
 
 

          

     

SINTEZA 

şedinţei din ziua de 27 aprilie 2010 
 

 

Ședința Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru relaţia cu UNESCO s-a desfăşurat în ziua de 27 aprilie 2010 și a fost condusă 
de dl. deputat Horea-Dorin Uioreanu, preşedintele comisiei. 

Membrii comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea Ordine de 
zi: 

 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.96/1997 republicată, 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 
privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază 
sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 
Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”, iniţiată de: Valeriu Alecu - 
deputat PD-L, István Antal - deputat UDMR, Marian Avram - deputat PD-L, 
Carmen Axenie - deputat PD-L, Mihai Banu - deputat PNL, Ioan-Nelu Botiş 
- deputat PD-L, Matei Radu Brătianu - deputat PSD, Cristian-Ion Burlacu - 
deputat PNL, Constantin Chirilă - deputat PD-L, Sonia-Maria Drăghici - 
deputat PSD, Mircia Giurgiu - deputat PD-L, Gheorghe Hogea - deputat PD-
L, Gheorghe Ialomiţianu - deputat PD-L, George Ionescu - deputat PD-L, 
Luminiţa Iordache - deputat PSD ,Zanfir Iorguş - deputat PD-L, Doru 
Braşoan Leşe - deputat PD-L, Clement Negruţ - deputat PD-L, Laurenţiu 
Nistor - deputat PSD, Nicuşor Păduraru - deputat PD-L, Gheorghe Roman - 
deputat PD-L, Vasile Filip Soporan - deputat PSD, Ion Tabugan - deputat 
PNL, Florin Ţurcanu - deputat PNL, Gheorghe Zoicaş - deputat PSD. 

Scopul sesizării:  Aviz 
Termen de transmitere a avizului: 27.04.2010 
Termen de adoptare tacită: 24.06.2010 
Caracterul legii: Ordinar 
Cameră decizională: Camera Deputaţilor 

Invitati: iniţiatorii propunerii legislative şi reprezentantul 
Guvernului pentru prezentarea punctelor de vedere. 

2. Proiecte de lege  privind ratificarea unor convenţii şi acorduri adoptate sub 
auspiciile UNESCO: 

 Acordul pentru facilitarea circulaţiei internaţionale a materialelor 
vizuale şi auditive  cu caracter educaţional, ştiinţific şi cultural, cu 
protocol de semnătură şi formă model de certificat puse la dispoziţie 
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în articolul IV a sus menţionatului acord, adoptat la Beirut, Liban, 10 
octombrie 1948, de către Statele Membre ale UNESCO 

 Convenţia universală a drepturilor de autor, cu declaraţie supliment 
legată de articolul XVII şi rezoluţie referitoare la articolul XI, 
adoptată la Geneva, Elveţia, în 6 septembrie 1952, de către Statele 
Membre ale UNESCO 

 Protocolul 1 anexă la Convenţia universală a drepturilor de autor 
referitor la aplicarea Convenţiei şi în cazul lucrărilor persoanelor 
apatride şi a refugiaţilor, adoptat la Geneva, Elveţia, în 6 septembrie 
1952, de către Statele Membre ale UNESCO 

 Protocolul 2 anexă la Convenţia universală a drepturilor de autor 
referitor la aplicarea Convenţiei referitor la lucrările anumitor 
organizaţii internaţionale, adoptat la Geneva, Elveţia, în 6 
septembrie 1952, de către Statele Membre ale UNESCO. 

 Protocolul  3 anexă la Convenţia universală a drepturilor de autor 
referitor la data efectivă a instrumentelor de ratificare, acceptare 
sau participare la Convenţie, adoptat la Geneva, Elveţia, în 6 
septembrie 1952, de către Statele Membre ale UNESCO. 

 Convenţia universală privind drepturile de autor, cu  Declaraţie 
supliment referitoare la articolul XVII şi Rezoluţie cu privire la 
articolul XI, revizuită la Paris, Franţa, 24 iulie 1971, de către Statele 
Membre ale UNESCO 

 Protocolul 1 anexă la Convenţia Universală a Drepturilor de Autor 
revizuită la Paris la data de 24 iulie 1971 referitor la aplicarea 
Convenţiei în cazul lucrărilor persoanelor apatride şi a refugiaţilor, 
adoptat la Paris, Franţa, în 24 iulie 1971, de către Statele Membre 
ale UNESCO. 

 Protocolul 2 anexă la Convenţia universală a drepturilor de autor 
revizuită la Paris la data de 24 iulie 1971 referitor la aplicarea 
Convenţiei în cazul lucrărilor anumitor organizaţii internaţionale, 
adoptat la Paris, Franţa, în 24 iulie 1971, de către Statele Membre 
ale UNESCO 

 Protocolul  instituind o Comisie de conciliere şi de bune oficii, 
responsabilă cu căutarea rezolvării oricăror dispute care pot apărea 
între statele părţi la Convenţia asupra discriminării în educaţie, 
adoptat la Paris, Franţa, în 10 decembrie 1962, de către Statele 
Membre ale UNESCO 

 Convenţia referitoare la distribuţia programelor de semnale 
transmise prin satelit, adoptată la Bruxelles, Belgia, 21 mai 1974, de 
către Statele Membre ale UNESCO 

 Convenţia  pentru Educaţie Tehnică şi Vocaţională, adoptată la 
Paris, Franţa, 16 noiembrie 1989, de către Statele Membre ale 
UNESCO 

Punctul 1 de pe Ordinea de zi - Dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/1997 republicată, 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de 



facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din 
Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”. 

