
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a 
României pentru UNESCO 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
Art. l. – (1) Comisia Naţională a României pentru UNESCO 

denumită în continuare CNR UNESCO, se reorganizează ca instituţie 
publica de interes naţional, cu personalitate juridică, prin trecerea sa sub 
autoritatea Parlamentului României, în coordonarea Comisiei 
permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu 
UNESCO. 

(2) Sediul CNR UNESCO este în municipiul Bucureşti,  
Str. Anton Cehov nr. 8, sectorul 1. 

(3) CNR UNESCO îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 
dispoziţiile legale. 

(4) CNR UNESCO îşi propune iniţierea, organizarea şi 
dezvoltarea capacităţii asociative, de mobilizare şi convergenţă în jurul 
unor proiecte culturale, educaţionale si ştiinţifice de interes naţional a 
tuturor acelor instituţii şi organizaţii guvernamentale, neguvernamentale, 
asociaţii profesionale şi uniuni de creaţie, a reprezentanţilor societăţii 
civile şi a personalităţilor independente care pot contribui la îndeplinirea 
scopului şi obiectivelor CNR UNESCO. 
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Art. 2. – CNR UNESCO are drept scop dezvoltarea armonioasa 
a societăţii romaneşti prin: 

(1) gestionarea şi dezvoltarea relaţiilor dintre autorităţile, 
organismele şi instituţiile publice române, dintre organizaţiile non-
guvernamentale cu expertiză sau activităţi în domeniile educaţiei, 
ştiinţei, culturii, comunicării şi tehnologiei informaţiei; 

(2) elaborarea si implementarea unor politici de dezvoltare 
durabila pe domeniile de activitate UNESCO; 

(3) reprezentarea intereselor naţionale in domeniile de activitate 
UNESCO la nivel internaţional; 

(4) promovarea unor strategii de cooperare bilaterala si 
multilaterala intre state membre ale UNESCO. 

 
 
Art. 3.  – CNR UNESCO are următoarele obiective: 
(1) Contribuie la dialogul şi implicarea autorităţilor şi 

instituţiilor publice în programele, acţiunile şi manifestările UNESCO. 
în acest sens, CNR UNESCO: 

a) creează cadrul de desfăşurare şi facilitează dezvoltarea unui 
dialog naţional şi internaţional de cooperare în domeniile de activitate 
menţionate la art.2, prin organizarea de activităţi specifice; 

b) identifică şi analizează, împreună cu autorităţile şi instituţiile 
publice iniţiative şi proiecte care urmează a se realiza în cadrul unor 
programe naţionale, regionale sau interregionale în domeniul de 
competenţă al UNESCO, acordând, după caz, patronajul sau respectiv 
sprijinul său moral şi, respectiv, material; 

c) înaintează către UNESCO, prin colaborarea specialiştilor din 
ministerele de resort şi alte instituţii publice, propuneri de manifestări, 
proiecte şi programe; 

d) informează Parlamentul României prin intermediul Comisiei 
parlamentare comune a Camerei Deputaţilor si Senatului pentru relaţia 
cu UNESCO asupra oportunităţilor şi formei de participare a României 
la programele UNESCO; 

e) elaborează şt publică rapoarte ştiinţifice, materiale 
documentare şi de sinteză, în colaborare cu instituţiile de profil pe 
domeniile de competenţă ale UNESCO. 

(2) Sprijină cunoaşterea pe plan intern şi, după caz, punerea în 
practică a Recomandărilor, Rezoluţiilor, Convenţiilor şi Programelor 
UNESCO astfel: 
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a) colaborează cu autorităţile şi instituţiile publice, cu 
organizaţiile neguvernamentale şi cu experţii care derulează programele 
şi proiectelor UNESCO; 

b) asigură difuzarea naţională a informaţiilor despre 
Recomandările, Rezoluţiile, Convenţiile şi Programele UNESCO 
precum şi cea provenind din alte ţări care se referă la problemele de 
competenţă ale UNESCO; 

c) urmăreşte evoluţia programelor UNESCO în România, 
aplicarea Rezoluţiilor UNESCO precum şi punerea în practică a 
prevederilor Convenţiilor UNESCO la care România este parte; 

d) pregăteşte din punct de vedere tehnic şi al fundamentărilor de 
specialitate participarea delegaţiei guvernamentale la Conferinţa 
Generală, bianuală şi la alte reuniuni interguvernamentale convocate de 
UNESCO. 

