
 
 

          

SINTEZA 

sedinţelor din zilele de 25 si 26 ianuarie 2011 
 

Ședințele Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru relaţia cu UNESCO s-au desfăşurat în zilele de 25 si 26 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. Demersuri privind posibilitatea de includere a centrului istoric al 

oraşului Băile Herculane  pe Lista tentativă UNESCO ;  
2. Vizita în România a Directorului-General al UNESCO, doamna Irina 

Bokova, (26-27 aprilie) la invitaţia Parlamentului României; 
3. Initiaţive şi demersuri pentru susţinerea candidaturii României la 

preşedinţia Forumului Mondial al Parlamentarilor pentru UNESCO şi 
stabilirea programului de deplasări pe anul 2011 cu scopul 
promovării intereselor României în cadrul acestui organism 
internaţional; 

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

 
Punctul 1 de pe Ordinea de zi - Demersuri privind posibilitatea de includere a 

centrului istoric al oraşului Băile Herculane  pe Lista tentativă UNESCO. 
Membrii comisiei au fost informaţi de solicitările făcute pe lângă Ministerul 

Culturii şi Patrimoniului Naţional şi ICOMOS România de a analiza dosarul în vederea 
includerii centrului istoric al oraşului Băile Herculane  pe Lista tentativă UNESCO. De 
asemenea, s-a menţionat faptul că datorită documentaţiei incomplete, membrii 
comisiei au decis să solicite Direcţiei de Cultură a judeţului Caraş-Severin 
completarea formularelor tip şi anexarea informaţiilor suplimentare necesare. De 
asemenea, s-a considerat oportună invitarea primarului oraşului Băile Herculane, 
domnul Nicuşor Constantinescu, la o şedinţă viitoare a comisiei. 
 
 Punctul 2 de pe Ordinea de zi -  Vizita în România a Directorului-General al 
UNESCO, doamna Irina Bokova, (26-27 aprilie) la invitaţia Parlamentului României. 

Membrii comisiei au fost informaţi de stadiul actual al pregătirii vizitei 
Directorului-General al UNESCO, doamna Irina Bokova, (26-27 aprilie) şi în vederea 
acestui eveniment au considerat necesare următoarele initiaţive: 

 pregătirea unei expoziţii filatelice cu tematica UNESCO în holul Palatului 
Parlamentului; 

 achiziţionarea unor cadouri de protocol din partea membrilor comisiei; 
 organizarea unui dineu de gală la Palatul Kreţzulescu (sediul UNESCO-

CEPES). 
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 Punctul 3 de pe Ordinea de zi - Iniţiative şi demersuri pentru susţinerea 
candidaturii României la preşedinţia Forumului Mondial al Parlamentarilor pentru 
UNESCO şi stabilirea programului de deplasări pe anul 2011 cu scopul promovării 
intereselor România în cadrul acestui organism internaţional. 
 Având în vedere crearea unui nou organism consultativ al UNESCO care 
vizează în mod direct colaborarea la nivel parlamentar precum şi precedentul creat 
de România prin crearea unei comisii parlamentare dedicate acestei problematici, 
membrii comisiei şi-au propus obţinerea unei poziţii de conducere în cadrul Forumul 
Mondial al Parlamentarilor pentru UNESCO. Pentru aceasta este necesară o susţinere 
cât mai mare la nivel internaţional, iar pentru a obţine această susţinere este 
obligatorie promovarea intereselor naţionale prin activităţi de diplomaţie 
parlamentară. Membrii comisiei au decis în unanimitate să analizeze posibilitatea 
participării unor reprezentanţi ai comisiei la evenimentele internaţionale care au ca 
tematică problematici UNESCO şi să susţină poziţia România. 
 De asemenea, membrii comisiei au insistat pe necesitatea ca Ministerul de 
Externe să sprijine aceste demersuri prin ambasadele şi reprezentanţele României. 
 Deciziile privind oportunitatea participării unor reprezentanţi ai comisiei la 
anumite evenimente internaţionale vor fi luate la momentul oportun în funcţie de 
impactul pe care il au acestea la nivel parlamentar.  
 
 

Punctul 4 de pe Ordinea de zi – Răspunsul primit de la Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional privind distrugerea sitului arheologic de la Barboşi ca urmare a 
sesizării comisiei. 

Membrii comisiei au fost informaţi de răspunsul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional care comunică faptul că: « 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 îndeplinit atribuţiile (nu a fost 
împrejmuit şi au permis realizarea de construcţii noi în perimetrul sitului arheologic).  

Membrii comisiei au decis să adreseze o sesizare Consiliului Judeţean Galaţi şi 
să solicite lămuriri suplimentare în acest sens.  
 
 

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 


