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SINTEZA 

şedinţei din ziua de 16 februarie 2010 
 

 

Ședința Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
relaţia cu UNESCO s-a desfăşurat în ziua de 16 februarie 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. Proiect de lege privind modificarea Legii Codului Fiscal (Legea nr. 
571/2003); 

2. Analiza propunerilor pentru modificarea Legii Patrimoniului Imaterial 
(Legea nr. 26/2008); 

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

4. Stabilirea componenţei delegaţiei comisiei la Consiliul Executiv al UNESCO 
(Paris, 30 martie – 15 aprilie); 

5. Iniţierea demersurilor de ratificare a Convenţiilor şi acordurilor UNESCO 
neratificate de România; 

6. Stabilirea prioritaţilor comisiei pentru perioada 21 februarie – 31 martie: 

a. Reglementarea regimului juridic al Cetăţilor dacice din Munţii 
Orăştiei; 

b. Stabilirea valorii de patrimoniu a minelor de la Roşia Montana 
în baza rapoartelor arheologice ale Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional; 

c. Invitarea domnului Serban Ursu, Secretar General al Comisiei 
Naţionale a României pentru UNESCO pentru prezentarea unui 
raport asupra stadiului proiectului Cultură Integrată şi 
Strategie Turistică pentru o dezvoltare durabilă în Delta 
Dunării 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

Comisia permanentă comună a  
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO 
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Sedinţa a început cu dezbateri pe marginea propunerii legislative privind 
modificarea Legii Codului Fiscal (Legea nr. 571/2003), art.42. La finalul dezbaterilor, 
membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să înainteze acest proiect de lege 
pentru dezbatere şi adoptare.  

În continuare, membrii comisiei au decis să analizeze individual propunerile 
pentru modificarea Legii Patrimoniului Imaterial (Legea nr. 26/2008) şi să le dezbată 
într-o şedinţă viitoare. 

Punctul 3 de pe ordinea de zi a fost amânat.  

Având în vedere întrunirea Consiliului Executiv al UNESCO la Paris, în perioada 30 
martie – 15 aprilie, din care România face parte, s-a dezbătut solicitarea Delegaţiei 
României pe lângă UNESCO de a trimite o delegaţie compusă din membri ai comisiei 
Dată fiind importanţa evenimentului, comisia a decis în unanimitate să dea curs acestei 
solicitări, urmând să stabilească componenţa delegatiei într-o şedinţă viitoare. 

La punctul 5 de pe ordinea de zi, după consultarea reprezentanţilor Ministerului 
Afacerilor Externe şi a Delegaţiei României pe langa UNESCO, membrii comisiei au decis 
în unanimitate iniţierea demersurilor de ratificare a Convenţiilor şi acordurilor UNESCO 
neratificate de România. 

Punctul 6 de pe ordinea de zi a fost adoptat cu unanimitate de voturi, stabilindu-
se următoarele: 

a. Participarea reprezentanţilor comisiei la grupul inter-instituţional 
organizat de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional cu scopul 
reglementării regimului juridic al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei. 
Prima întrunire a acestui grup de lucru va avea loc în data de 10 martie 
2010 la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional. 

b. În urma dezbaterilor din cadrul comisiei pentru stabilirea valorii de 
patrimoniu a minelor de la Roşia Montana în baza rapoartelor 
arheologice ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, membrii 
comisiei au decis în unanimitate să solicite domnului Kelemen Hunor, 
ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţional, să iniţieze demersurile de 
introducere a zonei Roşia Montana pe Lista Patrimoniului Mondial 
UNESCO. 

c. În urma întarzierilor acumulate la nivelul desfăsurarii proiectului iniţiat 
Cultură Integrată şi Strategie Turistică pentru o dezvoltare durabilă în 
Delta Dunării,  membrii comisiei au hotărât să solicite domnului Şerban 
Ursu, Secretar General al Comisiei Naţionale a României pentru 
UNESCO, un raport privind stadiul de evoluţie al proiectului.  

 

La lucrările comisiei au participat: dl. deputat Uioreanu Horea-Dorin, deputat 
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Amed Aledin, dna. deputat Axenie Carmen, dl. deputat Bărbulescu Daniel-Ionuţ, 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 
si dl. deputat Socaciu Victor.  

Au fost absenţi: dl. deputat Sava Andrei-Valentin, dl. deputat Voicu Mădălin-
Ștefan, 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 

 