S-a precizat că propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare 
Senatul fiind prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, cu 
observaţii. 

Din partea guvernului a participat doamna Buzatu Constanţa, consilier în 
cadrul Direcţiei de impozite şi taxe directe, Ministerul Finanţelor Publice.  

Guvernul, prin reprezentantul său, nu susţine adoptarea acestei propuneri 
legislative, nefiind specificată sursa de finanţare. 

Din partea iniţiatorilor au fost prezenţi dl. deputat Giurgiu Mircia, dna. deputat 
Axenie Carmen. 

Iniţiatorii au subliniat necesitatea aprobării propunerii legislative care modifică 
alin.(1) al art.7 din Ordonanţa Guvernului nr.27/1996, în sensul ca  diferenţa de 50% 
din valoarea taxelor şi impozitelor, să  se suporte de la bugetul de stat, prin 
ministerul coordonator, arătând că reducerea cu 50% a impozitelor şi taxelor locale, 
prevăzută în Ordonanţa guvernului nr. 27/1996 diminuează veniturile autorităţilor 
locale, acestea aflându-se în imposibilitatea de a-şi susţine activitatea în condiţii 
normale (neplata salariilor, lipsa de finanţare pentru dezvoltarea sau întreţinerea 
anumitor proiecte). 

 Din parte comisiei au luat cuvântul: dl. deputat Horea-Dorin Uioreanu în 
calitate de preşedinte al comisiei, dl. deputat Amet Aledin, dl. senator Başa Petru, dl. 
deputat Popa Octavian-Marius. 

În urma dezbaterilor care au avut loc pe marginea propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/1997 republicată, pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de 
facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din 
Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”, comisia a hotărât, 
cu majoritate de voturi, să adopte aviz favorabil. 

 

Punctul 2 din ordinea de zi - Proiecte de lege  privind ratificarea unor convenţii 
şi acorduri adoptate sub auspiciile UNESCO. 

 Ratificarea acestor Acorduri şi Convenţii reprezintă un gest de curtoazie 
diplomatică faţă de UNESCO, în cadrul căreia România deţine o poziţie privilegiată la 
nivel decizional (membru în Comitetul Executiv în perioada 2010-2012 şi candidată  
la o poziţie în cadrul Comitetului Patrimoniului Mondial din 2011), ratificarea lor de 
către statul român reprezintând o simplă formalitate, fără consecinţe asupra cadrului 
legislativ intern. 

Membrii comisiei, iniţiatorii proiectelor de legi, au hotărât să le înainteze 
pentru dezbatere şi adoptare, acestea urmând să intre în procesul legislativ. 

La şedinţa din data de 27 aprilie 2010, din totalul de 21 de membri ai comisiei 
au fost prezenţi un număr de 14  senatori şi deputaţi: dl. deputat Uioreanu Horea-
Dorin (G.P. al PNL), dl. deputat Voicu Mădălin-Ștefan (G.P. al PSD+PC), dl. deputat 
Amed Aledin (G.P. al Minorităților Naționale), dl. senator Diaconu Mircea (G.P. al 



PNL), dna. deputat Axenie Carmen (G.P. al PD-L), dl. deputat Giurgiu Mircia (G.P. al 
PD-L), dl. deputat Popa Octavian-Marius (G.P. al PNL), dl. senator Bașa Petru (G.P. al 
PD-L), dna. deputat Farkas Anna-Lili (G.P. al UDMR), dl. senator Prunea Nicolae 
Dănuț (G.P. al PSD+PC), dl. deputat Luca Ciprian-Florin (G.P. al PSD+PC), dl. 
deputat Socaciu Victor (G.P. al PSD+PC), dl. deputat Adomniţei Cristian Mihai (G.P. al 
PNL), dl. deputat Bărbulescu Daniel-Ionuț (G.P. al PD-L). 

 Au fost absenţi: dl. deputat Sava Andrei-Valentin (G.P. al PD-L), dl. deputat 
Dolineaschi Andrei (G.P. al PSD+PC), dl. senator Feldman Radu Alexandru (G.P. al 
PD-L), dl. senator Nicula Vasile Cosmin (G.P. al PSD+PC), dl. deputat Surpățeanu 
Mihai (G.P. al PD-L),  dl. senator Dobra Nicolae (G.P. al PD-L), dl. deputat Burnei Ion 
(G.P. al PSD+PC). 

 

 

                 
Preşedinte                Secretar 

deputat Horea-Dorin Uioreanu  deputat Mădălin-Ştefan Voicu 

 

 


