
 
 

 

SINTEZA 

şedinţelor din zilele de 19-20 iulie 2011 
 
 

Şedințele Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru relaţia cu UNESCO s-au desfăşurat în zilele de 19-20 iulie 2011 şi au fost 
conduse de dl. deputat Horea Dorin Uioreanu, preşedinte al comisiei. 

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

1. Informare privind conferinţa "Păstrarea şi promovarea patrimoniului cultural 
material şi imaterial al rromilor" (7 iulie 2011, Palatul Parlamentului); 

2. Sesizare privind degradarea şi distrugerea unor elemente de patrimoniu naţional 
- cazul cetăţii dacice Sarmisegetuza; 

3. Stabilirea priorităţilor legislative ale comisiei pentru sesiunea parlamentară 
septembrie - decembrie 2011; 

4. Stabilirea strategiei de dezvoltare a relaţiilor dintre UNESCO şi parlamentele 
ţărilor membre prin constituirea Forumului Parlamentarilor pentru UNESCO; 

5. Scrisoare din partea angajaţilor Centrului European pentru Învăţământ Superior 
UNESCO (CEPES) privind prelungirea acordului dintre UNESCO şi Guvernul 
României în vederea identificării unor soluţii comune pentru asigurarea activităţii 
CEPES-UNESCO în formula actuală de organizare; 

6. Informare privind Programul naţional "UNESCO - L'Oreal pentru femeile din 
ştiinţă"; 

7. Diverse. 

 

Punctul 1 de pe ordinea de zi: 

Conferinţa „Păstrarea şi promovarea patrimoniului cultural al rromilor în 
contextul societăţii multiculturale” a fost organizată de către Comisia permanentă 
comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO şi 
reprezentanţa din România a Naţional Democratic Institute (SUA) în data de 7 iulie 
2011 la Palatul Parlamentului. 

Subiectele dezbătute în cadrul conferinţei au fost următoarele: 

1. Determinarea interesului tinerei generaţii de a dezbate aspectele 
culturale în contextul societăţii multiculturale, încurajând spiritul de colaborare şi 
armonie; 

2. Sprijinirea tinerilor din structurile societăţii civile dar şi a celor implicaţi 
politic în dezbaterea problematicii politice ţinând cont de aspectele sociale şi 
culturale ale rromilor; 

Comisia a fost reprezentată la acest eveniment de către domnul deputat 
Mădălin Voicu, secretar al comisiei.  

 

Parlamentul României 
 

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



Punctul 2 de pe ordinea de zi: 

 Sesizare privind degradarea şi distrugerea unor elemente de patrimoniu 
naţional - cazul cetăţii dacice Sarmisegetuza: 

 Membrii comisiei au luat la cunoştinţă cu îngrijorare de ştirile apărute în mass 
media privind distrugerile zidului vestic al cetăţii dacice Sarmisegetuza cauzate de 
intervenţia necorespunzătoare a unor muncitori în timpul unor lucrări în zonă. 
Domnul deputat Horea Dorin Uioreanu şi-a exprimat indignarea faţă de această 
situaţie şi, împreună cu membrii comisiei, s-a decis să ceară autorităţilor locale şi 
centrale explicaţii privind această situaţie. 

De asemenea, membrii comisiei au hotărât în unanimitate să ia măsuri pentru 
ca astfel de distrugeri să nu mai poata avea loc. Astfel, s-a stabilit ca prioritate 
pentru sesiunea parlamentară septembrie – decembrie 2011 elaborarea unui raport 
al monumentelor istorice aflate pe Lista Patrimoniului Mondial şi pe Lista tentativă 
UNESCO.  

Punctul 3 de pe ordinea de zi: 

 Stabilirea priorităţilor legislative ale comisiei pentru sesiunea parlamentară 
septembrie - decembrie 2011. 
 Membrii comisiei au decis amânarea dezbaterilor asupra acestui subiect 
pentru şedinţele din august 2011. 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi: 

Stabilirea strategiei de dezvoltare a relaţiilor dintre UNESCO si parlamentele 
ţărilor membre prin constituirea Forumului Parlamentarilor pentru UNESCO a fost 
una din priorităţile Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru relaţia cu UNESCO la nivel de politică externă. 

