
 

          

 

SINTEZA 

lucrărilor şedinţei din ziua de 12 noiembrie 2013 
 

 
 

Şedinţa aniversară a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru relaţia cu UNESCO a avut loc marţi, 12 noiembrie 2013, la Salonul Alb al 
Senatului şi a fost condusă de dl. senator Traian Constantin Igaş, preşedinte al comisiei. 

La şedinţa au participat, în calitate de invitaţi: domnul Remus Pricopie, ministru al 
Educației Naționale, preşedinte al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, doamna 
Maria Grapini, ministrul delegat pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de Afaceri și 
Turism, domnul Radu Podgorean, Ministerul Afacerilor Externe, Secretar de stat, doamna 
Irina Cajal Marin, Ministerul Culturii, Subsecretar de Stat, domnul Sergiu Nistor, presedinte 
ICOMOS si fost Secretar General al CNR UNESCO (2008-2009), domnul Serban Ursu, fost 
secretar General al CNR UNESCO (2009 – 2010). 

În deschiderea şedinţei, preşedintele comisiei, dl. senator Traian Constantin Igaş,  a 
precizat faptul că prin Legea nr. 160/2013 ziua de 16 noiembrie a fost declarată ca Ziua 
Patrimoniului Mondial UNESCO din România, reamintind că la data de 16 noiembrie 1945 a 
fost semnată Carta UNESCO la nivel mondial, iar în data de 16 noiembrie 1972, la Paris, a 
fost adoptată Convenția pentru protecţia patrimoniul mondial, cultural şi natural al 
UNESCO. 

De asemenea, a subliniat faptul că această lege a fost iniţiată de către Comisia 
permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO. 

A fost dat cuvântul invitaţilor, primul fiind domnul Remus Pricopie, ministru al 
Educației Naționale, preşedinte al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO. 

Acesta a afirmat că România, prin ambasadorii săi, a promovat de-a lungul timpului 
atât obiectivele, cât şi temele asumate de UNESCO, "contribuţia României în activitatea 
UNESCO fiind recunoscută".  

Domnia sa a precizat că este o zi importantă cu atât mai mult cu cât se marchează 
Ziua UNESCO în acelaşi timp cu Conferinţa Generală UNESCO care are loc la Paris, dar şi 
cu un alt moment important care va avea loc în perioada 19-21 noiembrie, respectiv 
alegerile pentru Comisia patrimoniului mondial, unde România şi-a depus candidatura. 

În continuare a luat cuvântul doamna Maria Grapini, ministru delegat pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism. 
 

Domnia sa crede că este extrem de important pentru România să-şi propună, ca 
acele obiective care deocamdată sunt trecute doar pe Lista tentativă să intre pe Lista 
Patrimoniului Mondial UNESCO. Domnia sa a precizat că avem deja obiective pe o listă de 
aşteptare şi ar trebui făcut lobby pentru că aceste obiective merită să fie în patrimoniul 
UNESCO. Toate obiectivele culturale pe lista UNESCO sau în aşteptare sunt extrem de 
importante pentru un turism durabil, inclusiv turismul cultural. Prin integrarea acestor 
obiective în turism se poate atrage un număr mai mare de turişti iar România va fi 
cunoscută în lume aşa cum merită, a susţinut doamna ministru. Aceasta a menţionat că şi 
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în anul 2014 vor fi alocate fonduri în vederea integrării obiectivelor culturale de pe lista 
UNESCO în turismul cultural.  

În continuare a luat cuvântul doamna Irina Cajal Marin, Subsecretar de Stat în 
cadrul Ministerului Culturii care a precizat că Ministerul acordă o importanţă deosebită 
protejării patrimoniului mondial UNESCO. 

În 2010 România a fost gazda Reuniunii reţelelor de experţi din Sud-Estul Europei 
pentru protejarea patrimoniului UNESCO. De asemenea, România este semnatară a 
tuturor acordurilor UNESCO referitoare la monumentele de patrimoniu mondial. 

Ministerul Culturii a finanţat studii de fezabilitate, proiecte de restaurare a 
monumentelor UNESCO. 
 

A fost dat cuvântul apoi domnului Radu Podgorean, Secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe.  

Acesta a subliniat faptul că a avea obiective pe Lista UNESCO este o mândrie, o 
onoare şi că toate aceste monumente reprezintă un beneficiu de imagine pentru ţară. 

