
 
 

          

 

 

 

SINTEZA 

şedinţei din ziua de 23 februarie 2010 
 

 

 

Ședința Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru relaţia cu UNESCO s-a desfăşurat în ziua de 23 februarie 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. Stabilirea direcţiilor principale de dezvoltare a relaţiilor externe: 

Invitat: dl. Director-General Petru Dumitriu, Direcţia Generală Afaceri 
Multilaterale, Ministerul Afacerilor Externe şi reprezentant oficial al României în 
Consiliul Executiv al UNESCO.  

2. Definitivarea componenţei delegaţiei comisiei la Consiliul Executiv al UNESCO 
(Paris, 30 martie – 15 aprilie) asa cum a fost ea propusă în şedinţa din data de 16 
februarie: 

 prima perioada: dl. deputat Amet Aledin, dl. deputat Luca Ciprian Florin, dl. 
deputat Barbulescu Daniel şi dl. senator Diaconu Mircea 

 a doua perioada: dl. deputat Victor Socaciu, dl. deputat Giurgiu Mircia, 
dna. deputat Axenie Carmen  si dl. senator Cosmin Nicula. 

3. Analiza sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare la nivel naţional şi european 
privind intreţinerea imobilelor cu regim de monument istoric. 

4. Diverse 

 

Şedinţa a început cu  prezentarea dl. Director-General Petru Dumitriu- Direcţia 
Generală Afaceri Multilaterale din Ministerul Afacerilor Externe privind demersurilor 
Ministerului Afacerilor Externe la UNESCO, a modalităţilor de promovare a României 
prin stabilirea de relaţii externe bilaterale şi poziţionarea României la nivel extern prin 
politici de mediere inter-culturale. Domnul Dumitriu a precizat că Ministerul Afacerilor 
Externe a dat aviz pozitiv la proiectul de lege privind CNR UNESCO, proiect legislativ 
iniţiat de către membrii comisiei.  
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Dezbaterile au continuat cu definitivarea componenţei delegaţiei care va 
participa la Consiliul Executiv al UNESCO în perioada 30 martie - 15 aprilie.  Astfel, 
membrii comisiei au votat în unanimitate ca delegaţia să  fie compusă din dnii. Amet 
Aledin, Luca Ciprian Florin, Bărbulescu Daniel Ionuţ şi Diaconu Mircea care vor 
participa la lucrările Consiliului în perioada 30 martie – 6 aprilie, dna. deputat Axenie 
Carmen, dnii. Giurgiu Mircea, Socaciu Victor, Nicula Vasile-Cosmin urmând a 
reprezenta Comisia la lucrările Consiliului în a doua parte a evenimentului, în 
perioada 7-15 aprilie.  

Punctul 3 din ordinea de zi se amână pentru următoarea şedinţă. 

Membrii Comisiei au luat notă de informarea transmisă de către Ministerul 
Administraţiei şi Internelor referitoare la sesizarea Comisiei permanente comune a 
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO privind cazuri de 
vânătoare fără autorizaţie legală în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Deoarece 
există suspiciuni cu privire la săvârşirea infracţiunii de vânătoare în cauză s-a întocmit 
dosar penal. 

Domnul senator Mircea Diaconu a prezentat concluziile trase în urma 
participării, ca reprezentant al Comisiei, la dezbaterea “Comunitate, patrimoniu şi 
dezvoltare durabilă”, organizată de Fundaţia Soroş în data de 18 februarie 2010, pe 
tema Roşia Montană. 

În urma discuţiilor informale din ultimele 5 luni purtate în cadrul comisie pe 
tema valorii de patrimoniu a sitului Roşia Montană şi cu ocazia  anunţului făcut de 
către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional privind demararea procedurii de 
includere a zonei Roşia Montană pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, membrii 
comisiei au decis să susţină, în unanimitate, în mod public acest demers prin  
transmiterea unui comunicat de presă şi implicarea în mod activ în demersurile 
Ministerului Culturii. 

În cadrul activităţilor de dezvoltare a relaţiilor externe, a fost organizată o 
întalnire între preşedintele comisiei, dl. Deputat Dorin Horea Uioreanu şi domnul 
Gheorghe Postică, viceministru al Ministerului Culturii şi Turismului din Republica 
Moldova, în data de 23 februarie, ora 15.00, unde au fost invitaţi să participe şi 
membrii comisiei.  

Întrevederea a avut drept scop stabilirea unor modalităţi de cooperare între 
cele două state pe probleme de patrimoniu UNESCO şi stabilirea unor strategii 
comune de acţiune la nivel internaţional. Se doreşte punerea bazelor unui parteneriat 
transfrontalier, în sensul armonizării legislaţiei de protecţie a patrimoniului material şi  
imaterial, precum şi punerea în aplicare de către România şi Republica Moldova a 
obligaţiilor ce decurg din semnarea Convenţiilor UNESCO. 

Având în vedere invitaţia transmisă de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional de a participa la reuniunea grupului de lucru interinstituţional pentru 
soluţionarea problemelor cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, din data de 10 martie,  
comisia a decis să fie reprezentată de domnul deputat Dorin Horea Uioreanu, domnul 
Ionuţ Aichimoaie şi domnul Ionuţ-Petre Munteanu, experţi în cadrul Comisiei. 

La lucrările comisiei au participat: dl. deputat Uioreanu Horea-Dorin, dl. 
deputat Sava Andrei-Valentin, dl. deputat Voicu Mădălin-Ștefan, dl. deputat Amed 
Aledin, dna. deputat Axenie Carmen, dl. deputat Bărbulescu Daniel-Ionuţ, dl. senator 



Diaconu Mircea, dl. deputat Giurgiu Mircia, dl. deputat Luca Ciprian-Florin, dl. deputat 
Popa Octavian-Marius si dl. deputat Socaciu Victor.  

Au fost absenţi: dl. senator Dobra Nicolae, dna. deputat Farkas Anna-Lili, dl. 
senator Başa Petru, dl. deputat Burnei Ion, dna. deputat Dobre Cristina Elena, 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 

 

 


