
 
 

          

 

 

SINTEZA 

şedinţei din ziua de 31 mai 2011 
 
 

Şedința Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru relaţia cu UNESCO s-a desfăşurat în ziua de 31 mai 2011 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. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind declararea zilei de 16 
noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial din România - PLx 225/2011; 

2. Informare privind participarea la lucrările Consiliului Executiv UNESCO (Paris, 3 
- 19 mai 2011) a delegaţiei comisiei compusă din: 

 Deputat Horea Dorin Uioreanu, preşedinte al comisiei; 
 Deputat Daniel Ionuţ Bărbulescu, membru al comisiei; 
 Deputat Ciprian-Florin Luca, membru al comisiei; 
 Senator Nicula Vasile Cosmin, membru al comisiei; 

3. Solicitare din partea Catedrei UNESCO „Teatrul si Cultura Civilizaţiilor” a 
Institutului Internaţional al Teatrului (ONG) privind susţinerea financiară a 
proiectului „Festivalul mondial al şcolilor de teatru & Conferinţa mondială a 
directorilor din şcolile de teatru”; 

4. Informare privind Conferinţa Internaţională ”Dialog între universităţile din 
Europa şi Asia Centrală cu privire la cooperarea pentru dezvoltarea 
învăţământului superior” (Bucureşti, 27-28 mai, Palatul Parlamentului) 
organizată sub patronajul Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor 
şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO; 

5. Invitarea domnului Ani Matei, Secretar General al C.N.R. UNESCO, la o şedinţă 
a comisiei cu următoarele solicitări: 

 raport de activitate al Comisiei Naţionale a României pentru 
UNESCO pentru perioada 1 ianuarie – 31 mai 2011; 

 planul de proiecte şi iniţiative al Comisiei Naţionale a României 
pentru UNESCO pentru perioada 1 iunie – 31 decembrie 2011. 

6. Stabilirea unei şedinţe speciale a comisiei pentru audierea domnului Kelemen 
Hunor, ministrul Culturii si Patrimoniului Naţional (conform propunerii comisiei 
din 12 aprilie 2011); 

7. Informare privind invitaţia adresată domnului deputat Horea-Dorin Uioreanu, 
preşedinte al comisiei, şi domnului deputat Ciprian Florin Luca, membru al 
comisiei, de către dl. Ali Abbaspour, Preşedintele Comisiei pentru Educaţie şi 
Cercetare al Parlamentului Iranian, de a participa la cea de-a 3-a întâlnire a 
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Biroului Executiv al Forumului parlamentarilor pentru educaţie din Asia-Pacific 
(18 iunie 2011, Teheran);  

8. Informare privind participarea Comisiei permanente comune a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO la organizarea 
evenimentului Black Sea Trade and Investment Promotion Programme (BSTIP) 
First Partnership Forum on ICT  împreună cu Programul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (PNUD) România şi Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor a Camerei Deputaţilor (9 iunie a.c., Palatul Parlamentului); 

9. Diverse. 
 

Punctul 1 de pe ordinea de zi: 
Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind declararea zilei de 16 

noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial din România - PL x 225/2011; 

În urma dezbaterilor care au avut loc pe marginea propunerii legislative 
privind declararea zilei de 16 noiembrie ca Ziua Patrimoniului Mondial din 
România – Plx 225/2011, comisia a hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte 
aviz favorabil. 

 
Punctul 2 de pe ordinea de zi: 
Informare privind participarea la lucrările Consiliului Executiv UNESCO (Paris, 3 

- 19 mai 2011) a delegaţiei comisiei compusă din: 
 Deputat Horea Dorin Uioreanu, preşedinte al comisiei; 
 Deputat Daniel Ionuţ Bărbulescu, membru al comisiei; 
 Deputat Ciprian-Florin Luca, membru al comisiei; 
 Senator Nicula Vasile Cosmin, membru al comisiei; 

În perioada 5 – 21 mai a.c. s-au desfăşurat, la sediul UNESCO de la Paris, 
lucrările celei de-a 186-a sesiuni a Consiliului Executiv al Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură.  

Din partea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului României 
pentru Relaţia cu UNESCO au luat parte la reuniuni, în perioada 16 – 20 mai a.c., 
domnul deputat Horea Dorin Uioreanu, preşedintele Comisiei, precum şi domnii 
deputaţi Ciprian Luca şi Daniel Bărbulescu, respectiv domnul senator Cosmin Vasile 
Nicula. 

