCO. (propunere legislativă cu caracter organic);  

d) Propunerea legislativă privind protejarea patrimoniului cultural imaterial 
(L559/2010). 

 
2. Sesizare privind degradarea clădirilor de patrimoniu din centrul istoric al oraşului 
Băile Herculane: 

a) sesizare AVAS; 
b) sesizare Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional; 
c) sesizare Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

 
3. Informare privind adoptarea prin Hotărâre de Guvern a Programului de protecţie şi 
gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO ca 
urmare a solicitarii făcute de către comisie. 

4. Informare privind răspunsul primit de la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional 
privind distrugerea sitului arheologic de la Barboşi ca urmare a sesizării comisiei. 

5. Demersuri de reglementare a situaţiei din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării privind 
revizuirea Planurilor Urbanistice Generale în vederea armonizării acestora cu Legea 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism şi Regulamentul Cadru de 
Urbanism pentru Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (H.G. 1516/2008). 

6. Informare privind organizarea Conferinţei Internaţionale „Dialog între universităţile 
din Europa şi Asia Centrala cu privire la cooperarea pentru dezvoltarea 
învaţămăntului superior” (Bucureşti, 27-28 mai 2011) împreună cu Centrul European 
UNESCO pentru Invaţământul Superior (UNESCO-CEPES), Departamentul-Catedră 
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UNESCO pentru Schimburi Inter-culturale şi Inter-religioase al Universităţii Bucureşti 
şi Universitatea din Fribourg, Elveţia. 

7. Informare privind evoluţia proiectului-vitrină al UNESCO în Delta Dunării 
(Parteneri: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului ; Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional ; Comisia Naţională a României pentru UNESCO ; Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului ; UNESCO, Consiliul Judeţean Tulcea).  

Punctul 1 de pe Ordinea de zi -  Situaţia proiectelor legislative elaborate de 
către membrii comisiei şi aflate în dezbaterea Camerelor Parlamentului: 

 
a) Propunere legislativă privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului 
Mondial din România (b604/2010): 

 Membrii comisiei au luat act de Avizul favorabil al Consiliului Legislativ. De 
asemenea, Guvernul a transmis un punct de vedere negativ în baza următoarelor 
argumente: 

• multitudinea şi diversitatea manifestărilor culturale deja existente;  
• existenţa unor reglementări privind protejarea şi punerea în valoare a 

monumentelor istorice aparţinând patrimoniului mondial (OG 47/2000); 
• promovarea patrimoniului mondial poate fi făcută fără a fi nevoie de o lege 

în acest sens; 
• probleme organizatorice legate de ziua de 16 noiembrie datorită condiţiilor 

climatice; 
• neprecizarea mijloacelor financiare în propunerea legislativă; 
• implicarea autorităţilor locale fără ca acestea să fi fost consultate în 

prealabil; 
 
După ce au luat act de punctul de vedere exprimat de Guvern, membrii 

comisiei au luat decizia de a susţine în continuare propunerea legislativă considerând 
că este necesară o promovare mai bună a elementelor de patrimoniu mondial şi că o 
lege în acest sens ar răspunde mai bine implicării autorităţilor locale şi centrale în 
acest demers.  

 
b) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 

privind Codul Fiscal (Pl-x 514/2010). 
Membrii comisiei au luat act de avizele pozitive date de către: Comisia pentru 

politică economică, reforma şi privatizare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.  

 
c) Proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a 

României pentru UNESCO (propunere legislativă cu caracter organic): 
d)   
Membrii comisiei au fost informaţi că proiectul de lege se află pe Ordinea de zi 

a Senatului.  
 
d) Propunerea legislativă privind protejarea patrimoniului cultural imaterial 
(L559/2010) 



Având în vedere că această propunere legislativă a fost avizată favorabil cu 
amendamente de către comisie în decembrie 2010, nu a mai fost necesară nicio 
informare în acest sens. 

