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SINTEZA 

lucrărilor şedinţei din zilele de 25-26 ianuarie 2016 
 

Ședința Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia 
cu UNESCO a avut loc în zilele de 25 şi 26 ianuarie 2016, şi a fost condusă de dl. senator 
Traian Constantin Igaş, preşedinte al comisiei. 

 

La propunerea preşedintelui, membrii comisiei au adoptat în unanimitate următoarea 
ordine de zi: 

 
1. Raportul de activitate pe anul 2015; 

 
 

 Ca urmare a eforturilor susţinute ale membrilor Comisiei UNESCO, 
pe parcursul anilor 2014-2015, la propunerea reprezentanţilor 
Greenpeace România, formularul pentru înscrierea componentelor/siturilor 
candidate pe National Tentative List -  “Extinderea obiectului de 
patrimoniu UNESCO intitulat “Pădurile virgine de fag din Carpaţi 
(Slovacia şi Ucraina) şi pădurile seculare de fag din Germania 
(Germania)” este înaintat către Secretariatul Comitetului Patrimoniului 
Mondial UNESCO urmând a trece prin procedurile specifice pentru aprobare. 

 
 În perioada 13-15 mai 2015, Comisia permanentă comună a 

Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO a 
efectuat o vizită de lucru la Cetăţile Dacice din judeţul Hunedoara. 
Aceasta a inclus, pe lângă vizitarea cetăţilor, consultări cu reprezentanţii 
Consiliului Judeţean Hunedoara şi Alba, ai Comitetelor de gestiune UNESCO 
pentru monumentul Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei, primari, reprezentatul 
Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva şi a Parcului Natural Grădiştea  
Muncelului – Cioclovina. 

  Cetăţile Dacice sunt obiectiv de interes naţional înscris în Lista 
patrimoniului mondial UNESCO care se află sub incidenţa a două 
reglementări legale dată fiind suprafaţa împădurită din arealul monumentului 
istoric. Acest lucru a produs un blocaj în procesul de conservare şi contribuie 
la continuarea stării de depreciere a monumentului. Având în vedere cele 
constatate la faţa locului şi în urma discuţiilor purtate, a reieşit oportunitatea 
unei iniţiative legislative care propune scoaterea din fondul forestier naţional 
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a terenurilor pe amplasamentul cărora se află monumente istorice cuprinse în 
Lista patrimoniului mondial UNESCO, astfel încât să se poată efectua lucrările 
de întreţinere, conservare şi restaurare a acestor monumente.  

Asa cum au promis, membrii comisiei au iniţiat un act normativ - Propunere 
legislativă privind completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul 
silvic, înregistrat la Senat cu L482/2015. În momentul de faţă proiectul 
legislativ este în procedură legislativă la Camera Deputaţilor, Camera 
decizională. 

 În perioada 7 – 9 octombrie 2015, Comisia permanentă comună a 
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO a 
efectuat o vizită de documentare în Rezervaţia Biosferei Delta 
Dunării. Aceasta a inclus, consultări cu reprezentanţii Consiliului Judeţean 
Tulcea, prefecturii, ai ARBDD, primari, Federaţia Organizaţiilor producătorilor 
de peşte din Delta Dunării, Asociaţia Ivan Patzaichin - Mila 23 şi vizitarea 
rezervaţiei. 

 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au identificat următoarele 
problemele: 
 
• declinul continuu al resursei piscicole din cauza supraexploatării comerciale 
şi a practicării ilegale a pescuitului; 
• procedura anevoioasă de eliberare a licenţelor pentru ambarcaţiunile de 
pescuit; 
• poluarea, datorată apelor netratate şi a managementului deşeurilor solide; 
• greutăţile economice şi sociale ale populaţiei locale: lipsa unei subvenţii 
care să fie acordată pescarilor, în cazul neindeplinirii cotei reglementate ; 
• lipsa de facilităţi de bază (apă potabilă, siguranţă socială, transport); 
• slaba acoperire a problemelor de mediu în educaţia din şcoli şi slaba 
încorporare a acestora în programa şcolară; 
• legislaţia care afectează conservarea mediului şi dezvoltarea durabilă este 
neclară, contradictorie şi excesiv modificată; 
• necesitatea decolmatării în regim de urgenţă a  unor canale care asigură 
accesul către comunităţile din Deltă; 
• lipsa unor investiţii pentru asigurarea transportului pe apă, deoarece 
acesta reprezintă 70% din transportul în Deltă şi asigură mobilitatea 
populaţiei, turiştilor şi a mărfurilor;   
• slaba valorificare a culturii şi tradiţiilor locale – acestea sunt vitale pentru 
bunăstarea socială şi cea a mediului din deltă şi necesită sprijin şi promovare; 