(3) încurajează participarea organizaţiilor neguvernamentale, a 
diverselor personalităţi, la elaborarea şi înfăptuirea programelor 
UNESCO. în acest scop, CNR UNESCO : 

a) identifică, analizează şi după caz susţine iniţiativele 
organizaţiilor neguvernamentale privind programele de interes naţional 
care promovează o problematică circumscrisă preocupărilor UNESCO, 
acordând patronajul său pentru astfel de manifestări; 

b) organizează împreună cu cei interesaţi acţiuni culturale, 
educaţionale si ştiînţiifice, incluzându-le în programul său de activităţi, 
cu respectarea prevederilor legale şi ale prezentei legi; 

c) editează raportul său anual de activitate, atât pe suport de 
hârtie cât şi electronic, în limbile română şi una din limbile de lucru ale 
UNESCO şi susţine un site bilingv pe internet; 

d) propune sau, după caz avizează instituirea unor premii 
naţionale sau burse de studiu UNESCO precum şi candidaturile la 
premiile şi bursele internaţionale UNESCO. 

e) încurajează, pe plan naţional, studiile interdisciplinare şi 
cooperarea între instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale cu 
activitate in domeniile de competenţă ale UNESCO. 

(4) Promovează pe plan internaţional cooperarea bilaterală, 
subregională, regională şi inter-regională, în domeniile educaţiei, 
ştiinţei, culturii şi comunicării. în acest scop, CNR UNESCO : 

a) încheie convenţii şi înţelegeri de colaborare cu comisiile 
naţionale pentru UNESCO din străinătate, în scopul desfăşurării de 
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programe şi manifestări specifice UNESCO şi promovării iniţiativelor 
României în domeniu ; 

b) organizează în ţară manifestări culturale, ştiinţifice sau 
educaţionale pe teme de interes comun şi participă în străinătate la 
manifestări similare iniţiate de alte comisii naţionale pentru UNESCO; 

 
 
Art. 4. – (1) Pentru îndeplinirea rolului său, CNR UNESCO 

colaborează cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, Ministerul Afacerilor 
Externe, Delegaţia permanenta a României pe langa UNESCO, 
Ministerul Mediului, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei 
Informaţiilor, Academia Română si cu celelalte organisme şi instituţii cu 
atribuţii şi responsabilităţi decurgând din Convenţiile la care România 
este parte şi rezoluţiile UNESCO. (2) Pentru îndeplinirea cu succes a 
obligaţiilor de reprezentare a României la UNESCO, CNR UNESCO si 
Delegaţia permanenta a României pe langa UNESCO colaborează 
permanent in elaborarea strategiilor de reprezentare internaţionala si 
prezintă un raport semestrial comun al activităţilor desfăşurate Comisiei 
permanente comune a Camerei Deputaţilor si Senatului pentru relaţia cu 
UNESCO. 

(3) Delegaţia permanenta a României pe langa UNESCO poate 
solicita CNR UNESCO finanţări pentru proiectele si programele 
internaţionale desfăşurate. 

 
 
Art. 5. – (1) CNR UNESCO este singura instituţie a statului 

roman abilitata sa propună monumente de patrimoniu naţional pentru 
înscrierea acestora pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. 

(2) Orice propunere de înscriere a unor monumente de 
patrimoniu naţional pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO trebuie sa 
aiba avizul Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor si 
Senatului pentru UNESCO. 

 
 
Art. 6. – Pentru îndeplinirea obiectivelor sale CNR UNESCO 

poate încheia convenţii de colaborare cu persoane fizice sau juridice din 
ţară şi din străinătate. 

 



 5

Art. 7. – (1) CNR UNESCO are obligaţia de a prezenta un 
raport semestrial Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor si 
Senatului pentru relaţia cu UNESCO. 

