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SINTEZA 

lucrărilor şedinţei din ziua de 5 februarie 2019 
 

Ședința Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 

relaţia cu UNESCO a avut loc în ziua de 5 februarie 2019 şi a fost condusă de domnul 

deputat Ionel Palăr, preşedintele comisiei.  

 

 La propunerea preşedintelui, membrii comisiei au adoptat în unanimitate 

următoarea ordine de zi: 

ORDINE DE ZI 

1. Dezbaterea și avizarea unor amendamente pe care membrii Comisiei 

permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația 

cu UNESCO să le susțină la Legea bugetului pe anul 2019, pentru 

alocarea fondurilor necesare conservării și intervențiilor la o serie de 

monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial, în vederea 

salvgardării acestora; 

2. Stabilirea priorităților Comisiei permanente comune a Camerei 

Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO în sesiune februarie 

– iunie 2019; 

3. Diverse. 

 

Invitat: domnul Ilie Toma, Deputat 

 

1. Dezbaterea și avizarea unor amendamente pe care membrii Comisiei 

permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru 

relația cu UNESCO să le susțină la Legea bugetului pe anul 2019, 

pentru alocarea fondurilor necesare conservării și intervențiilor la o 

serie de monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial, în 

vederea salvgardării acestora. 

 

Parlamentul Romaniei 
 

Comisia permanenta comuna a Camerei 
Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO 
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Membrii Comisiei au decis ca, în vederea conservării și intervențiilor la o serie de 

monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial, să solicite alocarea de fonduri din 

Bugetul pe anul 2019 pentru următoarele monumente:  

 

 Suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice cu 1.000 mii lei pentru realizarea documentației referitoare la PUG, 

PUZ și RLU la cetățile dacice din Munții Orăștiei și a Cetății Sighișoara, 

patrimoniu UNESCO; 

 Suplimentarea bugetului Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale cu 3.350 

de lei pentru realizarea lucrărilor de renovare la Ansamblul Bisericii 

Evanghelice Fortificate de la Biertan, sit inclus în lista Patrimoniului 

universal UNESCO; 

 Suplimentarea bugetului alocat Institutului Național al Patrimoniului, prin 

intermediul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale cu 5.000 mii lei la 

Titlul 20, cod 67.03.12 - Restaurare monumente istorice, pentru 

desfășurarea unor acțiuni de protecție de către INP; 

 Suplimentarea bugetului Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale cu 1.050 

mii de lei pentru co-finanţarea proiectelor europene aferente  Bisericii 

fortificate Saschiz şi pentru finanţarea restaurării întregului ansamblu, sit 

inclus în lista Patrimoniului universal UNESCO. 

Domnul deputat Ionel Palăr, președintele Comisiei permanente comune a 

Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, a subliniat că 

amendamentul prin care se solicită alocarea unui milion de lei către Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la bugetul pe anul 2019, pentru realizarea 

PUZ și PUG la cetățile dacice, este un demers comun și necesar, în condițiile în care 

inclusiv  Centrul patrimoniului mondial UNESCO și-a exprimat îngrijorarea față de starea 

cetăților dacice și solicită un raport detaliat privind conservarea acestora. 

În aceeași ordine de idei, a propus organizarea unei deplasări în zona cetăților 

dacice pentru a evalua la fața locului situația acestora. 
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Membrii Comisiei au aprobat acest demers și au decis ca susținerea 

amendamentelor să reprezinte o prioritate pentru toți membrii comisiei, indifrerent de 

apartenența lor politică. 

 

2. Stabilirea priorităților Comisiei permanente comune a Camerei 

Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO în sesiunea 

februarie – iunie 2019. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei  prezenți la ședință au aprobat în 

unanimitate calendarul de activități propus pentru perioada februarie – iunie 2019: 

 Realizarea, la Iași și Chișinău, a expoziției ”Scoarța, arta realizării covoarelor 

tradiționale în România și Republica Moldova”, în colaborare cu Muzeul 

Satului ”Dimitrie Gusti” și Ambasada Republicii Moldova la București; 

 Clarificarea situației juridice a terenurilor pe care sunt amplasate cetățile 

dacice din Munții Orăștiei și realizarea demersurilor necesare pentru 

elaborarea de PUG și PUZ; 

 Demersuri pentru constituirea unui grup de lucru cu specialiști din Ministerul 

Culturii, Ministerul Finanțelor, autorități locale/județene, sub coordonarea 

prefecților, pentru a clarifica aspectele legate de situația terenurilor; 