Astfel, deşi la Consiliul Executiv al UNESCO din luna mai 2011 se căutau încă 
soluţii pentru organizarea unui Forum al Parlamentarilor în marja celei de-a 36-a 
Conferinţe Generale a UNESCO, la întâlnirea de informare a Consiliului Executiv cu 
Directorul General UNESCO din 7 iulie a.c., doamna Irina Bokova a anunţat oficial că 
se renunţă la organizarea Forumului Parlamentarilor pentru UNESCO în toamna lui 
2011. 

Membrii comisiei şi-au exprimat dezamăgirea pentru această decizie deoarece 
reprezintă un pas înapoi în permanentizarea relaţiilor dintre UNESCO şi parlamentele 
ţărilor membre. 

 
Punctul 5 de pe ordinea de zi: 
 
Scrisoare din partea angajaţilor Centrului European pentru Învăţământ 

Superior UNESCO (CEPES) privind prelungirea acordului dintre UNESCO şi Guvernul 
României în vederea identificării unor soluţii comune pentru asigurarea activităţii 
CEPES-UNESCO în formula actuală de organizare 



 
 

Astfel, Centrul European UNESCO pentru Învăţământ Superior (UNESCO-
CEPES) din Bucureşti este o instituţie în subordinea UNESCO, specializată în 
problematica învăţământului superior din Regiunea UNESCO Europa care acoperă 
America de Nord, Europa şi Israel. Funcţionează în România din 21 septembrie 
1972, în baza Acordului încheiat între Guvernul Republicii Socialiste România şi 
UNESCO. A fost înfiinţat la solicitarea miniştrilor educaţiei din statele europene, cu 
ocazia Conferinţei ministeriale de la Viena, din noiembrie 1967. Mircea Maliţa, 
ministrul român al educaţiei din acea perioadă, a propus şi negociat găzduirea de 
către România a acestei instituţii. 

În conformitate cu Nota UNESCO privind propunerea de creare a Centrului 
European pentru Învăţământ Superior, principalul obiectiv al centrului este „de a 
contribui la dezvoltarea şi îmbunătăţirea învăţământului superior din Europa prin 
promovarea bunelor practici, încurajarea inovării, precum şi organizarea sau 
întărirea contactelor de orice fel între instituţii din diferite ţări”. 

Ca urmare a restricţiilor bugetare în cadrul UNESCO la sfârşitul anului 2008, 
directorul general UNESCO în acea perioadă, Koichiro Matsuura, a anunţat intenţia 
de a revizui modul în care sunt alocate resursele către institutele şi centrele 
UNESCO. În cadrul acestui proces de redistribuire a resurselor, UNESCO a propus 
închiderea unora dintre aceste centre sau identificarea unor alte formule de 
finanţare, printre care şi CEPES.  

Cu ocazia negocierilor cu UNESCO privind funcţionarea la Bucureşti a 
UNESCO-CEPES, care au debutat în februarie 2009, Guvernul României a subliniat 
că UNESCO-CEPES este singura structură UNESCO descentralizată, specializată pe 
problematica învăţământului superior în spaţiul european, cu rol activ în procesul 
Bologna (din 2001) şi în procesul de recunoaştere a studiilor şi diplomelor, pentru 
care asigură secretariatul.  

În urma negocierilor purtate pe căi diplomatice şi guvernamentale, s-a 
convenit ca decizia de închidere a Centrului să fie amânată cu doi ani, până la 31 
decembrie 2011, perioadă în care Guvernul României preia o bună parte din 
costurile de funcţionare ale UNESCO-CEPES. De asemenea, în această perioadă, 
UNESCO, UNESCO-CEPES şi Guvernul României vor pregăti documentele necesare 
pentru Conferinţa Generală UNESCO din 2011 pentru a transforma UNESCO-
CEPES într-un institut UNESCO categoria I, cu mandat de institut subregional 
(spaţiul sud-est european), care va beneficia de o mai mare autonomie, atât din 
punct de vedere al programelor derulate, cât şi financiar. Acordul curent urmează 
să expire la 31 decembrie 2011, dată până la care UNESCO, UNESCO-CEPES şi 
Guvernul României vor pregăti documentele necesare pentru Conferinţa Generală 
UNESCO din 2011 pentru a transforma UNESCO-CEPES într-un institut UNESCO 
categoria I sau pentru a prelungi acordul în formula curentă. În prezent, directorul 
interimar al CEPES este domnul Peter Wells, funcţionar internaţional al UNESCO. 

Membrii comisiei au decis în unanimitate să sprijine păstrarea CEPES-UNESCO 
la Bucureşti, urmând să facă demersurile necesare pe lângă autorităţile 
competente. 

