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Ordine de zi 
 
 

 
 
1. Informare privind situaţia actuală a Comisiei Naţionale a României 
pentru UNESCO şi soluţionarea aspectelor legate de relaţiile cu  instituţiile 
guvernamentale şi organismele internaţionale în baza atribuţiilor Comisiei 
permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu 
UNESCO. 
 
2. 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 sesizării 386/2010 făcute de 
către Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta. 
 
3. Invitarea Primarului oraşului Băile Herculane, domnul Nicuşor 
Constantinescu pentru discuţii privind posibilitatea de includere a centrului 
istoric al oraşului Băile Herculane  pe Lista tentativa UNESCO. 

• solicitare privind analiza dosarului pentru includerea pe Lista 
tentativă UNESCO - Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional; 
• solicitare privind analiza dosarului pentru includerea pe Lista 
tentativă UNESCO – ICOMOS România ; 
• solicitare de completare a dosarului pentru Lista tentativă UNESCO 
în format standard – Direcţia de Cultură a judeţului Caraş-Severin. 

 
4. Informare adresată comisiei de către Primăria municipiului Hunedoara, 
referitoare la solicitarea de analiză  a argumentaţiei privind  înscrierea în 
patrimoniul mondial UNESCO a sitului Castelul Corvinilor şi întocmirea 
documentaţiei necesare pentru înscrierea acestui sit în Lista Tentativă UNESCO, 
solicitare înaintată d-lui Mircea Victor Angelescu, director al Direcţiei Patrimoniului 
Cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.   

 
5. Informare adresată comisiei de către Primăria municipiului Deva, 
referitoare la solicitarea de analiză  a argumentaţiei privind  înscrierea în 
patrimoniul mondial UNESCO a sitului Cetatea Devei şi întocmirea 
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documentaţiei necesare pentru înscrierea acestui sit în Lista Tentativă UNESCO, 
solicitare înaintată d-lui Mircea Victor Angelescu, director al Direcţiei Patrimoniului 
Cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.   
 
6. Informare adresată comisiei de către Primăria municipiului Aiud, 
referitoare la solicitarea de analiză  a argumentaţiei privind  înscrierea în 
patrimoniul mondial UNESCO a obiectivelor Colegiu Naţional Bethlen 
Gabor, Cetatea medievală şi zone viticole Aiud şi întocmirea documentaţiei 
necesare pentru înscrierea acestui sit în Lista Tentativă UNESCO, solicitare înaintată 
d-lui Mircea Victor Angelescu, director al Direcţiei Patrimoniului Cultural din cadrul 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.   
 
7. Soluţionarea unor aspecte legate de prioritizarea Listelor tentative ale 
UNESCO (material şi imaterial): 

 Stabilirea unei liste prioritare a monumentelor de patrimoniu înscrise în 
Lista tentativă UNESCO pentru includerea lor în Lista Patrimoniului 
Mondial (Institutul Naţional al Patrimoniului, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional, ICOMOS România, CNR UNESCO) ; 

 
 Soluţii privind promovarea elementelor de patrimoniu imaterial pe Lista 

de salvgardare a UNESCO în 2011 (Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, Comisia pentru salvgardarea patrimoniului imaterial).  

 
 