Ministerul Culturii promovează monumentele UNESCO pe trei nivele principale: 
1. Promovarea patrimoniului prin acţiuni de diplomaţie culturală, precum şi 

prin acţiuni de diplomaţie publică; 
2. Coordonarea activităţii Delegaţiei permanente a României pe lângă 

UNESCO pentru negocierea candidaturile României la Comitetul 
patrimoniului mondial; 

3. Coordonarea acţiunilor de promovare a elementelor patrimoniu cultural şi 
natural prin analizarea şi  transmiterea de propuneri şi a unor obiective 
transnaţionale şi transfrontaliere (exemplul dat fiind Republica Moldova). 

De asemenea domnul Radu Podgorean a menţionat că ministerul militează pentru o 
mai strânsă legătura inter-instituţională. 

 
A luat cuvântul şi domnul Sergiu Nistor, fost secretar general al Comisiei Naţionale a 

României UNESCO, preşedinte ICOMOS România. 
Acesta a ţinut să precizeze că a fost cel care a propus la o întâlnire cu membrii 

comisiei ca ziua de 16 noiembrie sa devină Ziua patrimoniului UNESCO şi a mulţumit 
pentru perseverenţa cu care comisia a susţinut iniţiativa legislativă. 

Domnia sa a subliniat faptul că România este semnatară a tuturor convenţiilor în 
domeniul patrimoniului UNESCO şi a precizat că Lista Patrimoniului Mondial nu reprezintă o 
olimpiadă a celor care aduc mai multe dosare, ci reprezintă munca asiduă a unor experţi 
pentru a aduce în prim plan monumente de valoare universală. 

Preşedintele comisiei, domnul senator Constantin Traian Igaş, a mulţumit invitaţilor 
pentru cele expuse şi a dat citire unei declaraţii de intenţie a comisiei, cu ocazia zilei de 16 
noiembrie, Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România. 

În declaraţia prezentată sunt confirmate mai multe direcţii principale de activitate, 
precum şi aderarea la principiile fundamentale ale Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru 
Educaţie, Ştiinţă şi Cultură prin care fiecare stat contribuie la dezvoltarea umanităţii şi 
realizarea unei societăţi globale. 

 
În dorinţa de a promova o viziune integratoare a societăţii româneşti prin susţinerea 

culturii, educaţiei şi ştiinţei ca elemente fundamentale ale naţiunii române, potrivit acestui 
document, Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia 
cu UNESCO se angajează: 

 



 Să contribuie activ la protejarea şi conservarea monumentelor din patrimoniul 
naţional înscrise în Lista Patrimoniului Mondial sau pe Lista tentativă UNESCO; 

 Să sprijine necondiţionat şi prin toate mijloacele creşterea calităţii educaţiei şi a 
cercetării ştiinţifice; 

 Să se implice în promovarea valorilor culturale româneşti şi a bunurilor 
româneşti înscrise în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO ; 

 Să susţină interesele naţionale la nivelul UNESCO.  
 
Pentru realizarea acestor deziderate, Comisia permanentă comună a Camerei 

Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO consideră că este necesară elaborarea 
unei strategii naţionale susţinute de efortul conjugat al tuturor instituţiilor naţionale 
implicate în problematica UNESCO.  

Din partea comisiei au luat cuvântul doamna senator Firea Gabriela, domnul senator 
Dobra Dorin-Mircea, domnul deputat Paleologu Theodor, domnul deputat Antal Istvan, 
domnul senator Popa Constantin. 

Înainte de a închide lucrările şedinţei aniversare preşedintele comisiei a transmis 
faptul că domnia sa împreună cu domnul deputat Pâslaru vor participa la lucrările  
Comitetului Patrimoniului Mondial, in perioada 19-21 noiembrie, la Paris, în cadrul cărora 
va fi promovată şi candidatura României. 

 

La lucrările comisiei au participat: domnul senator Igaş Traian Constantin, doamna 
senator Firea Gabriela, domnul senator Dobra Dorin-Mircea,domnul deputat Antal Istvan, 
domnul deputat Bărbulescu Daniel-Ionuţ, domnul deputat Cozmanciuc Corneliu-Mugurel, 
domnul deputat Dobre Victor Paul, domnul senator Draghici Damian, domnul deputat 
Paleologu Theodor,  domnul deputat Pâslaru Florin-Costin, domnul senator Popa 
Constantin, doamna deputat Turcan Raluca, domnul deputat Voicu Mădălin-Ştefan,  

Au fost absenţi: domnul deputat Caloianu Mario-Ernest,  domnul deputat Ghiveciu 
Marian,  domnul senator Nasta Nicolae, domnul deputat Necula Cosmin, domnul deputat 
Palăr Ionel. 

 

 

Preşedinte                  Secretar 

Senator Traian Constantin Igaş   Senator Dobra Dorin-Mircea 
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