(2) Comisia permanenta comuna a Camerei Deputaţilor si 
Senatului pentru relaţia cu UNESCO avizează rapoartele semestriale ale 
CNR UNESCO st isi exprima punctul de vedere asupra activităţilor 
desfăşurate de aceasta. 

 
 
Art. 8. – Conducerea CNR UNESCO este asigurata de: 

a)Consiliul de conducere; b)Comitetul director; c) preşedintele CNR 
UNESCO 

 
 
Art, 9. – (1) Consiliul de conducere este organul deliberativ al 

CNR UNESCO şi este format din 15 membri. (2) Consiliul de conducere 
este condus de preşedintele CNR UNESCO şi are următoarea 
componenţă: 

- Preşedintele CNR UNESCO; 
- Secretarul General al CNR UNESCO 
- Preşedintele Comisiei permanente comune a Camerei 

Deputaţilor si Senatului pentru relaţia cu UNESCO; 
- Vicepreşedintele Comisiei permanente comune a Camerei 

Deputaţilor si Senatului pentru relaţia cu UNESCO; 
- Ambasadorul României pe langa UNESCO 
- Preşedintele Institutului Cultural Roman sau unul dintre 

vicepreşedinţi desemnat de acesta; 
- un membru desemnat de Camera Deputaţilor 
- un membru desemnat de Senatul României 
- un membru desemnat de Preşedintele României; 
- un membru desemnat de Primul-ministru; 
- un secretar de stat desemnat de Ministrul Culturii, Cultelor si 

Patrimoniului naţional, prin ordin; 
- un secretar de stat desemnat de Ministrul Educaţiei, Cercetării 

şi Inovării, prin ordin; 
- un secretar de stat desemnat de Ministrul Afacerilor Externe, 

prin ordin; 
- un secretar de stat desemnat de Ministrul Mediului, prin ordin; 
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- preşedintele Academiei Române sau un vicepreşedinte 
desemnat de acesta; 

(3) Mandatul membrilor Consiliului de conducere este de 4 ani, 
cu posibilitatea reînnoirii. 

(4) Preşedintele Comisiei permanente comune a Camerei 
Deputaţilor si Senatului pentru relaţia cu UNESCO este preşedintele de 
onoare al CNR UNESCO. 

 
 
Art. 10. – (1) Consiliul de conducere are următoarele atribuţii: 

a)aprobă strategia, proiectele şi programele de activitate ale CNR 
UNESCO, atât pe plan intern, cât şi pe plan extern; b)aprobă structura 
organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Comisiei; 
c)aprobă proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli, pe baza 
fundamentării Comitetului director, precum şi execuţia bugetară din anul 
anterior; d)aprobă raportul Comitetului director privind descărcarea de 
gestiune a acestuia pentru perioada analizată; e)avizează colaborarea cu 
organizaţii interne şi internaţionale, 

(2) Consiliul de conducere poate delega unele dintre atribuţiile 
sale Comitetului director. 

(3) în exercitarea atribuţiilor sale Consiliul de conducere adoptă 
hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. 

 
 
Art. 11. – (1) Consiliul de conducere se întruneşte semestrial în 

şedinţă ordinară, precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este 
necesar. 

(2) Convocarea şedinţelor ordinare ale Consiliului de conducere 
se face în scris, prin scrisoare recomandată sau fax, de către preşedintele 
Comisiei, cu cel puţin 7 zile înainte de data şedinţei, precizându-se data, 
ora şi locul desfăşurării şi ordinea de zi a şedinţei. 

(3) Convocarea şedinţelor extraordinare ale Consiliului de 
conducere se poate face la cererea preşedintelui Comisiei parlamentare 
comune a Camerei Deputaţilor si Senatului pentru relaţia cu UNESCO, a 
preşedintelui CNR UNESCO sau a unei 

pătrimi din numărul total al membrilor. Convocarea se face 
nominal, prin orice mijloc de comunicare, precizându-se ordinea de zi, 
data, ora şi locul desfăşurării. 
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Art. 12. – (1) Consiliul de conducere este legal constituit în 
prezenţa majorităţii membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii 
membrilor prezenţi. 

