Parlamentul Romaniei
Comisia permanenta comuna a Camerei
Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO

SINTEZA
lucrărilor şedinţei din ziua de 21 martie 2017
Membrii comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de
zi:
1. Constituirea biroului comisiei
În conformitate cu articolul 3, alineatul (2) din Hotărârea Parlamentului nr. 1
din 2008, privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi
Senatului pentru relaţia cu UNESCO din 19 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial
nr. 224 din 24 martie 2008, membrii comisiei au votat următoarea componenţă a
biroului comisiei:
Preşedinte
– domnul deputat Nicolăescu Gheorghe Eugen (PNL)
Vicepreşedinte
– domnul senator Novak Csaba-Zoltan (UDMR)
Secretar
– domnul senator Alexandrescu Vlad-Tudor(USR)
După constituirea Biroului comisiei şedinţa a fost condusă de domnul deputat
Nicolăescu Gheorghe Eugen, preşedintele comisiei.
2. Informare privind activităţile comisiei în legislatura 2012-2016
Urmare a schimbării componenţei comisiei şi pentru o bună desfăşurare a
lucrărilor, a fost făcută o informare privind principalele activităţi ale Comisiei
permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO.
Astfel, la solicitarea preşedintelui comisiei, personalul tehnic de specialitate a
prezentat în detaliu atribuţiile comisiei, iniţiativele legislative asumate de membrii
comisiei, iniţiativele legislative cu care comisia a fost sesizată pentru avizare,
instituţiile guvernamentale cu atribuţii pe domeniile de activitate UNESCO,
organizaţiile non-guvernamentale cu care comisia a stabilit relaţii de colaborare şi
activităţile şi priorităţile la nivel internaţional.
3. Stabilirea priorităţilor comisiei în legislatura 2016-2020
Având în vedere specificul activităţii comisiei au fost dezbătute la modul
general priorităţile comisiei, urmând ca după o analiză a situaţiei existente, să se
stabilească direcţiile de acţiune concrete. S-a luat decizia ca membrii comisiei să
transmită în termen de 10 zile propuneri privind activitatea comisiei în legislatura
actuală.
De asemenea, s-a subliniat necesitatea invitării la lucrările comisiei a
reprezentanţilor Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Culturii şi Identităţii

Naţionale, Ministerul Mediului şi ai Ministerului Afacerilor Externe şi a altor instituţii cu
atribuţii în domeniu.
4. Acţiuni de diplomaţie parlamentară/vizite oficiale în anul 2017
În perioada 5-6 mai 2017 la Baku, Azerbaidjan, va avea loc a patra ediție a
Forumului Mondial privind dialogul intercultural. Tema ediției din acest an este
„Advancing Intercultural Dialogue: New Avenues for Human Security, Peace and
Sustainable Development”. Evenimentul va include şi o întâlnire la nivel înalt a şefilor
organizaţiilor internaţionale participante (invitaţiile sunt co-semnate, alături de
ministrul azer al culturii, de conducerile UNESCO, UNAOC, UNWTO, FAO, COE şi
ISESCO). Se vor aborda conexiunile şi implicaţiile dialogului cultural cu/pentru o serie
de domenii variate, cu accent pe stabilitate, pace şi dezvoltare economică.
Organizatorii îşi propun, de asemenea, ca evenimentul să prilejuiască şi crearea unei
platforme pentru mobilizarea de resurse. Semnalăm câteva aspecte de interes
desprinse dintr-o reuniune de informare organizată de Delegaţia permanentă a
Azerbaidjanului, în cooperare cu UNESCO, la 10 martie a.c.:
- în ceea ce priveşte nivelul şi amploarea participării, organizatorii contează pe
prezenţa a circa patruzeci de miniştri ai culturii (nu au fost făcute precizări referitoare
la participarea la nivel de premieri, sau a altor înalţi reprezentanţi guvernamentali);
- se intenţionează anunţarea organizării, în 2018, la zece ani de la lansarea
Procesului Baku, a unui Summit al şefilor organizaţiilor internaţionale (reamintim, în
context, că Forumul de la Baku se reuneşte, de regulă, la fiecare doi ani);
- programul va cuprinde, în premieră pentru Forumul Baku, o sesiune specială
privind implicarea şi rolul parlamentelor în dialogul intercultural şi combaterea
populismului (n.n. din programul evenimentului, deducem că este vorba despre
sesiunea sectorială din după-amiaza de vineri, 5 mai, organizată de Parlamentul azer
– Milli Mejlis, intitulată „The emergence of new nationalism: How to prevent rising of
populism and polarization”);
În urma dezbaterilor privind necesitatea participării la acest forum s-a decis ca
domnul deputat Moldovan Sorin-Dan şi domnul senator Novak Csaba-Zoltan să facă
parte din delegaţia României.
5. Diverse
Domnul preşedinte a solicitat membrilor comisiei un punct de vedere privind
stabilirea unui program al şedinţelor. Urmare a dezbaterilor pe această temă,
membrii comisiei au convenit să stabilească şedinţele comisiei în funcţie de
activitatea Parlamentului.

La lucrările comisiei au participat: domnul deputat Nicolăescu GheorgheEugen, domnul senator Novak Csaba-Zoltan, domnul senator Alexandrescu VladTudor, domnul senator Breaz Valer-Daniel, doamna deputat Csokany PetronelaMihaela, domnul senator Ganea Ion, doamna deputat Intotero Natalia-Elena, domnul
deputat Moldovan Sorin-Dan, domnul deputat Nechifor Cătălin-Ioan, domnul senator

Pereş Alexandru, domnul senator Resmeriţă Cornel-Cristian, domnul deputat Simion
Lucian-Eduard , domnul deputat Vosganian Varujan.
Au fost absenţi: domnul deputat Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae, domnul deputat
Matei Călin-Vasile-Andrei.
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