 Demersuri legislative pentru stoparea tranzacțiilor comerciale din aceste 

zone, acordarea dreptului de preempțiune al statului la achiziție sau 

schimburile de terenuri din zona cetăților dacice și din zona de protecție a 

acestora, expropriere pe cauză de interes public, acolo unde este cazul; 

 Demersuri pentru alocarea fondurilor necesare realizării PUZ/PUG/RLU; 

 Continuarea demersurilor pentru constituirea Rezervației Biosferei ”Delta 

Dunării – Prutul de Jos” ; 

 Se vor transmite adrese către ministerele de resort și A.N.A.N.P., pentru a se 

clarifica situația Grupului de lucru - dacă este constituit și a devenit 

funcțional; 

 Asigurarea modificărilor legislative necesare constituirii Rezervației Biosferei; 

 Demersuri pentru alocarea fondurilor necesare administrării și funcționării 

rezervației; 
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 Monitorizarea dosarului ”Ia, cămașa cu altiță” ; 

 Demersuri pe lângă Ministerul Culturii, pentru ca echipa de lucru să fie 

funcțională; 

 Demersuri pentru asigurarea bugetului necesar întocmirii dosarului (cercetare 

de teren, realizarea filmului de prezentare); 

 Oportunitatea unei vizite de lucru la Sighișoara în vederea clarificării și 

monitorizării problemele din zonă sau invitate autoritățile locale la o 

dezbatere în cadrul Comisiei; 

 Promovarea şi sprijinirea  Rezervaţiei Biosferei ”Porţile de Fier”, ce urmează a 

se constitui  pe teritoriul actualului Parc Natural ”Porţile de Fier”- prin 

demersuri şi colaborare cu Ministerul Mediului; Demersuri corespunzătoare la 

Ministerul Mediului pentru o implicare mai activă în acest proces; 

 Continuarea demersurilor pentru conformarea Rezervaţiilor Munţii Rodnei şi 

Munţii Retezat la noile cerințe ale UNESCO: Discuții cu autoritățile locale, în 

vederea extinderii celor două parcuri, astfel încât acestea să cuprindă și arii 

locuite; Campanie de informare privind beneficiile de a face parte din 

Patrimoniul mondial UNESCO; Demersuri pentru sensibilizarea Ministerului 

Mediului legat de aceste două parcuri. 

 Modificarea H.G. 593/2011, care prevede că Programul național de 

restaurare nu se aplică și în cazul bisericilor, după ce Ministerul Finanțelor a 

interzis I.N.P. finanțarea bisericilor, pe motiv că acestea sunt private, iar 

programul este destinat doar obiectivelor publice. I.N.P. dorește modificarea 

H.G. 593/2011 și în sensul ca sumele din Programul național de restaurare să 

fie alocate sub formă de fond de restaurare/reparații, nu de fond de investiții, 

cum este în prezent. Asta ar permite ca I.N.P. să acorde granturi unor 

beneficiari publici și privați, care să realizeze procedura de achiziții, și nu 

I.N.P., cum se întâmplă acum, mai ales pe fondul crizei de personal de la 

institut.  

 Demersuri pe lângă Ministerul Culturii, pentru elaborarea  normelor de 

aplicare ale OUG 76/2018, prin care I.N.P. ar putea investi și la obiectivele 

private aflate în patrimoniul național.  
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 Participare la: Conferința Euro MAB, 2-5 aprilie, Dublin, Irlanda; Consiliul 

Executiv UNESCO, Paris, 3 – 17 aprilie. 

 

3. Diverse 

Au fost discutate chestiuni organizatorice. 

 

La lucrările comisiei au participat:  domnul deputat Ionel Palăr, domnul senator 
Novak Csaba-Zoltan, domnul senator Alexandrescu Vlad-Tudor, domnul deputat Băișanu 
Ștefan-Alexandru, doamna deputat Csokany Petronela-Mihaela, domnul deputat 
Dobrovici - Bacalbaşa Nicolae, domnul senator Ganea Ion, domnul deputat Lazăr Sorin, 
domnul deputat Macovei Silviu-Nicu, domnul senator Pereş Alexandru, domnul deputat 
Simion Lucian-Eduard.  

Au fost absenţi: domnul senator Breaz Valer-Daniel, doamna deputat Intotero 
Natalia-Elena, domnul deputat Moldovan Sorin-Dan, domnul senator Resmeriță Cornel-
Cristian. 

 

 

Preşedinte 

Deputat Ionel Palăr 