Parlamentarii români s-au implicat în discutarea şi adoptarea unor decizii 
importante ale celei de-a 186-a reuniuni, sprijiniţi fiind în demersurile lor de domnul 
Petru Dumitriu, reprezentantul oficial al României în Consiliul Executiv al UNESCO, 
precum şi de personalul Delegaţiei Permanente a României de pe lângă UNESCO. 

Dintre problemele şi deciziile în discutarea, respectiv adoptarea cărora s-au 
implicat şi membrii delegaţiei parlamentare din România, le semnalăm pe 
următoarele: 

a) Elaborarea de orientări privind elaborarea rapoartelor Statelor Părţi cu 
privire la aplicarea Convenţiei și Recomandării referitoare la eliminarea discriminării în 
educaţie (1960) 

b) Aplicarea Recomandării cu privire la recunoaşterea studiilor şi titlurilor 
obţinute în învăţământul superior (1993) 

c) O altă decizie la adoptarea căreia a participat şi delegația română a fost 
aceea de a recomanda Conferinţei Generale includerea în calendarul de aniversări 



UNESCO pentru anul 2012, a trei personalităţi din domeniile educaţiei, culturii şi 
ştiinţei, propuse de Delegaţia permanentă a României la UNESCO, plus o parte a unui 
sit aflat pe lista UNESCO: 

 Aniversarea a 100 de ani de la naşterea savantului George Emil 
Palade (1912-2008); 

 Aniversarea a 100 de ani de la naşterea compozitorului Sergiu 
Celibidache (1912-1996); 

 Aniversarea a 100 de ani de la moartea savantului Spiru Haret 
(1851-1912). 

 De asemenea, în calendarul UNESCO a fost reţinută aniversarea, 
în 2013, a 350 de ani de la construirea Bisericii de lemn din Rogoz, înscrisă pe 
lista Patrimoniul Mondial UNESCO printre bisericile de lemn din Maramureş. 
 
d) Aprobarea de către Consiliului Executiv a recomandării de creare a unor 

Institute internaţionale de categoria a II-a, sub auspiciile UNESCO: 
Având în vedere că pe agenda curentă a cooperării dintre UNESCO şi România 

se află proiectul creării unui Institut internaţional de fizica de categoria a II-a, sub 
auspiciile UNESCO, urmare iniţiativei unui grup de oameni de ştiinţa de la Fundaţia 
Horia Hulubei de pe platforma Măgurele, propunere salutată de Directorul-general al 
UNESCO, Irina Bokova, pe parcursul vizitei sale la Bucureşti, facem următoarele 
precizări de procedură: 

- elementul cel mai important în procesul de aprobare îl constituie studiul de 
fezabilitate care va fi întocmit ca urmare a vizitei în teren a unei echipe de 
experţi UNESCO. Prin urmare este important ca toate aspectele care ţin de 
mandatul Institutului, precum şi de conţinutul viitorului acord dintre Guvernul 
României şi UNESCO, să fie definitivate cu ocazia vizitei experţilor; 

- studiul de fezabilitate trebuie să fie întocmit în timp util astfel încât 
documentul să poată fi omologat şi tradus în toate limbile oficiale ale UNESCO 
şi să fie adăugat pe agenda sesiunii a 187-a a Consiliului Executiv din  toamna 
acestui an şi pe cea a Conferinţei Generale, for de decizie finală; 

- o informaţie esenţială care figurează în rezumatele studiilor de fezabilitate este 
cea referitoare la implicaţiile financiare şi administrative; 

- prezentarea studiilor de fezabilitate Consiliului Executiv este precedată de 
analizarea propunerilor de către Grupul de experţi pentru probleme 
administrative şi financiare, în care România nu este reprezentată; 

- propunerile nu au suscitat dezbateri în cadrul reuniunii comune a Comisiei 
Financiare şi Administrative şi Comisiei pentru Programe şi Relaţii Externe. 
În afara de cele 8 decizii individuale privind crearea Institutelor respective, a 

mai fost adoptată o decizie care vizează la modul general activitatea Institutelor 
UNESCO de categoria a II-a. Astfel, Consiliul Executiv a decis să ceară Directorului-
general să prezinte, la sesiunea a 189-a, un raport care să continue evaluări privind: 

