
 
 

          

     

 

 

SINTEZA 

şedinţei din ziua de 3 mai 2011 
 
 
 

Şedința Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 

pentru relaţia cu UNESCO s-a desfăşurat în ziua de 3 mai 2011 şi a fost condusă de 

dl. deputat Andrei Valentin Sava, vicepreşedinte al comisiei. 

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

zi: 

1. Participarea la lucrările Consiliului Executiv al UNESCO care vor avea loc 

la sediul UNESCO din Paris în  perioada 3 – 19 mai 2011. 

2. Discuţii privind rezultatele vizitei în România a doamnei Irina Bokova, 

Director General UNESCO: 

a. Înfiinţarea unui institut UNESCO în domeniul fizicii şi al domeniilor 

conexe pe Platforma de Fizică Măgurele-Bucureşti; 

b. Prelungirea acordului dintre Guvernul României şi UNESCO privind 

Centrul European UNESCO pentru Educaţie Superioară; 

c. Demersuri privind transformarea Forumului Mondial al Parlamentarilor 

pentru UNESCO într-un organism permanent consultativ al UNESCO şi 

includerea lui în lucrările Conferinţei Generale UNESCO. 

 

Punctul 1 de pe ordinea de zi: 

 

Participarea la lucrările Consiliului Executiv al UNESCO care vor avea loc la 

sediul UNESCO din Paris în  perioada 3 – 19 mai 2011. 

 

Parlamentul Romaniei 
 

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



În perioada 3 – 19 mai 2011 se va desfăşura la sediul UNESCO din Paris a 

186-a sesiune a Consiliului Executiv al Organizaţiei, organism interguvernamental 

format din 58 de state, printre care şi România. 

România fiind membru cu drepturi depline în acest important organism de 

conducere al UNESCO, este necesară asigurarea unei participări consistente şi din 

partea Parlamentului României. În acest sens din partea Delegaţiei Permanente a 

României pe lângă UNESCO a fost primită o invitaţie prin care se solicită prezenţa 

unor parlamentari membri ai Comisiei Permanente comune a Camerei Deputaţilor şi 

Senatului pentru relaţia cu UNESCO. O astfel de prezenţă ar contribui la o mai bună 

vizibilitate a delegaţiei la respectiva reuniune, dar, în acelaşi timp, va constitui, cu 

siguranţă, şi un suport binevenit pentru consolidarea cunoştinţelor legate de UNESCO 

ale membrilor Comisiei parlamentare. 

Membrii Comisiei au stabilit că din delegaţia care va participa la lucrările 

Consiliului Executiv să facă parte domnii deputaţi Uioreanu Horea-Dorin, preşedintele 

comisiei, dl. Bărbulescu Daniel-Ionuţ, dl.Luca Ciprian-Florin şi dl.senator Nicula 

Vasile-Cosmin, care vor fi prezenţi la lucrările Consiliului în perioada 16 - 20 mai. 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: 

 

Discuţii privind rezultatele vizitei în România a doamnei Irina Bokova, Director 

General UNESCO: 

a) Înfiinţarea unui institut UNESCO în domeniul fizicii şi al domeniilor 

conexe pe Platforma de Fizică Măgurele-Bucureşti; 

b) Prelungirea acordului dintre Guvernul României şi UNESCO privind 

Centrul European UNESCO pentru Educaţie Superioară; 

c) Demersuri privind transformarea Forumului Mondial al Parlamentarilor 

pentru UNESCO într-un organism permanent consultativ al UNESCO şi 

includerea lui în lucrările Conferinţei Generale UNESCO. 

 

Înfiinţarea unui institut UNESCO în domeniul fizicii şi al domeniilor conexe pe 

Platforma de Fizică Măgurele-Bucureşti. 



În cadrul vizitei oficiale la Bucureşti a doamnei Irina Bokova, Director General 

UNESCO s-a abordat problema înfiinţării unui institut UNESCO în domeniul fizicii şi al 

domeniilor conexe pe Platforma de Fizică Măgurele-Bucureşti. Acest institut, în 

colaborare cu "Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics" (ICTP) -

Trieste, urmează să dezvolte cercetări de vârf în domeniile sale de activitate şi să fie 

„donor” (să acorde asistenţă) în domeniile ştiinţei şi educaţiei pentru ţări mai puţin 

dezvoltate. Realizarea acestui proiect ar constitui o oportunitate deosebită pentru 

punerea în valoare a potenţialului ştiinţific şi a infrastructurii existente pe platforma 

Măgurele, pentru atragerea în România a unor fizicieni „de vârf” din instituţii 

importante din întreaga lume, de participare în proiecte internaţionale de anvergură 

şi de promovare a ştiinţei şi educaţiei în ţări mai puţin dezvoltate.   

………….. 

Prelungirea acordului dintre Guvernul României şi UNESCO privind Centrul 

European UNESCO pentru Educaţie Superioară; 

……….. 

Demersuri privind transformarea Forumului Mondial al Parlamentarilor pentru 

UNESCO într-un organism permanent consultativ al UNESCO şi includerea lui 

în lucrările Conferinţei Generale UNESCO. 

…………………….. 

 

La lucrările comisiei au participat: dl. deputat Sava Andrei, dl. deputat 
Bărbulescu Daniel-Ionuţ, dl. senator Başa Petru, dl. senator Dobra Nicolae,  dna. 
deputat Farkas Anna-Lili, dl. deputat Giurgiu Mircia,  dl. deputat Luca Ciprian-Florin, 
dl. senator Nicula Vasile Cosmin, 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 Uioreanu Horea-Dorin, dl.deputat Voicu Mădălin-
Ştefan , dl. deputat Amed Aledin, dna. deputat Axenie Carmen,dl. deputat Adomniţei 
Mihai, dl. deputat Burnei Ion, dl.senator Diaconu Mircea,  dl. deputat Dolineaschi 
Andrei, dl. senator Feldman Radu Alexandru, dl. deputat Surpățeanu Mihai. 

 

 

Preşedinte                Secretar 

deputat Horea-Dorin Uioreanu  deputat Mădălin-Ştefan Voicu 

 


