
 
 

          

     

 

 

SINTEZA 

şedinţei din ziua de 22 martie 2011 
 
 
 

 

Ședința Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru relaţia cu UNESCO s-a desfăşurat în ziua de 22 martie 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. Invitat: domnul Virgil Niţulescu, Preşedinte al Comisiei Naţionale 

pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial: 
• Priorităţi privind înscrierea dosarelor în Patrimoniului Cultural Imaterial 

al Umanităţii UNESCO; 
• Alte aspecte legate de problematica UNESCO. 

 
2. Diverse: 

• Vizita în România a Directorului - General al UNESCO, doamna Irina 
Bokova, (26-27 aprilie) la invitaţia Parlamentului României; 

 
 
Punctul 1 de pe ordinea de zi: 
 
 
Invitat: domnul Virgil Niţulescu, Preşedinte al Comisiei Naționale 

pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial: 
 

 
Prima parte a şedinţei s-a axat pe două subiecte principale şi anume stadiul 

dosarelor care vor fi înscrise în Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii UNESCO 
şi raportul pe anul 2010 al Comisiei Naţionale pentru salvgardarea patrimoniului 
cultural imaterial. 

  Domnul Virgil Niţulescu a prezentat stadiul dosarelor care sunt în acest 
moment în lucru pentru a fi înscrise în Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii 
UNESCO şi anume: 

 

 

Parlamentul Romaniei 
 

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



- “Ceramica de Horezu”; 
- “Colindatul de ceată bărbătească” (dosar care se va înscrie în 

comun cu Republica Moldova); 
- Procesiunile de la Mânăstirea Moisei; 
- Jocul Ursului din cadrul  Festivalului de obiceiuri şi tradiţii 

"Ursul de la Comăneşti”. 
 

Preşedintele Comisiei Naţionale pentru salvgardarea patrimoniului cultural 
imaterial a făcut o scurtă prezentare a activităţilor desfăşurate în anul 2010: 

• Elaborarea structurii şi repartizarea temelor în vederea redactării volumului 
Patrimoniul cultural imaterial din România. Repertoriu II. Lucrarea va avea 
două părţi: 1. Omul şi universul şi 2. Teritoriul şi locuirea (până la ocupaţii); 

• Implementarea programului Tezaure Umane Vii – păstrători şi 
transmiţători ai culturii tradiţionale; 

• Participarea la organizarea şi desfăşurarea Seminarului Reţelei de experţi din 
Sud-Estul Europei, ce s-a desfăşurat, sub egida UNESCO, în perioada 3-7 mai 
2010, la Râmnicu Vâlcea; 

• În cadrul Comisiei au funcţionat, în cursul anului 2010, subcomisiile „Ritualul 
Căluşului”, „Doina” şi „Colindatul cu ceata bărbătească”. S-a constituit 
subcomisia „Doina” ce are drept obiectiv strategia de salvgardare in situ. S-a 
constituit subcomisia „Colindatul de ceată bărbătescă” şi au fost realizate 
monitorizări pe teren în Muntenia (jud. Călăraşi) şi Transilvania (jud. Cluj, 
Hunedoara, Harghita). 

 
 Pentru anul 2011 Comisia a stabilit tematica dosarelor care urmează a fi 
înscrise în listele reprezentative ale patrimoniului cultural imaterial :  

- “Ceramica de Horezu”  
- “Colindatul de ceată bărbătească”– transfrontalier România 

(Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”, 
Universitatea Bucureşti, Arhiva de Folclor a Academiei 
Române, Cluj-Napoca) – Republica Moldova (Institutul 
Patrimoniului Cultural, Muzeul Naţional de Etnografie şi 
Istorie Naturală); 

- “Feciorescu transilvănean”– Institutul Arhiva de Folclor a 
Academiei - filiala Cluj; 

- “Pelerinajul de la Şumuleu-Ciuc”– instituţii din România şi 
Ungaria; 

- “Idiomul macedo-român şi cel megleno-român” – program 
transfrontalier  (2011)  - IEF şi ţările implicate. 

 
 
   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; 

A fost prezentat membrilor comisiei programul vizitei doamnei Irina Bokova, 
Director General al UNESCO precum şi stadiul în care se află implementarea acestuia. 

 



La lucrările comisiei au participat: dl. deputat Uioreanu Horea-Dorin, dl. 
deputat Sava Andrei, dl. deputat Amed Aledin, dna. deputat Axenie Carmen, dl. 
deputat Bărbulescu Daniel-Ionuţ, dl. deputat Burnei Ion, dna. deputat Farkas Anna-
Lili, dl. deputat Luca Ciprian-Florin, 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 Voicu Mădălin-Ştefan 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. deputat Giurgiu 
Mircia, dl. senator Nicula Vasile Cosmin, dl. deputat Surpățeanu Mihai. 

 

 

Preşedinte                Secretar 

deputat Horea-Dorin Uioreanu  deputat Mădălin-Ştefan Voicu 

 


