
 
 

          

SINTEZA 

şedinţelor din 30 şi 31 august 2010 
 

Ședințele Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru relaţia cu UNESCO s-au desfăşurat în zilele de 30 şi 31 august  2010 şi au fost 
conduse de dl. deputat Horea-Dorin Uioreanu, preşedintele comisiei. 

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

1 Propunere legislativă privind validarea academică a experienţei 
profesionale dobândite ; 

2 Informare privind demersurile iniţiate în reglementarea situaţiei cetăţilor 
dacice din Munţii Orăştiei din punct de vedere legislativ; 

3 Organizarea unui reuniuni a tuturor instituţiilor naţionale implicate în 
problematici UNESCO cu scopul stabilirii unei strategii naţionale (Comisia 
Naţională a României pentru UNESCO, UNESCO CEPES, Agenţiile ONU în 
Romania, Federaţia Cluburilor şi Asociaţiilor UNESCO, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional, Ministerul Mediului şi Pădurilor, Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului etc.) ;  

4 Organizarea unui Festival al Minorităţilor Naţionale în 2011 la Bucureşti 
împreună cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice al Guvernului 
României sub egida UNESCO ; 

5 Informare privind sesizarea trimisă Secretariatului de Stat al Guvernului 
pentru relaţia cu Parlamentul privind procedura de infringement declanşată 
de Comisia Europeană în cazul României pentru proiectul plajei de la Sulina  

6 Promovarea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru relaţia cu UNESCO pe site-ul UNESCO (solicitare transmisă 
şi confirmată de către Direcţia de Relaţii Internaţionale a UNESCO). 
 

 
Referitor la subiectele aflate pe ordinea de zi, membrii comisiei au dezbătut şi 
decis urmatoarele: 

 
Punctul 1 - După modelul unor state europene, se consideră a fi necesară elaborarea 
unui act normativ care să reglementeze validarea academică a experienţei 
profesionale dobândite. Astfel, principiul de bază al acestei legi îl reprezintă 
posibilitatea ca un cetăţean cu o vechime într-un domeniu profesional de minim 3 ani 
să se poată adresa unei instituţii de învaţământ post-liceal cu scopul evaluării 
cunoştinţelor dobândite şi a încadrării sale într-un ciclu de studii corespunzator. 
Propunerea legislativă urmează a fi elaborată şi dezbătută ulterior în alte şedinte ale 
comisiei. 
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Punctul 2 -  În ceea ce priveşte situaţia grupului de lucru inter-instituţional pentru 
rezolvarea problemelor Cetăţilor Dacice din Munţii Orăştiei, de la data ultimei şedinţe 
(martie 2011)  nu a mai fost organizată nicio întrunire de către reprezentanţii 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. Membrii comisiei şi-au exprimat regretul 
pentru situaţia actuală, subliniind inutilitatea eforturilor depuse până acum şi 
necesitatea unei intervenţii urgente datorită degradării continue a monumentelor.  
In acelaşi timp, dată fiind procedura de elaborare a unui Cod al Patrimoniului de 
către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, membrii comisiei şi-au exprimat 
speranţa ca noile proiecte normative să cuprindă soluţiile legislative necesare 
deblocării situaţiei administrative a Cetăţilor Dacice din Munţii Orăştiei. 
 
Punctul 3 - Membrii Comisiei au decis ca în data de 28 septembrie să organizeze o 
şedinţă extraordinară în care să se reunească toate instituţiile naţionale implicate în 
problematici UNESCO cu scopul stabilirii unei strategii naţionale. Instituţiile invitate la 
această reuniune sunt : Comisia Naţională a României pentru UNESCO, UNESCO 
CEPES, Agenţiile ONU în Romania, Federaţia Cluburilor şi Asociaţiilor UNESCO, 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerul Mediului şi Pădurilor, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Scopul acestei şedinţe este de a reuni 
toate instituţiile din România implicate în problematici UNESCO pentru a elabora şi 
implementa strategii comune care să dezvolte proiecte pe teme UNESCO. De 
asemenea, s-au stabilit următoarele priorităţi: 

• Demersuri pentru prioritizarea elementelor de patrimoniu material aflate pe 
Lista tentativă, susceptibile pentru a fi propuse pentru includerea pe Lista 
Patrimoniului Mondial ; 

• Demersuri de susţinere a finalizării dosarelor de patrimoniu imaterial 
susceptibile pentru a fi propuse pentru includerea pe Lista Patrimoniului 
Imaterial UNESCO ; 

• Stabilirea unor strategii de promovare a UNESCO România la nivel intern 
(website, motivarea ONG-urilor etc.) ; 

• Studierea posibilităţii unui parteneriat între instituţii guvernamentale, ONG-
uri şi mass-media specializată (Naţional Geographic, Historia, Discovery 
etc.) pentru realizarea unor documentare despre monumentele de 
patrimoniu naţional ; 

 
Punctul 4 - Membrii comisiei au fost de acord în a se asocia cu Departamentul 
pentru Relaţii Interetnice al Guvernului României pentru organizarea unui Festival al 
Minorităţilor Naţionale în 2011 la Bucureşti sub egida UNESCO. Astfel, s-a considerat 
că un astfel de eveniment ar contribui la poziţionarea României la nivel internaţional 
ca model al convieţuirii inter-etnice şi multiculturale. De asemenea, s-a menţionat 
posibilitatea de a o invita cu această ocazie pe doamna Irina Bokova, Director-
General al UNESCO. 
 
Punctul 5 - Informare privind sesizarea trimisă Secretariatului de Stat al Guvernului 
pentru relaţia cu Parlamentul privind procedura de infringement declanşată de 
Comisia Europeană în cazul României pentru proiectul plajei de la Sulina. Astfel, 
comisia 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. Membrii comisiei şi-au exprimat nemulţumirea privind lipsa de 
comunicare constantă a Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul şi a decis 
trimiterea unei noi solicitari în acest sens. 
 
Punctul 6  - Membrii comisiei au fost informaţi de iniţiativa de promovare a  
Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu 
UNESCO pe site-ul UNESCO. Această iniţiativă se înscrie în procesul de promovare al 
candidaturii României la preşedinţia Forumului Permanent al Parlamentarilor pentru 
UNESCO din 2011.  
 

La lucrările comisiei au participat: dl. deputat Uioreanu Horea-Dorin, dl. 
deputat Voicu Mădălin-Ștefan, dl. deputat Adomniţei Mihai Cristian, dna. deputat 
Axenie Carmen, dl. deputat Bărbulescu Daniel-Ionuţ, dl. senator Başa Petru, dl. 
senator Diaconu Mircea, dl. senator Dobra Nicolae, dl. deputat Giurgiu Mircia, dl. 
deputat Popa Octavian-Marius şi dl. deputat Socaciu Victor.  

Au fost absenţi: dl.deputat Sava Andrei-Valentin, dl.deputat Amet Aledin, dna. 
deputat Farkas Anna-Lili, dl. deputat Burnei Ion, dl. deputat Luca Ciprian-Florin, dl. 
deputat Dolineaschi Andrei, dl. senator Feldman Radu Alexandru, dl. senator Nicula 
Vasile Cosmin, dl. senator Prunea Nicolae Dănuț şi dl. deputat Surpățeanu Mihai. 

 

                 
Preşedinte                Secretar 

deputat Horea-Dorin Uioreanu  deputat Mădălin-Ştefan Voicu 