 
Punctul 2 de pe Ordinea de zi -  Sesizare privind degradarea clădirilor de 

patrimoniu din centrul istoric al oraşului Băile Herculane aflate în proprietatea S.C. 
Hercules S.A. Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin: 

 
Membrii comisiei au luat act de următoarele informaţii: 
a) Răspunsul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului în care 

se precizează faptul că AVAS nu a încheiat niciun contract de 
vânzare-cumpărare de acţiuni pentru societatea S.C. Hercules S.A. 
şi ca aceasta a fost transferată Ministerului Turismului conform 
O.U.G. 7/2001 şi Legii 276.2001. 

b) Răspunsul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în care se 
precizează că datorită îndeplinirii obligaţiilor financiare asumate de 
către cumpărător (S.C. Agirom International S.A. Bucureşti) nu se 
poate aplica pactul comisoriu privind rezilierea contractului. De 
asemenea, se precizează că documentaţia aferentă procesului de 
privatizare şi postprivatizare a S.C. Hercules S.A. Băile Herculane a 
făcut în anul 2006, obiectul unei cercetări penale de către Direcţia 
Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara. 

c) Răspunsul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în care se 
precizează atitudinea delăsătoare a autorităţilor locale şi judeţene în 
ceea ce priveşte conservarea clădirilor de patrimoniu. 

 
Urmare a dezbaterilor pe această temă, membrii comisiei au decis în 
unanimitate să amâne pentru o şedinţă viitoare luarea unei decizii în acest 
sens. 
 

 
Punctul 3 de pe Ordinea de zi - Informare privind adoptarea prin Hotarâre de Guvern 
a Programului de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista 
Patrimoniului Mondial UNESCO ca urmare a solicitării făcute de către comisie. 
Membrii comisiei au luat act cu satisfacţie de adoptarea Programului de protecţie şi 
gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO prin 
Hotărâre de Guvern (informarea nr. 620/23.12.2010 trimisă de Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional).  
 
Punctul 4 de pe Ordinea de zi - Informare privind răspunsul primit de la Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional privind distrugerea sitului arheologic de la Barboşi ca 
urmare a sesizării comisiei. 

Membrii comisiei au luat act de răspunsul Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional în care : « paza, întreţinerea, conservarea, consolidarea, restaurarea şi 
punerea în valoare prin mijloace adecvate a monumentelor istorice revin, după caz, 
poprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra acestora » (L. 422/2001, art. 6) 
iar « autorităţile publice locale asigură protejarea monumentelor istorice clasate, 
aflate în domeniul public sau privat al municipiului respectiv oraşului sau comunei, 



prcum şi a celor abandonate sau aflate în litigiu, alocând resurse financiare în acest 
scop » (art. 45) – astfel, MCPN a atenţionat autorităţile locale cu privire la 
necesitatea reabilitării sitului arheologic de la Barboşi « Tighina » - Galaţi, dar 
acestea nu şi-au indeplinit atribuţiile (nu a fost imprejmuit şi au permis realizarea de 
construcţii noi în perimetrul sitului arheologic). S-a hotărât în unanimitate 
continuarea demersurilor pe lângă autorităţile locale şi centrale pentru găsirea unei 
soluţii de salvare a sitului arheologic. 
 