Guvernul României a aprobat în data de 16 septembrie 2015 Planul de 
management al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, prin care se 
reglementează desfăşurarea activităţilor de pe cuprinsul acestei arii naturale 
protejate, precum şi din vecinătatea ei. 
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În urma deplasării au fost iniţiate o serie de adrese către instituţii ale statului român cu competenţe în ceea ce 
priveşte controlul şi supravegherea zonei.  

Sinteza răspunsurilor la adresele înaintate de către comisie ca urmare a vizitei în  
Rezervaţia Biosferei Delta Dunării 

 
Nr.crt
. 

Institutia Intrebare Raspuns 

1. Ministerul 
Mediului, 
Apelor si 
Padurilor 

Valorificarea masei lemnoase de catre 
localnici 

In timpul executarii lucrarilor de decolmatare a rezultat o cantitate 
de masa lemnoasa din fondul forestier administrat de catre 
institutia noastra, pe care am hotarat sa o trimitem comunitatilor 
locale spre utilizare. 
Serviciul juridic al ARBDD lucreaza la propuneri care vizeaza 
utilizarea resturilor vegetale si a copacilor doborati. 

2. Ministerul 
Mediului, 
Apelor si 
Padurilor 

Necesitatea decolmatarii canalelor in 
RBDD 

ARBDD a primit suma de 2.405 mii lei pentru realizarea 
decolmatarilor zonelor afectate, in regim de urgenta. Au fost 
atribuite deja contractele de decolmatare si in patru zone s- au 
demarat lucrarile. 
ARBDD are in desfasurare 4 proiecte(3 cu fonduri europene) care 
au ca obiect lucrari de decolmatare. 
ARBDD lucreaza la un studiu de fezabilitate pentru incheierea unui 
contract cadru multianual pentru lucrari de intretinere a canalelor 
si cailor de acces. 

3. Ministerul 
Mediului, 
Apelor si 
Padurilor 

Colmatarea canalelor care afecteaza 
ecosistemele din DD, cat si activitatea 
si viata localnicilor 

ARBDD a primit suma de 2.405 mii lei pentru realizarea 
decolmatarilor zonelor afectate, in regim de urgenta. Au fost 
atribuite deja contractele de decolmatare si in patru zone s-au 
demarat lucrarile. 
ARBDD are in desfasurare 4 proiecte (3 cu fonduri europene) care 
au ca obiect lucrari de decolmatare pentru asigurarea circulatiei 
optime a apei si prioritizarea unui numar de 13 proiecte pentru 
perioada 2015-2020 pe Strategia Delta Dunarii pe Programul ITI , 
in valoare de cca. 50 mil E. 
ARBDD lucreaza la un studiu de fezabilitate pentru incheierea unui 
contract cadru multianual pentru lucrari de intretinere a canalelor 
si cailor de acces. 
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4. Ministerul 
Mediului, 
Apelor si 
Padurilor 

Simplificarea acordarii licentelor 
pentru ambarcatiunile de pescuit 

ARBDD este de acord cu necesitatea simplificarii unor proceduri –
permise de pescuit, licente ANPA, autorizatii de 
recoltare/capturare sau alte acorduri de mediu - si a facut 
demersuri pentru modificarea Ord. 44/1195/18.02.2011. 

5. Ministerul 
Transporturilor 

Situaţia transportului naval în 
Rezervaţia Biosferei Delta Dunării 

 

6. Ministerul 
Transporturilor 

Simplificarea 
acordării licenţelor pentru ambarcaţiu
nile de pescuit din Delta Dunării/ 
licenţelor de pescuit pentru 
navă/ambarcaţiune 

 

7. Ministerul 
Sanatatii 

Situaţia furnizorilor de servicii 
medicale din Rezervaţia Biosferei 
Delta Dunării 

Proiect de HG pentru aprobarea pachetelor de servicii si a 
Contractului cadru pe 2016-2017 : 
Autoritatile administratie publice locale pot acorda facilitati si 
stimulente aferente instalarii unui medic, infiintarii si functionarii 
cabinetului medical; 
Autoritatile publice locale pot incheia cu reprez.legal al cabinetului 
medical un contract civil in care sa se consemneze drepturile si 
obligatiile partilor; 
 
