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Ordine de zi 
 
 
 
 

1. Discuţii privind sesizarea trimisă de autorităţile locale ale oraşului Băile 
Herculane privind gradul de deteriorare şi distrugere a clădirilor de patrimoniu 
din centrul oraşului; 
2. Informare privind sesizarea trimisă Departamentului pentru relaţia cu 
Parlamentul privind procedura de infringement declanşată de Comisia Europeană 
în cazul României pentru proiectul plajei de la Sulina (Comisia permanentă a 
solicitat, prin adresa nr.44/100-19.05.2010, Departamentului pentru Relaţia cu 
Parlamentul explicaţii privind măsurile întreprinse de Guvernul României după 
avertismentul dat de către Comisia Europeană. În răspunsul 
nr.4779/DRP/01.06.2010 formulat de Departamentul pentru Relaţia cu 
Parlamentul se precizează că autorităţile vor formula un răspuns Reprezentanţei 
Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, în vederea comunicării 
sale Comisiei Europene, în data de 7 iulie 2010, moment în care se va transmite 
şi Comisiei permanente poziţia oficială a autorităţilor române - nu a fost trimisa 
ulterior nicio informare suplimentară către Comisia permanentă comună pentru 
UNESCO) ; 
3. Informare privind organizarea Conferinţei pentru Diminuarea Apatridiei în 
zilele de 15-16 noiembrie 2010 organizată de Agenţia ONU pentru Refugiaţi 
(UNHCR) împreună cu Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru UNESCO, Comisia pentru politică externă a Senatului şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a Senatului ; 
4. Informare privind adresa transmisă către Guvernul României, domnului 
Emil Boc, Prim Ministru, privind adoptarea Planului de protecţie şi gestiune a 
monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial – UNESCO; 
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5. Discuţii privind organizarea unei întalniri cu factori de decizie din instituţiile 
implicate în problematici UNESCO din România pentru a elabora şi implementa 
strategii comune care să dezvolte proiecte pe teme UNESCO în data de 23 
noiembrie 2010. 
6. Informare privind deplasarea domnului senator Başa Petru la Consiliul 
Executiv UNESCO în perioada 18-22 noiembrie 2010; 
7. Studierea posibilităţii unui parteneriat între instituţii guvernamentale, 
ONG-uri şi mass-media specializată (National Geographic, Historia, Discovery 
etc.) pentru realizarea unor documentare despre monumentele de patrimoniu 
naţional; 
8. Informare privind posibilitatea de a o invita în Romania pe doamna Irina 
Bokova, Director-General al UNESCO, în cursul anului 2011 ; 

 