Punctul 5 de pe Ordinea de zi - Demersuri de reglementare a situaţiei din Rezervaţia 
Biosferei Delta Dunării privind revizuirea Planurilor Urbanistice Generale în vederea 
armonizării acestora cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism şi 
Regulamentul Cadru de Urbanism pentru Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (H.G. 
1516/2008) urmare a sesizarii 386/2010 facute de catre Asociatia Salvati Dunarea si 
Delta. 
Membrii comisiei au luat act de situaţia creată prin încălcarea H.G. 1516/2008 - 
Regulamentul Cadru de Urbanism pentru Rezervaţia Biosferei Delta Dunării care 
prevede „asigurarea unei dezvoltări durabile a teritoriului RBDD, cu protejarea 
cadrului natural şi cultural, precum şi asigurarea unei exploatări raţionale a acestuia 
din punct de vedere economic şi turistic în beneficiul locuitorilor RBDD” şi obligaţia ca 
în termen de 18 luni  de la data intrării în vigoare a acestuia, localităţile situate în 
perimetrul RBDD să-şi revizuiască Planurile Urbanistice Generale în vederea 
armonizării cu perimetrul amintit (art. 26). Astfel, până la aceasta dată, doar 
localităţile Chilia Veche, Bestepe, Nufăru, Somova şi Valea Nucărilor au demarat 
procedurile de modificare a PUG. S-a menţionat faptul că prevederea de modificare a 
PUG a expirat in iunie 2010. 
Conform legii, neîndeplinirea obligaţiilor legale conduce la: 

a) Obligarea autorităţilor locale de a suspenda eliberarea autorizaţiilor de 
construcţie/desfiinţare din iunie 2010 şi până la revizuirea PUG în 
conformitate cu art 62 (1) din Legea 350/2001 „în situaţia neactualizării 
documentaţiilor de urbanism până la expirarea termenelor de valabilitate 
prevăzute prin hotarârile de aprobare a acestora, se suspendă eliberarea 
autorizaţiilor de construire/desfiinţare conform legii” 

b) Art 63 (2), lit. e) din Legea 250/2001 „constituie contravenţie neluarea 
măsurilor prevăzute de lege în cazul nerespectării prevederilor din 
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism” 

Urmare a dezbaterilor pe acest subiect, membrii comisiei au decis să amâne pentru o 
şedinţă viitoare luarea unei decizii care să ducă la reglementarea situaţiei RBDD. 
 
Punctul 6 de pe Ordinea de zi - Informare privind organizarea Conferinţei 
Internaţionale „Dialog între universităţile din Europa şi Asia Centrala cu privire la 
cooperarea pentru dezvoltarea învaţămăntului superior” (Bucureşti, 27-28 mai 2011) 
împreună cu Centrul European UNESCO pentru Invaţământul Superior (UNESCO-
CEPES), Departamentul-Catedră UNESCO pentru Schimburi Inter-culturale şi Inter-
religioase al Universităţii Bucureşti şi Universitatea din Fribourg, Elveţia. 
Membrii comisiei au fost informaţi de aprobarea dată de Biroul Permanent al Camerei 
Deputaţilor pentru organizarea conferinţei în ziua de vineri 27 mai 2011, sala Nicolae 
Balcescu, Palatul Parlamentului.  
 



Punctul 7 de pe Ordinea de zi - Informare privind evoluţia proiectului-vitrină al 
UNESCO în Delta Dunării (Parteneri: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului ; 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional ; Comisia Naţională a României pentru 
UNESCO ; Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului ; UNESCO, Consiliul 
Judeţean Tulcea). 
Membrii comisiei au fost informaţi de evoluţia pozitivă în elaborarea proiectului-
vitrină iniţiat de UNESCO privind Delta Dunării. 
 

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 
Luca Ciprian-Florin, dl. senator Nicula Vasile Cosmin, dl. deputat Popa Octavian-
Marius. Dl. senator Prunea Nicolae Dănuț  a fost înlocuit de dl.senator Avram 
Crăciun. 

Au fost absenţi: dl.deputat Sava Andrei-Valentin, dl. deputat Giurgiu Mircia, dl. 
senator Başa Petru, dl. deputat Burnei Ion, dl. deputat Dolineaschi Andrei, dl. senator 
Feldman Radu Alexandru, dl. deputat Surpățeanu Mihai şi dl. deputat Socaciu Victor. 

                 
Preşedinte                Secretar 

deputat Horea-Dorin Uioreanu  deputat Mădălin-Ştefan Voicu 


