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Ordine de zi 
 
 

 
1. Aviz pentru propunerea legislativă privind protejarea patrimoniului 

cultural imaterial (L559/2010). 
 

2. Informări : 
a. Propunere legislativă privind declararea zilei de 16 noiembrie ca „Ziua 
Patrimoniului Mondial din România” (b604/2010) 

Aviz favorabil al Consiliului legislativ  
Trimis pentru punct de vedere la Guvern. 

b. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 
privind Codul Fiscal (Pl-x 514/2010).  
Respinsă de Senat, aflată la Camera Deputaţilor 

Aviz favorabil : Comisia economică 
Aviz favorabil : Comisia juridică 
Pentru avizare:Comisia pentru cultură 
Raport  : Comisia pentru buget-finanţe. 

c. Proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a 
României pentru UNESCO (propunere legislativă cu caracter organic)  

– aflat la Senat pentru dezbatere şi vot (raport de respingere dat de 
către: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport) 

– adoptat tacit de Camera Deputaţilor. 
 

3. Sesizări: 
 

a. Băile Herculane 
• sesizare AVAS ;  
• sesizare Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional ; 
• sesizare Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului ; 
• 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 ; 
• informare privind demersurile comisiei trimisă domnului Nicusor 

Constantinescu, primar al oraşului Băile Herculane. 
 

 

Parlamentul Romaniei 
 

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



b. Programul de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista 
Patrimoniului Mondial UNESCO – solicitare de adoptare prin Hotărâre de 
Guvern trimisă domnului Emil Boc, Prim-Ministru al Romaniei. 
 
c. Sesizare trimisă Ministerului Culturii şi Patrimoniului National privind 
distrugerea sitului arheologic de la Barboşi. 
 
d. Solicitare trimisă domnului Sergiu Nistor, preşedinte al ICOMOS 
România, privind oportunitatea includerii Roşiei Montană pe Lista tentativă 
UNESCO. 

 
e. Răspuns la sesizarea trimisă Departamentului pentru Relaţia cu 
Parlamentul (Ministerul Mediului şi Pădurilor) privind procedura de 
infringement deschisă împotriva României de către Comisia Europeană 
datorită amenajării plajei de la Sulina. 

 
 

4. Alte activităţi şi proiecte: 
 
 a. Invitaţii evenimente : 

- Festivalul de Muzică Lăutărească, memorial Toni Iordache, Târgovişte, 
9 decembrie 2010, orele 13 :00 – 19 :00, organizat de Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional împreună cu Asociaţia Romanes 
Dâmboviţa ; 
- Seminarul « Istoria şi educaţia interculturală », Bucureşti, 16-17 
decembrie 2010, organizat de Departamentul de Relaţii Interetnice al 
Guvernului şi Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti. 
 

 b. Proiecte : 
- Proiectul-vitrină al UNESCO privind Delta Dunării (parteneri : Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului ; Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional ; Comisia Naţională a României pentru UNESCO ; Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului ; UNESCO; Consiliul 
Judeţean Tulcea) – 14 decembrie 2010, ora 10 :00. 

 
c. Alte iniţiative : 

- primirea reprezentanţilor grupului Şcoala Tinerilor cu Iniţiative Inter-
culturale la Palatul Parlamentului, 16 decembrie 2010 (parteneri : 
Departamentul pentru Relaţii Interetnice al Guvernului României, 
National Democratic Institute, PNUD România) ; 

- achiziţionarea unui set de clasoare cu tematica UNESCO de la 
Romfilatelia ce urmează a fi folosite în acţiunile de protocol ale comisiei. 

 
 
d. Activităţi 2011 : 

- invitarea Directorului-General al UNESCO, doamna Irina Bokova, în 
România (26-27 aprilie);  



- reprezentarea comisiei la Forumul Mondial al Parlamentarilor pentru 
UNESCO (octombrie 2011) ; 

- susţinerea candidaturii României la preşedinţia Forumului Mondial al 
Parlamentarilor pentru UNESCO prin relaţii bilaterale ; 

- Organizarea Conferinţei pentru Cooperare Academică între Europa şi 
Asia (27-28 mai 2011) împreună cu CEPES UNESCO. 

 
e. Alte probleme aflate în dezbatere : 

- includerea sitului arheologic Roşia Montană pe Lista tentativă a 
UNESCO ; 

- soluţii legislative pentru Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei ; 
- stabilirea unei liste prioritare a monumentelor de patrimoniu înscrise în 

Lista tentativă UNESCO pentru includerea lor în Lista Patrimoniului 
Mondial (Institutul Naţional al Patrimoniului şi Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional) ; 

- 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). 

 
 

 
 


