
 
 
 

         
 

SINTEZA  
şedinţei din 28 februarie 2012  

 
 

Ședința Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru relaţia cu UNESCO s-a desfăşurat în ziua de 28 februarie şi a fost condusă de 
dl. deputat Sava Andrei Valentin, vicepreşedintele comisiei. 

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

1. Dezbateri privind stadiul întocmirii dosarului pentru Lista Patrimoniului 
Mondial a Ansamblului monumental „Calea Eroilor” din Targu Jiu 
Invitat: domnul Kelemen Hunor, ministru al Culturii si Patrimoniului 
National 

 
2. Avizarea propunerii legislative privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua 

Patrimoniului Mondial UNESCO din România (L117/2012) 
Stadiu: în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 
Caracter: ordinar 
Initiatori: Başa Petru - senator PD-L; Crăciun Avram - senator 
Independent; Dobra Nicolae - senator PD-L; Nicula Vasile-Cosmin - senator 
PSD; Amet Aledin - deputat UDTTMR (minoritãti); Bărbulescu Daniel-Ionuţ 
- deputat PD-L; Farkas Anna-Lili - deputat UDMR; Popa Octavian-Marius - 
deputat PNL; Popov Duşan - deputat USR (minoritãti); Socaciu Victor - 
deputat PSD; Uioreanu Horea-Dorin - deputat PNL; Voicu Mădălin-Ştefan - 
deputat PSD 

 
3. Avizarea propunerii legislative privind statutul artistului în România, 

exercitarea profesiei de artist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Ordinului Artiştilor din România 
Stadiu: în lucru, la comisiile permanente ale Senatului 
Caracter: organic 
Iniţiatori: Socaciu Victor - deputat PSD 

  
 4. Dezbaterea propunerii legislative privind  măsurile pentru protejarea 

resurselor piscicole din Delta Dunării,  îmbunătăţirea calităţii vieţii în Delta 
Dunării, întărirea instituţională a Administraţiei Rezervaţiei Biosfera Delta 
Dunării şi Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură 

 

 

Parlamentul Romaniei 
 

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



 

Punctul 1: 
Dezbateri privind stadiul întocmirii dosarului pentru Lista Patrimoniului Mondial 

a Ansamblului monumental „Calea Eroilor” din Târgu Jiu. 
Deoarece domnul ministru nu a dat curs invitaţiei făcute de către comisie şi 

nici nu a delegat pe altcineva să-l reprezinte la discuţiile pe acestă temă din cadrul 
şedinţei comisiei, s-a decis trimiterea unei adrese către Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional în care să se solicite o clarificare a situaţiei. 

 
 
Punctul 2: 

Avizarea propunerii legislative privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua 
Patrimoniului Mondial UNESCO din România (L117/2012) 

În urma discuţiilor purtate de catre initiatorii propunerii legislative cu 
reprezentantii guvernului, s-au decis urmatoarele: 

1. Modificarea articolului 2: Cu prilejul Zilei Patrimoniului Mondial din 
România se pot organiza activităţi culturale, sociale si artistice şi se 
difuzează, prin mijloacele de informare în masă, materiale care 
vizează promovarea şi protejarea patrimoniului mondial din 
România. Aceasta elimină posibila interpretare a legii în sensul 
obligativităţii organizării unor activităţi culturale, sociale şi artistice.  

2. Eliminarea articolului 4 referitor la difuzarea de către Societatea 
Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune a 
unor emisiuni despre patrimoniul mondial din România în perioada 
10-16 noiembrie. Motivul eliminării acestui articol îl reprezintă lipsa 
sa de relevanţă, dat fiind faptul că reglementările în vigoare ale SRR 
şi SRT prevăd difuzarea cu prioritate a unor emisiuni de promovare 
a zilelor de sărbătoare naţională.  

 
Membrii comisiei au luat act de discuţiile avute de iniţiatori cu reprezentanţii 

guvernului, hotărând să adopte aviz favorabil, cu amendamentele propuse de domnul 
deputat Sava Andrei Valentin. 
 
Punctul 3: 

Avizarea propunerii legislative privind statutul artistului în România, 
exercitarea profesiei de artist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Ordinului Artiştilor din România (L111/2012). 

Domnul deputat Socaciu Victor, iniţiator al propunerii legislative a prezentat 
argumente privind necesitatea unei reglementări unitare privind artiştii din România, 
aducând în aceste sens, ca exemplu, reglementările din alte ţări precum Canada, 
Franţa, SUA.  

În urma dezbaterilor avute, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de 
voturi să adopte un aviz favorabil propunerii legislative. 

 
Punctul 4: 

Dezbaterea propunerii legislative privind  măsurile pentru protejarea resurselor 
piscicole din Delta Dunării,  îmbunătăţirea calităţii vieţii în Delta Dunării, întărirea 



instituţională a Administraţiei Rezervaţiei Biosfera Delta Dunării şi Agenţiei Naţionale 
pentru Pescuit si Acvacultura. 

Având în vedere complexitatea propunerii legislative, membrii comisiei au 
hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă viitoare pentru o mai bună 
aprofundare. 
 
 
  

La lucrările comisiei au participat: dl.deputat Sava Andrei-Valentin, dl. deputat 
Amed Aledin, dl. deputat Bărbulescu Daniel-Ionuţ, dl. senator Başa Petru, dl. senator 
Craciun Avram, dl. senator Dobra Nicolae, dna. deputat Axenie Carmen, dl. senator 
Feldman Radu Alexandru, dna. deputat Farkas Anna-Lili, dl. deputat Giurgiu Mircia, 
dl. deputat Surpățeanu Mihai şi dl. deputat Socaciu Victor.  

Au fost absenţi: dl. deputat Uioreanu Horea-Dorin, dl. deputat Voicu Mădălin-
Ștefan, dl. senator Diaconu Mircea, dl. deputat Adomniţei Mihai Cristian, dl. deputat 
Luca Ciprian-Florin, dl. senator Nicula Vasile Cosmin, dl. deputat Burnei Ion, dl. 
deputat Dolineaschi Andrei,  dl. deputat Popa Octavian-Marius. 

 

Vicepreşedinte 

Deputat Andrei Valentin Sava 