(2) în cazul în care, la prima convocare, Consiliul de conducere 
nu este legal constituit, a doua convocare este organizată în decurs de 
două săptămâni, cu respectarea prevederilor prezentei legi, iar hotărârile 
vor fi adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi, oricare ar fi 
numărul acestora. 

 
 
Art. 13. – (1) Comitetul director este organul care asigură 

conducerea executivă a activităţii curente a CNR UNESCO şi este 
alcătuit din 7 membri, dintre care: preşedintele CNR UNESCO, 
Secretarul General, si 5 membri coordonatori ai principalelor 
departamente. 

(2) Mandatul membrilor Comitetului director este de 4 ani, cu 
posibilitatea reînnoirii; membrii Comitetului director prezintă anual   
Consiliului   de   conducere   raportul   de   activitate. 

(3) Comitetul director adoptă decizii cu votul majorităţii 
membrilor săi. 

(4) Comitetul director are următoarele atribuţii: 
a)asigură   îndeplinirea    hotărârilor   Consiliului    de 

conducere; 
b)asigură realizarea strategiei şi a programelor de 
activitate ale CNR UNESCO; c)elaborează proiectul bugetului 

de venituri şi cheltuieli 
şi execuţia bugetară pe anul anterior; d) asigură realizarea 

proiectelor de parteneriat public- 
privat cu instituţii din ţară şi din străinătate; 
e) elaborează proiectul regulamentului de organizare şi 
funcţionare a CNR UNESCO, precum şi organigrama acestuia; 
f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliul 
de conducere. 
(5) Atribuţiile Comitetului director sunt repartizate membrilor 

acestuia,   corespunzător  departamentelor  CNR  UNESCO. 
 
 
Art. 14. – (l) Comitetul director se întruneşte în şedinţe ordinare 

o dată pe lună şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar. 
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(2) Convocarea şedinţelor se face de către preşedintele CNR 
UNESCO. 

(3) Şedinţele Comitetului director sunt legal constituite în 
prezenţa a cel puţin 7 membri. 

(4) Şedinţele Comitetului director sunt prezidate de preşedintele 
CNR UNESCO sau, în lipsa acestuia, de către un alt membru desemnat 
de preşedinte potrivit legii. 

(5) în exercitarea atribuţiilor care îi revin Comitetul director 
adoptă decizii cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor săi. 

(6) La şedinţele Comitetului director pot participa, cu statut 
consultativ, şi alţi coordonatori ai compartimentelor de specialitate 
stabilite prin organigramă. 

 
 
Art. 15. – (1) Conducerea operativă a CNR UNESCO este 

asigurată de un Preşedinte si un Secretar General, care sunt numiţi şi 
revocaţi din funcţie de către Parlamentul României întrunit in şedinţa 
comuna a celor doua camere cu votul majorităţii senatorilor si 
deputaţilor, la propunerea Comisiei permanente comune a Camerei 
Deputaţilor si Senatului pentru relaţia cu UNESCO . 

(2) Revocarea din funcţie a Preşedintelui sau a Secretarului 
General al CNR UNESCO poate fi făcuta: 

a) în cazul incapacităţii de a-şi exercita funcţia pentru o 
perioadă mai mare de 6 luni; 

b) în cazul unei condamnări penale aplicate printr-o hotărâre 
judecătorească rămasă definitivă ; 

c) in urma a doua rapoarte semestriale consecutive considerate 
ca nesatisfacatoare, la propunerea Comisiei permanente comune a 
Camerei Deputaţilor si Senatului pentru relaţia cu UNESCO, 
Parlamentul României, întrunit in şedinţa comuna, poate decide 
revocarea din funcţie. 

(3) Funcţia de preşedinte al CNR UNESCO este asimilată celei 
de secretar de stat. 

(4) Funcţia de Secretar General al CNR UNESCO este asimilata 
celei de subsecretar de stat. 