- Contribuţia acestor instituţii la realizarea obiectivelor strategice ale UNESCO; 
- Conformitatea activităţii acestora cu acordurile pe baza cărora s-au creat; 
- Aspectele programatice, administrative şi financiare legate de toate institutele 

din această categorie, în perioada 2010-2011. 
Precizăm că astfel de exerciţii de evaluare periodica nu sunt noi în practica 

UNESCO, acţiuni similare având loc şi în anii precedenţi. Decizia nu va viza noul 
Institut de fizică. 



 
e) Cea mai importantă reuniune, din punctul de vedere al participării delegaţiei 

parlamentare din România, a fost cea referitoare la crearea unui Forum al 
parlamentarilor pentru UNESCO, precum şi relaţia UNESCO cu Parlamentele naţionale  

Astfel, cu ocazia dezbaterii de către Consiliul Executiv a organizării viitoarei 
Conferinţe Generale a UNESCO şi a includerii în programul acesteia a unui Forum 
Mondial al Parlamentarilor, a fost abordată, pentru prima dată în format inter-
guvernamental, şi propunerea instituţionalizării sau permanentizării relaţiilor dintre 
UNESCO si Parlamentele Naţionale ale ţărilor membre. Directorul  general UNESCO, 
doamna Irina Bokova evocând experienţa pozitivă a României şi vizita efectuată în 
ţara noastră la invitaţia Parlamentului, şi-a prezentat argumentele cunoscute în 
favoarea iniţiativei. 

Conform celor convenite în discuţiile dintre înalţii oficiali din Parlamentul 
României şi doamna Irina Bokova, cu ocazia vizitei acesteia la Bucureşti, 
parlamentarii români prezenţi la reuniune au prezentat, pe baza experienţei 
naţionale, argumentele care pot favoriza conturarea treptată a unei construcţii 
instituţionale în relaţiile dintre UNESCO şi Parlamentele naţionale, atât în dezbaterile 
generale cât şi în discuţiile cu privire la punctul 22. Au fost puse în evidenţă 
prerogativele legislativului în ratificarea şi punerea în practică a convenţiilor UNESCO, 
posibilităţile pe care parlamentele le au în stimularea unor sinergii în activitatea 
ministerelor specializate în domeniile din competenţa UNESCO, rolul lor în aprobarea 
bugetului, precum şi potenţialul de creştere a nivelului de interes şi vizibilitate politică 
pentru obiectivele organizaţiei, prin intermediul autorităţii parlamentare. De 
asemenea, a sugerat necesitatea identificării cu prioritate a coordonatelor precise şi 
valorii adăugate de o relaţie permanentă UNESCO – parlamente, astfel încât 
substanţa să preceadă forma aranjamentelor instituţionale. În acelaşi timp, s-a 
evocat interesul a numeroase delegaţii parlamentare la precedentul Forum de a 
permanentiza legătura cu UNESCO şi a invitat delegaţiile guvernamentale să 
informeze parlamentele cu privire la dezbaterile din Consiliul Executiv astfel încât la 
Forumul din octombrie procesul de reflecţie să poată avansa. 

În ceea ce priveşte data desfăşurării Forumului, Secretariatul a avansat ziua 
de vineri, 21 octombrie 2011. Propunerea datei a fost primită cu rezerve de anumite 
delegaţii, astfel ca Secretariatul urmează să continue consultările pentru găsirea unei 
alte soluţii, respectiv după Forumul ministerial (26-27 octombrie). 

 
 
Punctul 3 de pe ordinea de zi: 
Solicitare din partea Catedrei UNESCO „Teatrul si Cultura Civilizaţiilor” a 

Institutului Internaţional al Teatrului (ONG) privind susţinerea financiară a proiectului 
„Festivalul mondial al şcolilor de teatru & Conferinţa mondială a directorilor din şcolile 
de teatru”; 

Catedra UNESCO „Teatrul si Cultura Civilizaţiilor” a Institutului Internaţional al 
Teatrului este un organism internaţional neguvernamental cu sediul Secretariatului 
permanent la Bucureşti care funcţionează în baza H.G.1113/25.09.2003. Instituţia 
doreşte organizarea unui proiect internaţional cu tema „Festivalul mondial al şcolilor 
de teatru & Conferinţa mondială a directorilor de teatru” în luna septembrie a anului 
2012.  



Prin adresa transmisă Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru relaţia cu UNESCO respectiva instituţie solicită sprijin financiar în 
vederea organizării acestui proiect internaţional de turism cultural. 

