
 
 

          

SINTEZA 

şedinţei din 28 septembrie 2010 
 

Ședința Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru relaţia cu UNESCO s-a desfăşurat în ziua de 28 septembrie 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. Discuţii privind strategia naţională de acţiune pe domeniile 

UNESCO 
 
 
La această şedinţă au participat următorii invitaţi: 
 
 Mircea Mocanu – Director programe socio-economice, Programul Naţiunilor 

Unite pentru Dezvoltare din România (PNUD) ; 
 Anca Florentina Stoica – Asistent de programe, Programul Naţiunilor Unite 

pentru Dezvoltare din România (PNUD) ; 
 Csilla Hegeduş – Consilier al ministrului, Ministerul Culturii şi Patrimoniului 

Naţional ; 
 Nadia Tunsu – Consilier, Directia Relaţii Internaţionale şi Interculturalitate, 

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional ; 
 Venera Ioniţă – Asistent de programe, CEPES UNESCO (The UNESCO 

European Centre for Higher Education);  
 Nicolae Manolescu - Ambasador, Delegaţia României pe lângă UNESCO ; 
 Petru Dumitriu – Director General, Ministerul Afacerilor Externe ; 
 Sabina Ispas – Preşedinte, Comisia pentru salvgardarea patrimoniu 

imaterial ; 
 Sergiu Nistor – Preşedinte, ICOMOS România (International Council on 

Monuments and Sites); 
 Daniela Popescu – Preşedinte, Federaţia Română a Asociaţiilor, Cluburilor 

şi Centrelor UNESCO (FRACCU); 
 Mihaela Varga - Vicepreşedinte, Federaţia Română a Asociaţiilor, Cluburilor 

şi Centrelor UNESCO (FRACCU); 
 Catălina Preda – Manager de proiect, Programul Naţiunilor Unite pentru 

Dezvoltare din România (PNUD) ; 
 Şerban Ursu - Secretar General, Comisia Naţională a României pentru 

UNESCO ; 
 Dana Mihai – cercetător, Institutul Naţional al Patrimoniului ; 
 Grigore Baboianu -  Guvernator, Administraţia Rezervaţiei Biosferei « Delta 

Dunării », Ministerul Mediului şi Pădurilor; 
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 Samad John Smarand – consilier superior, Direcţia Biodiversitate, 
Ministerul Mediului şi Padurilor ; 

 
  
Şedinţa comisiei a fost deschisă de domnul deputat Horea Dorin Uioreanu, 

preşedintele comisiei, printr-o alocuţiune în care a mulţumit invitaţilor pentru 
prezenţa lor la această şedinţă şi şi-a exprimat speranţa că aceasta reprezintă un 
început în colaborarea inter-instituţională pe probleme UNESCO şi se va concretiza 
prin stabilirea unor strategii comune de acţiune.  

 
Domnul deputat Mădălin Voicu, secretar al comisiei, a subliniat încă o data 

importanţa comisiei parlamentare ca factor de decizie politică pe domeniile UNESCO 
şi necesitatea impulsionării domeniilor culturii şi ştiinţei la nivelul politicilor 
guvernamentale. 

 
Domnul deputat Popa Octavian a vorbit despre implicarea comisiei în 

problemele de mediu din Delta Dunării şi reglementările legislative în vigoare. De 
asemenea, a subliniat necesitatea promovării zonelor de multiculturalitate la nivel 
extern. 

 
Domnul Nicolae Manolescu, ambsadorul României pe lângă UNESCO a expus 

problemele principale cu care se confruntă România la UNESCO : 
- necesitatea raportărilor anuale privind situaţia monumentelor de pe 

Lista Patrimoniului Mondial din România ; 
- problema plătii cotizaţiilor României la UNESCO ; 
- necesitatea demarării de urgenţă a proiectului vitrină „Delta 

Dunării”; 
- conflictele dintre administraţia locală şi administraţia centrală 

privind gestionarea monumentelor de patrimoniu şi stabilirea 
responsabilităţilor. 

-  
Domnul Petru Dumtriu, reprezentant al României în Consiliul Executiv al 

UNESCO a subliniat necesitatea integrării culturii şi ştiinţei în programele naţionale şi 
stabilirea unor priorităţi la nivel de relaţii externe.  