(3) Mandatul Preşedintelui si al Secretarului General este de 4 
ani, cu posibilitatea de a fi reînnoit. 

(4) Funcţia de Preşedinte si Secretar Generai al CNR UNESCO 
este incompatibilă cu calitatea de membru al unui partid politic. 
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(5) Preşedintele si Secretarul General CNR UNESCO nu au 
dreptul să deţină acţiuni sau părţi sociale, direct sau indirect, la societăţi 
comerciale cu activităţi în domenii în care ei s-ar afla în conflict de 
interese in timpul mandatului si 4 ani de zile de la incetarea mandatului. 

(6)Preşedintele CNR UNESCO exercită următoarele atribuţii: 
a)coordonează întreaga activitate a CNR UNESCO; 
b)reprezintă CNR UNESCO în relaţiile cu persoanele fizice şi 

juridice române şi străine; 
c)încheie în numele CNR UNESCO acte juridice, potrivit legii; 
d)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. (7)în 

exercitarea atribuţiilor ce îi revin, preşedintele emite ordine şi 
instrucţiuni, în condiţiile legii. 

(8)Preşedintele este ordonator principal de credite. 
(9) Preşedintele CNR UNESCO poate delega o parte din 

atribuţiile sale Secretarului General. 
 
 
Art. 16. – (1) Pe lângă preşedintele CNR UNESCO 

funcţionează un consiliu consultativ format din personalităţi de prestigiu 
în domeniul culturii, artei,   învăţământului   şi   ştiinţei,   din   ţară   şi   
din   străinătate. 

(2)   Componenţa,   organizarea   şi   funcţionarea   consiliului 
consultativ se aprobă prin ordin al preşedintelui Comisiei. 

 
 
Art. 17. – (1) Numărul maxim de posturi al CNR UNESCO se 

stabileşte ordin al preşedintelui CNR UNESCO, cu avizul Comisiei 
parlamentare comune a Camerei Deputaţilor si Senatului pentru relaţia 
cu UNESCO. 

(2) Structura, componenţa, organizarea şi funcţionarea Comisiei 
vor fi reglementate prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
acesteia. 

 
 
Art. 18. – (l) Bugetul de venituri şi cheltuieli al CNR UNESCO 

se elaborează pe bază de programe. Cheltuielile curente şi de capital ale 
CNR UNESCO se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii de la 
bugetul de stat. 
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(2) Veniturile provenite de la bugetul de stat sunt avizate de 
către Comisia permanenta comuna a Camerei Deputaţilor si Senatului 
pentru relaţia cu UNESCO. 

(3)Veniturile proprii ale CNR UNESCO se constituie din 
vânzarea produselor editoriale, organizarea de sesiuni, conferinţe, 
manifestări cultural-artistice şi ştiinţifice, realizarea de studii, analize şi 
programe pe bază de contracte de cercetare, precum şi din proiecte 
realizate în parteneriat public-privat şi se utilizează de către CNR 
UNESCO, potrivit legii. 

(4) CNR UNESCO poate primi şi folosi donaţii şi sponsorizări, 
potrivit legii. 

 
 
Art. 19. – (l) Încadrarea personalului CNR UNESCO se face pe 

bază de concurs sau examen, în condiţiile legii. (2)Personalul Comisiei 
Naţionale a României pentru relaţia cu UNESCO se preia, pe baza 
testării cunoştinţelor, în limita numărului de posturi şi se consideră 
transferat în interes de serviciu. 

 
 
Art. 20. – Salarizarea personalului CNR UNESCO se face 

potrivit legislaţiei privind salarizarea în sectorul bugetar. 
 
 
Art. 21. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2010. 
 
 
Art. 22. – În termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a 

prezentei legi, CNR UNESCO va elabora Regulamentul de Organizare 
şi Funcţionare. 

 
 
Art. 23. – La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă 

Hotărârea Guvernului, nr.624/1995 privind organizarea si funcţionarea 
Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO publicata in Monitorul 
Oficial al României, partea I, nr. 161 din 23 august 1995 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de  
Camera Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2)  
teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Roberta  Alma  Anastase 
 


