
 
 

          

 

 

SINTEZA 

şedinţei din ziua de 13 aprilie 2010 
 

 

Ședința Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru relaţia cu UNESCO s-a desfăşurat în ziua de 13 aprilie 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. Funcționarea deficitară a Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, 
instituție aflată sub autoritatea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și 
Sportului; 

 
2. Poziția oficială a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului față 

de proiectul de lege nr. 562 din 2009 privind organizarea și funcționarea 
Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. 

Invitaţi:   

 Domnul Kiraly Andrei, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului reprezentându-l pe domnul Daniel Petru 
Funeriu, Ministru al Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Preşedinte 
al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO; 

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

 
Prima parte a şedinţei s-a axat pe două subiecte principale şi anume analiza 

problemelor şi disfuncţionalităţilor apărute în activitatea Comisiei Naţionale a 
României pentru UNESCO şi raportul privind stadiul proiectului ” Cultură integrată şi 
Strategie Turistică pentru o dezvoltare durabilă în Delta Dunării”. Discuţiile s-au 
purtat cu domnul Şerban Ursu, Secretar General al Comisiei Naţionale a României 
pentru UNESCO.  

Preşedintele Comisiei parlamentare îi informează pe membrii Comisiei 
parlamentare că, în data de 16.02.2010, s-a solicitat Comisiei Naţionale un raport 
privind stadiul proiectului şi că până la data şedinţei nu s-a primit nici un răspuns la 
solicitarea Comisiei parlamentare. Membrii Comisiei şi-au manifestat nemulţumirea 
faţă de întarziere survenită şi au cerut explicaţii domnului Ursu.   
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 Domnul Şerban Ursu şi-a exprimat regretul şi a explicat în detaliu motivele 
pentru care acest proiect nu a demarat, deşi el trebuia implementat încă din anul 
2009. Membrii Comisiei au luat în considerare argumentele domnului Ursu, cu o 
oarecare rezervă, considerând că se putea da o mai mare importanţă acestui proiect 
UNESCO, având în vedere că scopul proiectului este dezvoltarea zonei prin 
intermediul unor investiţii străine. 

Un alt doilea subiect atins a fost problema utilizării frauduloase a denumirii 
UNESCO de către diverse ONG-uri. S-a insistat mai ales asupra relaţiei dintre 
Federaţia Română a Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor UNESCO – FRACCU şi Comisia 
Naţională a României pentru UNESCO, având în vedere că preşedintele FRACCU, dna. 
Daniela Popescu este şi expert în cadrul CNR UNESCO, ceea ce poate reprezinta  un 
conflict de interese, mai ales că FRACCU şi-a asumat prin statut, în mod nelegitim,  
dreptul de a acorda numele UNESCO, organizaţiilor neguvernamentale care solicită 
această denumire şi satisfac anumite condiţii. Din punctul de vedere al membrilor 
Comisiei parlamentare dreptul de a acorda numele de UNESCO trebuie să aparţină 
exclusiv Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, deoarece FRACCU este o 
asociaţie de organizaţii neguvernamentale şi nu o instituţie oficială cu alt drept 
asupra denumirii UNESCO, decât cel arogat prin propriu statut. Membrii Comisiei 
parlamentare au avertizat şi asupra unei eventuale poziţii de incompatibilitate a dnei. 
Daniela Popescu. 

Domnul Şerban Ursu a luat în considerare observaţiile făcute de membrii 
Comisiei şi a subliniat că de la numirea în funcţia de Secretar general această stare 
de lucru privind utilizarea termenului de UNESCO s-a schimbat şi că este de acord şi 
chiar că se impune reglementare mai clară  a utilizării denumirii UNESCO. 

Punctul 2 de pe Ordinea de zi: Poziția oficială a Ministerului Educației, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului față de proiectul de lege nr. 562 din 2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.  

S-au purtat discuţii cu domnul Kiraly Andrei, Secretar de Stat în cadrul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ca reprezentant al 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

Domnul Kiraly Andrei a prezentat poziţia Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului față de proiectul de lege nr. 562 din 2009 privind organizarea 
şi funcţionarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO şi a subliniat  încă o 
dată argumentele Ministerului faţă de această iniţiativă. Deşi, la nivelul Ministerului, 
s-a înţeles necesitatea unei schimbari la nivelul Comisiei Naționale a României şi-a 
exprimat regretul că Ministerul nu poate susţine acest proiect de lege. 
 
 

La lucrările comisiei au participat: dl. deputat Uioreanu Horea-Dorin, dl. 
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, dl. senator Dobra Nicolae, 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. deputat Voicu Mădălin-
Ștefan, dl. senator Başa Petru, 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 

 

 


