
 
 

          

 

 

SINTEZA 

şedinţei din ziua de 9 martie 2010 
 

 

Ședința Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru relaţia cu UNESCO s-a desfăşurat în ziua de 9 martie 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. Analiza sancţiunilor prevăzute de legislatia în vigoare la nivel naţional şi european 
privind întreţinerea imobilelor cu regim de monument istoric; 

2. Discuţii pe marginea proiectului de lege privind modificarea Legii Patrimoniului 
Imaterial (Legea nr. 26/2008); 

3. Diverse: 

a) Informare privind demersurile făcute pentru deplasarea delegaţilor la 
reuniunea Consiliului Executiv al UNESCO din perioada 30 martie-15 aprilie; 

b) Stabilirea unei întrevederi între domnul deputat Horea Dorin Uioreanu, 
preşedinte al comisiei, şi domnul Hunor Kelemen, ministru al Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu scopul soluţionării problemelor pe linie 
UNESCO; 

c) Participarea reprezentanţilor comisiei la grupul de lucru inter-instituţional 
organizat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional privind rezolvarea 
problemelor la nivel de administrare şi proprietate a terenurilor pe care se 
găsesc Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei (sediul MCPN, 10 martie 2010, ora 
10:30); 

d) Participarea reprezentanţilor comisiei la lansarea colecţiei de cărţi Patrimoniul 
Umanităţii din România publicată sub egida UNESCO (Palatul Kreţulescu, str. 
Ştirbei Vodă nr. 39, marţi 9 martie 2010, ora 19:00); 

e) Informare privind proiectul Dezvoltare durabilă prin cultura şi turism în Delta 
Dunării coordonat în România de către dl. Şerban Ursu, Secretar-General al 
Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO; 

f) Organizarea evenimentului de lansare a programului Organizaţiei Naţiunilor 
Unite Alianţa civilizaţiilor în data de 8 iunie 2010 la Palatul Parlamentului. 
Organizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Comisia permanentă comună a 
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO şi Programul 
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. 
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Punctul 1 de pe Ordinea de zi - prezentarea legislaţiei în vigoare la nivel 
naţional şi european privind întreţinerea imobilelor cu regim de monument istoric şi 
sancţiunile ce decurg din încălcarea legislaţiei. S-a prezentat un material comparativ 
al legislaţiei din ţări europene precum Franţa, Germania, Marea Britanie, Belgia. 
Membrii Comisiei au hotărât să amâne dezbaterile pentru o altă şedinţă, pentru a se 
putea documenta cu privire la legislaţia naţională şi europeană în domeniu şi a 
elabora un proiect de lege pentru armonizarea legislaţiei referitoare la sancţiunile 
privind întreţinerea imobilelor cu regim de monument istoric.  

Punctul 2 de pe Ordinea de zi: Discuţii pe marginea proiectului de lege privind 
modificarea Legii Patrimoniului Imaterial (Legea nr. 26/2008). Membrii comisiei au 
hotărât, în unanimitate, finalizarea într-o şedinţă ulterioară a proiectului de lege, 
după consultări cu doamna Sabina Ispas, academician, director al Institutului de 
etnografie şi folclor „Constantin Brăiloiu” şi doamna Irina Balotescu, consilier pe 
patrimoniu imaterial în cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. 

În continuare, membrii comisiei au fost informaţi despre demersurile 
administrative făcute pentru deplasarea delegaţilor la reuniunea Consiliului Executiv 
al UNESCO din perioada 30 martie-15 aprilie. Au fost depuse adrese către Birourile 
Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului în vederea obţinerii acordului pentru 
deplasarea delegaţilor la reuniunea Consiliului Executiv al UNESCO. Deoarece, până 
la data şedinţei, Birourile Permanente nu s-au întrunit, se va comunica într-o şedinţă 
ulterioară deciziile acestora. 

În cadrul discuţiilor dintre membrii comisiei, s-a stabilit necesitatea unei 
întrevederi între domnul deputat Horea Dorin Uioreanu, preşedinte al comisiei, şi 
domnul Hunor Kelemen, ministru al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu 
scopul soluţionării problemelor pe linie UNESCO. 

În urma invitaţiei făcute de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional de 
a participa la reuniunea grupului de lucru inter-instituţional format din reprezentanţi 
ai administraţiei centrale şi locale (Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, 
Ministerul Internelor şi Administraţiei, Ministerul Mediului şi Pădurilor, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Prefectura Judeţului Hunedoara şi Muzeul Judeţean 
Hunedoara) privind rezolvarea problemelor la nivel de administrare şi proprietate a 
terenurilor pe care se găsesc Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei (sediul M.C.P.N., 10 
martie 2010, ora 10:30), membrii comisiei au decis ca domnul deputat Mădălin 
Voicu, însoţit de domnii Ionuţ Aichimoaie şi Ionuţ-Petre Munteanu, experţi în cadrul 
comisiei, să reprezinte punctul de vedere al comisiei. 

În continuare, membrii comisiei au fost informaţi de invitaţia primită cu ocazia 
lansării colecţiei de cărţi Patrimoniul Umanităţii din România publicată sub egida 
UNESCO (Palatul Kreţulescu, str. Ştirbei Vodă nr. 39, marţi 9 martie 2010, ora 
19:00). 

Membrii comisiei şi-au exprimat nemulţumirea pentru faptul că domnul Şerban 
Ursu, Secretar General al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, nu a dat 
absolut niciun răspuns de aproximativ o lună de zile privind stadiul proiectului 
Dezvoltare durabilă prin cultura şi turism în Delta Dunării. În consecinţă, comisia a 
decis invitarea domnului Daniel Petru Funeriu, Ministru al Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Preşedinte al Comisiei Naţionale a României 



pentru UNESCO, cu scopul de a-i solicita explicaţii privind comportamentul 
inacceptabil al domnului Ursu faţă de o comisie parlamentară.  

La finalul şedinţei, membrii comisiei au fost de acord cu organizarea împreună 
cu Ministerul Afacerilor Externe şi Programul Naţiunilor Unite pentru România a 
evenimentului de lansare a programului ONU “Alianţa civilizaţiilor”. În acest sens se 
va trasmite către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor o solicitare de rezervare a 
sălii Drepturilor Omului, în regim de gratuitate, precum şi a echipamentului tehnic 
aferent şi a sistemului de translaţie simultană.  

La lucrările comisiei au participat: dl. deputat Uioreanu Horea-Dorin, dl. 
deputat Voicu Mădălin-Ștefan, dl. deputat Amed Aledin, dna. deputat Axenie Carmen, 
dl. deputat Bărbulescu Daniel-Ionuţ, dl. senator Diaconu Mircea, dna. deputat Farkas 
Anna-Lili, dl. deputat Giurgiu Mircia, dl. deputat Luca Ciprian-Florin, dl. deputat Popa 
Octavian-Marius şi dl. deputat Socaciu Victor.  

Au fost absenţi: dl.deputat Sava Andrei-Valentin, dl. senator Dobra Nicolae, dl. 
senator Başa Petru, dl. deputat Burnei Ion, dna. deputat Dobre Cristina Elena, dl. 
deputat Dolineaschi Andrei, dl. senator Feldman Radu Alexandru, dl. senator Nicula 
Vasile Cosmin, dl. senator Prunea Nicolae Dănuț şi dl. deputat Surpățeanu Mihai. 
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