A fost elaborat un Ordin de ministru 391/187/2015 prin care 
pentru cabinetele medicale/punctele de lucru ale cabinetelor 
medicale din asistenta medicala primara si din asistenta medicala 
de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice din 
mediul rural si din mediul urban pentru orasele cu un numar de 
sub 10.000 de locuitori din aria RBDD, se aplica un procent de 
majorare de 200%.(01.04.2015) 
 

8. MAI Abuzurile organelor de control la 
adresa localnicilor din Delta Dunării 

Cuantum 543 contraventii, 136 avertismente, 407 amenzi 
contraventionale in cuantum de 150.630 lei. 

9. Ministerul 
Mediului, 
Apelor si 
Padurilor 

Combaterea şi/sau atenuarea  
factorilor de risc (specii invazive, 
păsări ihtiofage) pentru starea 
habitatelor din RBDD 
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 Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru relaţia cu UNESCO, Institutul Cultural Român, Centrul  
Internaţional UNESCO pentru Formare şi Cercetări Avansate 
(CIFRA), Institutul Naţional pentru Fizica Materialelor, Comisia 
Naţională UNESCO, Universitatea din Craiova, Fundaţia Horia 
Hulubei - Catedra UNESCO, Universitatea Bucureşti, a organizat în 
perioada 30.10-1.11.2015, la Palatul Parlamentului,  Conferinţa 
internaţională “Lights of the World”, dedicată Anului Internaţional 
al Luminii (IYL2015). 
Pe 20 decembrie 2013, la iniţiativa UNESCO împreună cu mai multe 
organisme naţionale şi internaţionale, ONU proclamă prin votul Adunării 
Generale anul 2015 ca “International Year of Light and Light-based 
Technologies (IYL 2015)”. Prin această hotărâre, ONU recunoaşte 
printr-o rezoluţie oficială, votată de ţările membre printre care şi România, 
importanţa luminii şi a aplicaţiilor sale în dezvoltarea sustenabilă a 
diferitelor domenii: ştiinţă, educaţie, energie, mediu, tehnologie, 
comunicaţii, agricultură, sănătate, etc., “lumina” acţionând astfel ca un liant 
între aspectele economice, culturale şi politice ale societăţii globale. 
Conferinţa a fost structurată în sesiuni plenare şi sesiuni grupate în patru 
secţiuni: Ştiinţă - Tehnologie, Educaţie, Cultură, Mediu şi Schimbări 
climatice etc., precum şi în ateliere de lucru abordând probleme specifice 
domeniilor. 

 Comisia a susţinut infiinţarea, începând cu anul 2011, Centrului  
Internaţional UNESCO pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în 
Fizică la Măgurele, în anul 2015 finalizandu-se  aprobarea actului 
normativ. 

 Comisia a reuşit să clarifice o situaţie care a creat confuzie în 
rândurile opiniei publice în privinţa unui spot publicitar referitor la 
Programul Operaţional Regional, operat în România de Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în care domnul 
Ciprian Popovici, muzeograf, afirmă că Cetatea de Scaun a Sucevei, 
restaurată cu fonduri europene, ar fi în patrimoniul UNESCO. În 
conformitate cu datele oficiale furnizate de Institutul Naţional al 
Patrimoniului, Cetatea de Scaun a Sucevei nu figurează pe LISTA 
PATRIMONIULUI MONDIAL UNESCO DIN ROMÂNIA. Ca urmare a acestor 
precizări, am cerut CNA să întreprindă demersurile necesare pentru 
retragerea sau modificarea spotului publicitar respectiv.  

 În cursul anului am făcut demersuri pentru includerea Iei 
Romaneşti în Patrimoniul cultural imaterial al Umanităţii, printr-o 
adresă prin care s-a solicitat Ministerului Culturii să facă 
demersurile necesare în acest sens. 

De asemenea, în cursul anului 2015 comisia a dat o serie de avize pe propuneri 
legislative ce au avut tangenţă cu problematica UNESCO şi a avut spre studiu o serie de 
documente referitoare la aceeaşi temă, în cadrul a 14 şedinţe de comisie. 
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După dezbateri şi propuneri de îmbunătăţire a activităţii membrii comisiei au 
aprobat în unanimitate Raportul Comisiei pe anul 2015. 

