
 
 

          

     

SINTEZA 

şedinţei din ziua de 8 iunie 2010 
 

 

Ședința Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru relaţia cu UNESCO s-a desfăşurat în ziua de 8 iunie 2010 şi a fost condusă de 
dl. deputat Horea-Dorin Uioreanu, preşedintele comisiei. 

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

 

1. Propuneri de legi: 
1. Proiecte legislative privind ratificarea sau adoptarea unor Convenţii 

UNESCO; 
2. Proiect de lege privind protejarea patrimoniului cultural imaterial 

(b320/2010); 
3. Proiect de lege privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a 

României pentru UNESCO;  
 
2. Sesizări: 
1. Informare privind sesizarea trimisă Departamentul pentru Relaţia cu 

Parlamentul privind procedura de infringement declanşată de Comisia 
Europeană în cazul României pentru proiectul plajei de la Sulina ; 

2. Informare privind sesizarea trimisă Departamentul pentru Relaţia cu 
Parlamentul privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al 
statului din administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor  - Administratia 
Biosferei “Delta Dunării”  în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.  

 
3. Diverse:  
1. Stabilirea programului comisiei în perioada vacanţei parlamentare 1 iulie – 

31 august ; 
2. Informare privind evenimentul de lansare al Iniţiativei ONU Alianţa 

Civilizaţiilor în Romania, 18 mai 2010, orele 10:00, sala Drepturile Omului, 
Palatul Parlamentului ; 

3. Informare privind deplasarea domnului deputat Mircia Giurgiu la Forumul 
Parlamentarilor Arabi pentru Educaţie (7-8 iunie, Beirut, Liban) ca 
reprezentant al comisiei pentru a susţine implicarea factorului politic în 
iniţiativele UNESCO ; 

4. Informare privind situaţia grupului de lucru inter-institutional pentru 
rezolvarea problemelor Cetăţilor Dacice din Munţii Orăştiei ; 
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5. Informare privind situaţia patrimoniului arheologic de la Roşia Montană din 
punct de vedere al legislaţiei în vigoare. Demersuri şi iniţiative privind 
includerea Roşiei Montana pe Lista tentativa a UNESCO.  

 

Punctul 1 de pe Ordinea de zi –  Preşedintele comisiei prezintă situaţia 
proiectelor de legi aflate în procesul legislativ.  

 Punctul 2 de pe Ordinea de zi 
 
 -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. 
 

-Informare privind sesizarea trimisă Departamentul pentru Relaţia cu 
Parlamentul privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din 
administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor  - Administraţia Biosferei “Delta 
Dunării”  în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.  

Comisia permanentă a solicitat, prin adresa nr.44/103/20.05.2010, 
Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul următoarele precizări : 

“Având în vedere că suprafaţa de teren de 31,6525 ha, a făcut parte din 
Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”  şi că pe acest teren se vor aplasa echipamente 
radar, care ar putea  avea efecte negative asupra habitatelor din zonă, am dori să 
ştim de ce nu a fost efectuat acest studiu, precum şi de ce nu s-a găsit o locaţie 
alternativă, având în vedere că Ministerul Apărării Naţionale deţine în zonă 600 de 
ha.” 

Prin adresa nr. 4848/DRP/01.06.2010 Departamentul pentru Relaţia cu 
Parlamentul precizează că legislaţia actuală, la data intrării în vigoare a OUG 31/2010 
nu prevedea efectuarea unui studiu de impact la schimbarea titularului dreptului de 
administrare asupra unui teren. 

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării Tulcea a informat, în data de 
26 mai 2010, titularul proiectului despre necesitatea demarării procedurii de evaluare 
adecvată. S-a efectuat, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, verificarea 
amplasamentului pentru determinarea habitatelor din zonă şi a speciilor de floră şi 
faună ce ar putea fi afectate de lucrări.  

 

 

 



Punctul 3 de pe Ordinea de zi – Stabilirea programului comisiei în perioada 
vacanţei parlamentare 1 iulie – 31 august ; 

Membrii Comisiei au hotărât în unanimitate următorul program în perioada 
vacanţei parlamentare: 

- 1 şedinţă în data de 6 iulie 2010 , între orele 10,00 – 11,00 

- 1 şedinţă în data de 31 august 2010, între orele 10,00 – 11,00 

Membrii Comisiei au luat notă de informările depuse în mapele de şedinţă. 

La lucrările comisiei au participat: dl. deputat Uioreanu Horea-Dorin, 
dl.deputat Sava Andrei-Valentin, dl. deputat Amed Aledin, dna. deputat Axenie 
Carmen, dl. deputat Bărbulescu Daniel-Ionuţ, dl. deputat Burnei Ion, dl. senator 
Diaconu Mircea, dna. deputat Farkas Anna-Lili, dl. deputat Luca Ciprian-Florin, dl. 
deputat Popa Octavian-Marius şi dl. deputat Socaciu Victor.  

Au fost absenţi: dl. deputat Voicu Mădălin-Ștefan, dl. deputat Adomniţei 
Cristian, dl. senator Başa Petru, dl. senator Dobra Nicolae,  dl. deputat Giurgiu Mircia, 
dl. senator Nicula Vasile Cosmin, dl. senator Prunea Nicolae Dănuț, dl. deputat 
Dolineaschi Andrei, dl. senator Feldman Radu Alexandru şi dl. deputat Surpățeanu 
Mihai. 

 

                 
Preşedinte                Secretar 

deputat Horea-Dorin Uioreanu  deputat Mădălin-Ştefan Voicu 

 

 