 



 

Punctul 6 de pe ordinea de zi: 

 Informare privind Programul naţional "UNESCO - L'Oreal pentru femeile din 
ştiinţă". 

Programul naţional "UNESCO - L'Oreal pentru femeile din ştiinţă" a fost adus 
la cunoştinţa membrilor comisiei. Astfel, lansat în 1998 de L’Oréal şi UNESCO, 
programul „For Women in Science” a fost primul program prin care activitatea 
femeilor cercetător a fost recunoscută la nivel internaţional, prin acordarea unor 
premii dedicate. Astăzi, premiile acordate la nivel internaţional sunt doar un element 
al unui program mult mai amplu, care încurajează urmarea vocaţiei în domeniul 
ştiinţei şi recunoaşte realizările profesionale ale femeilor cercetător din întreaga 
lume.  Din 1998, 67 de premii pentru excelenţă în domeniul cercetării au fost 
acordate la nivel internaţional pentru femeile cercetător care au avut o contribuţie 
excepţională la domeniul ştiinţei, devenind modele pentru tânăra generaţie. De 
asemenea, 195 de cercetătoare au primit burse la nivel internaţional (două dintre 
acestea fiind cercetătoare din România – Adriana Jalbă în 2003 şi Dr. Elena Luminiţa 
Brădăţan în 2004). La nivel naţional, programul „For Women in Science” se 
desfăşoară în 103 de ţări şi a permis, până în prezent, unui număr de peste 800 de 
tinere să îşi continue activitatea de cercetare. 

Lansat oficial în România la sfârşitul anului 2009 programul de burse naţionale 
UNESCO – L’Oréal „Pentru Femeile din Ştiinţă” recunoaşte şi încurajează activitatea 
tinerelor cercetătoare din ţara noastră, având ca unic scop promovarea activităţii de 
cercetare şi susţinerea acelora care doresc să păşească pe acest drum.   

Câştigătoarea primei ediţii a Programului de burse naţionale „UNESCO - 
L’Oréal, „Pentru Femeile din ştiinţă” este Dr. Ruxandra Jurcuţ. Proiectul propus anul 
trecut a vizat realizarea primului studiu populaţional din România de screening 
genetic al factorilor trombofilici la pacienţi tineri care suferă un infarct miocardic acut 
sau alte evenimente trombotice. Nicoleta Preda a câştigat bursa la Secţiunea Chimie 
cu un proiect care vizează obţinerea de noi materiale compozite, cu posibile aplicaţii 
în dezvoltarea de senzori şi cataliză. Activitatea de cercetare va fi desfăşurată în 
cadrul Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Materialelor 
(INCDFM). Proiectul câştigător la Secţiunea Ştiinţele Vieţii propus de Elena Butoi 
analizează rolul celulelor şi moleculelor inflamatorii în accelerarea aterosclerozei, 
cauza principală de mortalitate în ţările dezvolate, inclusiv România (65%). 
Rezultatele pot contribui la o abordare inovativă în tratamentul aterosclerozei. 
Activitatea de cercetare va fi desfăşurată în cadrul Institutului de Biologie şi 
Patologie Celulară “Nicolae Simionescu”. 

Membrii comisiei şi-au exprimat satisfacţia privind calitatea acestui program şi 
regretul că foarte puţine companii internaţionale se implica în susţinerea cercetării şi 
educaţiei.  

 

La lucrările comisiei au participat: dl. deputat Uioreanu Horea-Dorin, 
dl.deputat Voicu Mădălin-Ştefan , dl. deputat Amed Aledin,  dl. senator Başa Petru, 
dl. senator Avram Crăciun, dl.senator Diaconu Mircea,  dl. senator Dobra Nicolae,  dl. 



deputat Giurgiu Mircia,  dl. deputat Luca Ciprian-Florin, dl. senator Nicula Vasile 
Cosmin, dl. deputat Socaciu Victor.  

Au fost absenţi: dl. deputat Sava Andrei,  dna. deputat Axenie Carmen, dl. 
deputat Bărbulescu Daniel-Ionuţ, dl. deputat Adomniţei Mihai, dl. deputat Burnei 
Ion, dl. deputat Dolineaschi Andrei, dna. deputat Farkas Anna-Lili, dl. senator 
Feldman Radu Alexandru, dl. deputat Surpățeanu Mihai, dl. deputat Popa Octavian-
Marius. 

 

 

Preşedinte                 Secretar 

deputat Horea-Dorin Uioreanu    deputat Mădălin-Ştefan Voicu 

 