 
2. Stabilirea planului de acţiuni pe anul 2016; 

 
Membrii Comisiei au stabilit ca prioritare pentru anul 2016 iniţierea unor propuneri 

legislative care să vizeze: 
 

 Propunere legislativă privind protejarea patrimoniului cultural imaterial; 
 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru protejarea resurselor piscicole 

din Delta Dunării,  îmbunătăţirea calităţii vieţii în Delta Dunării, întărirea 
instituţională a Administraţiei Rezervaţiei Biosfera Delta Dunării şi Agenţiei 
Naţionale pentru Pescuit si Acvacultură; 

 Propuneri legislative privind corelarea Rezoluţiilor şi Programelor UNESCO cu 
legislaţia naţională;  

 Propunere legislativă privind facilitarea accesului organizaţiilor 
nonguvernamentale şi a instituţiilor de stat a căror activitate se înscrie în 
problematica educaţiei, ştiinţei, culturii şi informării la programele derulate de 
UNESCO; 

 Propunere legislativă privind recunoaşterea meritelor şi contribuţiilor persoanelor 
fizice şi juridice la implementarea obiectivelor UNESCO în România şi în lume, 
prin acordarea de distincţii, burse şi finanţări pentru proiectele avizate de CNR 
UNESCO; 

 Propunere legislativă privind educaţia incluzivă de calitate la nivel naţional; 
 Propunere legislativă pentru monitorizarea şi ameliorarea situaţiei la nivel 

naţional privind învăţământul pe tot parcursul vieţii; 
 Propunere legislativă privind înfiinţarea şi susţinerea de către statul român a 

unei platforme on-line privind „educaţia virtuală pentru toţi”, în vederea 
îmbunătăţirii rezultatelor elevilor la testele internaţionale, corelarea educaţiei cu 
piaţa muncii, asigurarea accesului la o educaţie de calitate pentru toţi elevii, 
indiferent de zona de domiciliu; 

 Propunere legislativă pentru aplicarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale 
1/2011 (art. 236) privind implementarea masteratului didactic şi a pregătirii de 
calitate a viitoarelor cadre didactice; 

 Propunere legislativă privind promovarea rolului culturii şi al diversităţii culturale 
în dezvoltarea durabila a Românie; 

 Propunere legislativă privind înfiinţarea unui muzeu al regimurilor dictatoriale din 
România. 

 Îmbunătăţirea legislaţiei privind protejarea monumentelor UNESCO. 
 
De asemenea, membrii comisiei îşi propun pentru anul 2016 demersuri mai 

susţinute privind introducerea unor monumente din patrimoniul naţional în cel mondial 
UNESCO precum şi introducerea de elemente de patrimoniu imaterial în patrimoniul 
universal UNESCO - Jocul Ursului de pe Valea Trotuşului şi a Iei Româneşti. 
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În momentul de faţă există anumite proiecte în desfăşurare care necesită implicarea 
comisiei cum ar fi : constituirea unui Forum Mondial al parlamentarilor pentru UNESCO, 
urmărirea dosarelor privind introducerea unor monumente din patrimoniul naţional în cel 
mondial UNESCO etc.  

 
3. Informare privind infiinţarea Centrului  Internaţional UNESCO pentru 

Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică la Măgurele; 
 

 Începând cu anul 2011, comisia a susţinut infiinţarea Centrului  
Internaţional UNESCO pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică la 
Măgurele, în anul 2015 finalizându-se  aprobarea actului normativ. 

 

La lucrările comisiei au participat: domnul senator Igaş Traian Constantin, doamna 
senator Firea Gabriela, domnul senator Dobra Dorin-Mircea, domnul deputat Antal Istvan, 
domnul deputat Dobre Victor Paul, domnul senator Hasotti Puiu, domnul deputat Pâslaru 
Florin-Costin, domnul senator Popa Constantin, domnul deputat Popescu Dan-Cristian, 
doamna deputat Turcan Raluca, domnul deputat Voicu Mădălin-Ştefan. 

Au fost absenţi: domnul deputat Bărbulescu Daniel-Ionuţ, domnul deputat Caloianu 
Mario-Ernest, domnul deputat Cozmanciuc Corneliu-Mugurel, doamna senator Cretu 
Gabriela,  domnul deputat Necula Cosmin, domnul deputat Palăr Ionel. 

 

 

Preşedinte            
       

Senator Traian Constantin Igaş  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