 
Domnul Şerban Ursu, Secretar-General al Comisiei Naţionale a României 

pentru UNESCO, a vorbit despre mecanismele de raportare pe convenţiile ratificate 
de către statul român şi despre promovarea valorilor naţionale la nivel de UNESCO 
(Blaga, Sadoveanu). 

 
Domnul Sergiu Nistor, preşedinte al ICOMOS România a solicitat implicarea 

comisiei într-un eveniment care să sublinieze necesitatea prezervării şi promovării 
Patrimoniului Mondial din România. De asemenea, a sugerat oportunitatea unui 
proiect de lege care să instituie Ziua Naţională a Patrimoniului Mondial din România 
în data de 16 noiembrie (data adoptării Convenţiei Patrimoniului Mondial de către 
UNESCO). Un alt aspect important menţionat de către domnul Nistor a fost stabilirea 
priorităţilor privind monumentele de pe Lista tentativă având în vedere că această 
lista datează din 1991, şi că alcatuirea unui dosar necesită bani şi timp. 



Domnul deputat Horea Dorin Uioreanu, preşedinte al comisiei, a remarcat că 
toate aceste aspecte ţin şi de întărirea capacităţii instituţionale a statului pentru 
protejarea patrimoniului material şi imaterial.  

 
Domnul Mircea Mocanu, director pe probleme socio-economice în cadrul 

Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare din România, a insistat pe problemele 
de colectare şi diseminare a informaţiei între instituţiile şi organismele responsabile 
din România şi a subliniat necesitatea unei centralizări a acestor informaţii pentru a 
putea fi accesibile în timp real. 

 
Doamna Csilla Hegeduş, consilier personal al ministrului Culturii şi 

Patrimoniului Naţional, a vorbit pe următoarele teme: 
- problema plăţii cotizaţiilor exclusiv din bugetul Ministerului Culturii 

şi Patrimoniului Naţional; 
- necesitatea prioritizării Listei tentative de către experţii Institutului 

Naţional al Patrimoniului împreună cu ICOMOS România; 
- stabilirea unei noi liste de propuneri pentru Lista tentativă; 
- prioritizarea adoptării Planului de protecţie şi gestiune a 

monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial – 
UNESCO de către Guvernul României ; 

- refuzul unei părţi a comunităţii locale de la Roşia Montană de a 
accepta includerea elementelor de patrimoniu din zonă pe Lista 
tentativă ; 

- promovarea şi salvgardarea elementelor de patrimoniu imaterial 
înscrise în Lista de salvgardare a UNESCO (Doina şi Caluşul). 

 
Doamna Venera Ioniţă, asistent de programe în cadrul CEPES UNESCO (The 

UNESCO European Centre for Higher Education) a vorbit despre necesitatea păstrării 
CEPES ca institut de categoria I al UNESCO şi despre demersurile care trebuie făcute 
pentru a redefini rolul instituţiei.  

 
Doamna Daniela Popescu, preşedinte al Federaţiei Române a Asociaţiilor, 

Cluburilor şi Centrelor UNESCO (FRACCU) a subliniat disponibilitatea societăţii civile 
de a se implica şi promova programele naţionale pe teme UNESCO. 

 
Doamna Dana Mihai, cercetător în cadrul Institutului Naţional al Patrimoniului, 

a vorbit despre necesitatea stabilirii unor hărti detaliate ale spaţiilor care conţin 
elemente de patrimoniu şi prioritizarea Listei tentative.  

 
Domnul deputat Horea Dorin Uioreanu, preşedinte al comisiei, a mulţumit 

participanţilor şi a declarat şedinţa inchisă.  
 

La lucrările comisiei au participat: dl. deputat Uioreanu Horea-Dorin, dl. 
deputat Voicu Mădălin-Ștefan, dl. deputat Adomniţei Mihai Cristian, dl. deputat Amed 
Aledin, dna. deputat Axenie Carmen, dl. deputat Bărbulescu Daniel-Ionuţ, dl. deputat 
Burnei Ion, dl. senator Diaconu Mircea, dna. deputat Farkas Anna-Lili 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 Başa Petru, dl. 
senator Dobra Nicolae, dl. deputat Dolineaschi Andrei, , dl. deputat Giurgiu Mircia, 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 


