
 
 
          
 
 

SINTEZA 

şedinţei din ziua de 19 iunie 2012 
 
 

 
Şedința Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 

pentru relaţia cu UNESCO s-a desfăşurat în ziua de 19 iunie 2012 şi a fost condusă 
de dl. deputat Horea Dorin Uioreanu, preşedinte al comisiei. 

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

1. Avizarea proiectului de Lege privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua 
Patrimoniului Mondial UNESCO din România Plx. 214/2012; 

2. Avizarea propunerii legislative pentru declararea de rezervaţie arheologică şi 
bun de utilitate publică de interes naţional a unor zone din teritoriul 
localităţilor Sarmisegetusa, Mintia-Veţel şi a Complexului cetăţilor dacice din 
Munţii Orăştiei - Costeşti -Cetăţuie; Cetăţuia Înalta; Ciocuţa; Costeşti-Blidaru; 
Faieragu; Vârful lui Hulpe; Feţele Alba; Grădiştea Muncelului; Piatra Roşie - 
Judeţul Hunedoara (L277/2012). 

3. Aprobarea programului de lucru în perioada vacanţei parlamentare. 
 

Înainte de a intra in dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi, membrii 
comisiei au fost informaţi de o modificare în componenţa comisiei: în locul 
domnului deputat Sava Andrei Valentin va activa în cadrul comisiei domnul 
deputat Zătreanu Dan-Radu. 

 
1. Avizarea proiectului de Lege privind declararea zilei de 16 noiembrie 

Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România Plx. 214/2012; 
Membrii Comisei au analizat iniţiativa legislativă, ţinând cont de avizul 

favorabil al Consiliului Legislativ nr. 21/10.01.2012, precum şi de Punctul de 
vedere al Guvernului care susţine adoptarea iniţiativei legislative.  

Sub raport de obiectul şi conţinutul său propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  

 Iniţiatorii proiectului sunt chiar membrii comisiei. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi 

avizarea favorabilă a proiectului de lege.  
 
 

2. Avizarea propunerii legislative pentru declararea de rezervaţie 
arheologică şi bun de utilitate publică de interes naţional a unor zone 
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din teritoriul localităţilor Sarmisegetusa, Mintia-Veţel şi a 
Complexului cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei - Costeşti -Cetăţuie; 
Cetăţuia Înalta; Ciocuţa; Costeşti-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; 
Feţele Alba; Grădiştea Muncelului; Piatra Roşie - Judeţul Hunedoara 
(L277/2012). 
Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia 

cu UNESCO,  prin adresa nr.L277 din 2012, a fost sesizată, în vederea întocmirii 
avizului, cu propunerea legislativă pentru declararea de rezervaţie 
arheologică şi bun de utilitate publica de interes naţional a unor zone din 
teritoriul localităţilor Sarmisegetusa, Mintia-Veţel şi a Complexului 
cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei - Costeşti -Cetăţuie; Cetăţuia Înalta; 
Ciocuţa; Costeşti-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Feţele Alba; Grădiştea 
Muncelului; Piatra Roşie - Judeţul Hunedoara,  (L277/2012), iniţiatori: 
Amet Aledin - deputat UDTTMR (minoritãti); Buciuta Ştefan - deputat UUR 
(minoritãti); Firczak Gheorghe - deputat UCRR (minoritãti); Ganţ Ovidiu Victor - 
deputat FDGR (minoritãti); Grosaru Mircea - deputat RO.AS.IT (minoritãti); Ibram 
Iusein - deputat UDTR (minoritãti); Ignat Miron - deputat CRLR (minoritãti); Longher 
Ghervazen - deputat UPR (minoritãti); Manolescu Oana - deputat ALAR (minoritãti); 
Merka Adrian-Miroslav - deputat UDSCR (minoritãti); Mircovici Niculae - deputat 
UBBR (minoritãti); Pambuccian Varujan - deputat UAR (minoritãti); Păun Nicolae - 
deputat PRPE (minoritãti); Popov Duşan - deputat USR (minoritãti); Radan Mihai - 
deputat UCR (minoritãti); Vainer Aurel - deputat FCER (minoritãti); Zisopol Dragoş 
Gabriel - deputat UER (minoritãti) 

 În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare şi urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile 
art.76 alin.(2) din Constituţia României. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi 
avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 
 

3.   Aprobarea programului de lucru în perioada vacanţei 
parlamentare. 

Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu 
UNESCO a hotărât următorul program de lucru în timpul vacanţei parlamentare : 
 Iulie : - în data de 2 studiu individual ; 

- în data de 3 şedinţă comisie 
 

August : - în data de 28 studiu individual 
 -în data de 29 şedinţă comisie. 

 

La lucrările comisiei au participat: dl. deputat Uioreanu Horea-Dorin, dl. 
deputat Voicu Mădălin-Ștefan, dl. deputat Amed Aledin, dna. deputat Axenie Carmen, 
dl. deputat Adomniţei Mihai Cristian, dl. deputat Bărbulescu Daniel-Ionuţ, dl. deputat 
Giurgiu Mircia, dl. senator Dobra Nicolae, dna. deputat Farkas Anna-Lili, dl. senator 
Avram Crăciun şi dl. deputat Socaciu Victor.  

Au fost absenţi: dl. deputat Luca Ciprian-Florin, dl. deputat Popa Octavian-
Marius, dl.deputat Zătreanu Dan-Radu, dl. senator Başa Petru, dl. deputat Burnei 



Ion, dl. deputat Dolineaschi Andrei, dl. senator Diaconu Mircea, dl. senator Feldman 
Radu Alexandru, dl. senator Nicula Vasile Cosmin, şi dl. deputat Surpățeanu Mihai. 

 

Preşedinte                Secretar 

deputat Horea-Dorin Uioreanu  deputat Mădălin-Ştefan Voicu 

 