Membrii comisiei au decis ca domnul senator Mircea Diaconu să aibă o 
întrevedere cu directorul catedrei UNESCO „Teatrul si Cultura Civilizaţiilor” a 
Institutului Internaţional al Teatrului pentru a solicita un punct de vedere amănunţit 
privind implicarea în organizarea acestui eveniment. 

 
Punctul 4 de pe ordinea de zi: 
Informare privind Conferinţa Internaţională ”Dialog între universităţile din 

Europa şi Asia Centrală cu privire la cooperarea pentru dezvoltarea învăţământului 
superior” (Bucureşti, 27-28 mai, Palatul Parlamentului) organizată sub patronajul 
Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu 
UNESCO; 

În perioada 27-28 mai a avut loc la Palatul Parlamentului Conferinţa 
Internaţională ”Dialog între universităţile din Europa şi Asia Centrală cu privire la 
cooperarea pentru dezvoltarea învăţământului superior” organizată în parteneriat cu 
Centrul European pentru Învăţământul Superior (UNESCO-CEPES) şi Departamentul – 
Catedră UNESCO pentru Schimburi Inter-Culturale şi Inter-religioase de la 
Universitatea Bucureşti. 

 
Punctul 5 de pe ordinea de zi: 
Invitarea domnului Ani Matei, Secretar General al C.N.R. UNESCO, la o şedinţă 

a comisiei cu următoarele solicitări: 
 raport de activitate al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO 

pentru perioada 1 ianuarie – 31 mai 2011; 
 proiecte aflate în curs de desfăşurare ale CNR UNESCO; 
 planul de proiecte şi iniţiative al Comisiei Naţionale a României pentru 

UNESCO pentru perioada 1 iunie – 31 decembrie 2011; 
Membrii comisiei au decis ca domnul Ani Matei să fie invitat la şedinţa comisiei 

din data de 7 iunie 2011. 
 

Punctul 6 de pe ordinea de zi: 
Stabilirea unei şedinţe speciale a comisiei pentru audierea domnului Kelemen 

Hunor, ministrul Culturii si Patrimoniului Naţional (conform propunerii comisiei din 12 
aprilie 2011); 

În conformitate cu Regulamentul Camerei Deputaţilor art. 54, litera (1) şi a 
Regulamentului Senatului art. 61 literele (1) și (2), membrii comisiei au decis să 
solicite prezenţa domnului Kelemen Hunor, ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţional, 
la şedinţa comisiei din data de 7 iunie 2011 pentru a dezbate următoarele subiecte: 

 Priorităţile României la UNESCO pentru 2011-2012; 
 Stadiul întocmirii propunerilor pentru Lista tentativă UNESCO; 
 Situaţia actuală în care se găsesc Fortăreţele dacice din Munţii Orăştiei; 
 Poziţia Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional faţă de proiectul 

Roşia   Montana; 
 Alte aspecte legate de problematica UNESCO şi care ţin de Ministerul 

Culturii şi Patrimoniului Naţional; 
 



 Punctul 7 de pe ordinea de zi: 
Informare privind invitaţia adresată domnului deputat Horea-Dorin Uioreanu, 

preşedinte al comisiei, şi domnului deputat Ciprian Florin Luca, membru al comisiei, 
de către dl. Ali Abbaspour, Preşedintele Comisiei pentru Educaţie şi Cercetare al 
Parlamentului Iranian, de a participa la cea de-a 3-a întâlnire a Biroului Executiv al 
Forumului parlamentarilor pentru educaţie din Asia-Pacific (18 iunie 2011, Teheran). 

Membrii comisiei au aprobat în unanimitate deplasarea domnilor deputaţi 
Horea-Dorin Uioreanu şi Ciprian Florin Luca la acest forum, considerând evenimentul 
ca o oportunitate de a promova permanentizarea relaţiilor dintre UNESCO şi 
parlamentele naţionale precum şi promovarea României ca fiind singura ţară în care 
funcţionează cu succes o Comisie parlamentară permanentă pentru relaţiile cu 
UNESCO. 

 
 

 Punctul 8 de pe ordinea de zi: 
Informare privind participarea Comisiei permanente comune a Camerei 

Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO la organizarea evenimentului Black 
Sea Trade and Investment Promotion Programme (BSTIP) First Partnership Forum on 
ICT  împreună cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România şi 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a Camerei Deputaţilor (9 iunie 
a.c., Palatul Parlamentului). 

 

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

 

 

Preşedinte                Secretar 

deputat Horea-Dorin Uioreanu  deputat Mădălin-Ştefan Voicu 

 


