
 
 

          23 Martie 2010 

 

ORDINE DE ZI 

 

1. Invitat: domnul Daniel Petru Funeriu, Ministru al Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului şi Preşedinte al Comisiei Naţionale a României pentru 
UNESCO 

 Funcționarea deficitară a Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, 
instituție aflată sub autoritatea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și 
Sportului 

 
 Poziția oficială a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului față 

de proiectul de lege nr. 562 din 2009 privind organizarea și funcționarea 
Comisiei Naționale a României pentru UNESCO 

 

2. Diverse: 

 Informare privind delegaţia reuniunea Consiliului Executiv al UNESCO (Paris, 30 
martie-15 aprilie): 

- dl. deputat Daniel Barbulescu, 29 martie – 4 aprilie (solicitare aprobată de 
către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor pentru numai 4 zile) 

- dl. deputat Victor Socaciu, 8 – 15 aprilie (solicitare refuzată de Biroul 
Permanent al Camerei Deputaţilor) 

- dl. senator Mircea Diaconu, 30 martie – 7 aprilie (solicitare aprobată de 
Comisia de politică externă a Senatului, aflată la dl. Mircea Geoană, 
Preşedintele Senatului, pentru aprobare) 

- dl. senator Cosmin Nicula, 8 – 15 aprilie (solicitare aprobată de Comisia de 
politică externă a Senatului, aflată la dl. Mircea Geoană, Preşedintele 
Senatului, pentru aprobare) 

 Informare privind participarea reprezentanţilor comisiei (dl. deputat Horea Dorin 
Uioreanu, dl. deputat Daniel Barbulescu) la lansarea colecţiei de cărţi Patrimoniul 
Umanităţii din România publicată sub egida UNESCO (Palatul Kreţulescu, str. Ştirbei 
Vodă nr. 39, marţi 9 martie 2010, ora 19:00). Datorită calităţii albumelor s-a solicitat 
d-lui Gheorghe Barbu, Secretar General al Camerei Deputaţilor, achiziţionarea a 5 
serii de albume pentru Direcţia de Protocol.  

 Participarea reprezentanţilor comisiei la reuniunea grupului de lucru inter-instituţional 
format din reprezentanţi ai administraţiei centrale şi locale (Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional, Ministerul Internelor şi Administraţiei, Ministerul Mediului şi 
Pădurilor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Prefectura Judeţului Hunedoara 
şi Muzeul Judeţean Hunedoara) privind rezolvarea problemelor la nivel de 
administrare şi proprietate a terenurilor pe care se găsesc Cetăţile dacice din Munţii 
Orăştiei (sediul M.C.P.N., 10 martie 2010, ora 10:30). Comisia parlamentara a fost 
reprezentată de Ionuţ Aichimoaie şi Ionuţ-Petre Munteanu, experţi în cadrul comisiei.  

 În cadrul acestei reuniuni au fost dezbătute aspecte privind: 

 

Parlamentul Romaniei 
 

Comisia permanentă comună a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO 
 



a) statutul juridic al proprietăţii asupra terenurilor pe care se regăsesc situate 
cetăţile (care poate fi publică, în custodia administraţiei teritoriale sau 
privată); 

b) lipsa de infrastructură care să asigure accesul la cetăţi, aspect ce are 
consecinţe asupra atractivităţii zonei şi din punct de vedere turistic; 

c) întreţinerea şi administrarea respectivelor monumente arheologice (având 
în vedere faptul că responsabilitatea administrării acestora revine 
proprietarului, este necesară identificarea celor responsabilit); 

d) situarea unor sit-uri arheologice în interiorul unor rezervaţii naturale, care 
se regăsesc în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor. 

e) corelarea actelor normative iniţiate de instituţii diferite ce pot avea 
incidenţă asupra siturilor arheologice, în vederea stabilirii unor criterii 
comune pentru protejarea siturilor. 

 

 Având în vedere întârzierea raportului (5 saptamani) privind proiectul Dezvoltare 
durabilă prin cultura şi turism în Delta Dunării, (domnul Şerban Ursu, Secretar 
General al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO), a fost invitat domnul 
Daniel Petru Funeriu, Ministru al Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi 
Preşedinte al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO împreună cu domnul 
Şerban Ursu pentru a da explicaţii privind această întârziere şi a analiza eficienţa 
activităţii CNR UNESCO. 

 


