
 
 

          

     

SINTEZA 

şedinţei din ziua de 8 martie 2011 
 

 

Ședința Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru relaţia cu UNESCO s-a desfăşurat în ziua de 8 martie 2011 şi a fost condusă 
de dl. deputat Uioreanu Horea-Dorin, preşedinte al 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. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei 
"Delta Dunării" - L52/2011; 
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind declararea zilei 
de 16 noiembrie ca Ziua Patrimoniului Mondial din România - L48/2011. 
 
 
Diverse: 
 
3. Informare adresată comisiei de către Primăria oraşului Comăneşti, judeţul 
Bacău, referitoare la solicitarea de analiză  a argumentaţiei privind  înscrierea în 
patrimoniul mondial UNESCO a Jocului Ursului din cadrul Obiceiurilor de Anul Nou din 
zona Comăneşti; 
4. Demersuri de reglementare a situaţiei din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării 
privind revizuirea Planurilor Urbanistice Generale în vederea armonizării acestora cu 
Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism şi Regulamentul Cadru de 
Urbanism pentru Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (H.G. 1516/2008) urmare a 
sesizării 386/2010 făcute de către Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta; 
 

 

Punctul 1 de pe ordinea de zi: 
 
Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei 
"Delta Dunării" - L52/2011; 
 

În şedinţa din data de 8 martie 2011 membrii comisiei au reluat discuţiile pe 
marginea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" - 
L52/2011.  
 

 

Parlamentul Romaniei 
 

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



În urma dezbaterilor, comisia a hotărât, cu majoritate de voturi, să 
adopte aviz favorabil, cu amendamentele propuse de domnul senator 
Dobra Nicolae, prin care se elimină termenul “prin licitaţie publică” din 
textul propunerii legislative. 

 Din parte comisiei au luat cuvântul: dl. deputat Uioreanu Horea-Dorin, dl. 
deputat Popa Octavian-Marius, dl.senator Dobra Nicolae. 

 
Punctul 2 de pe ordinea de zi: 

Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind declararea zilei 
de 16 noiembrie ca Ziua Patrimoniului Mondial din România - L48/2011 

În urma dezbaterilor care au avut loc pe marginea propunerii legislative 
privind declararea zilei de 16 noiembrie ca Ziua Patrimoniului Mondial din 
România - L48/2011, comisia a hotărât, cu majoritate de voturi, să 
adopte aviz favorabil. 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: 
 
Informare adresată comisiei de către Primăria oraşului Comăneşti, judeţul 

Bacău, referitoare la solicitarea de analiză  a argumentaţiei privind  înscrierea în 
patrimoniul mondial UNESCO a Jocului Ursului din cadrul Obiceiurilor de Anul Nou din 
zona Comăneşti 

 
Membrii comisiei au hotărât să trimit o adresă către Ministerul Culturii şi 

Patrimoniului, prin care comisia doreşte să afle măsurile pe care le poate întreprinde 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional pentru înscrierea acestui obicei în Lista 
Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii UNESCO. 

 
Punctul 4 de pe ordinea de zi: 
 
Demersuri de reglementare a situaţiei din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării 

privind revizuirea Planurilor Urbanistice Generale în vederea armonizării acestora cu 
Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism şi Regulamentul Cadru de 
Urbanism pentru Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (H.G. 1516/2008) urmare a 
sesizării 386/2010 făcute de către Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta 

 
Membrii comisiei au fost informaţi de răspunsurile primite la adresele înaintate 

către Consiliul Judeţean Tulcea şi Ministerul Mediului şi Pădurilor. Este invocată lipsa 
fondurilor pentru a finaliza Planurile Urbanistice Generale în majoritatea localităţilor 
care fac obiectul reglementării. 

 
În urma discuţiilor care au avut loc privind faptul că, până în prezent, comisia 

nu a fost sesizată pentru a audia candidatul pentru funcţia de  Secretar General 
al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, aşa cum reiese din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a   Comisiei permanente comune a 
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO, s-a hotărât să se 



trimită o informare privind atribuţiile comisiei către domnul Funeriu Daniel Petru, 
Ministru, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului. 

 
Dl deputat Luca Ciprian-Florin a dorit o informare de urgenţă privind  dialectul 

istro-român. 
În acest sens, membrii comisiei au hotărât ca în viitoarea şedinţă să fie invitat 

dl. Dr. Virgil NIŢULESCU, președinte al Comisiei Naționale pentru salvgardarea 
patrimoniului cultural imaterial.  

 

La lucrările comisiei au participat: dl. deputat Uioreanu Horea-Dorin, dl. 
deputat Sava Andrei, dl.deputat Voicu Mădălin-Ştefan, Cristian, dl. deputat Amed 
Aledin, dna. deputat Axenie Carmen, dl. deputat Bărbulescu Daniel-Ionuţ, dl. deputat 
Burnei Ion, dl. senator Dobra Nicolae, dna. deputat Farkas Anna-Lili, dl. deputat 
Giurgiu Mircia, dl. deputat Luca Ciprian-Florin. Dl. senator Prunea Nicolae Dănuț  a 
fost înlocuit de dl.senator Avram Crăciun. 

Au fost absenţi: dl. deputat Adomniţei Mihai, dl. senator Başa Petru, dl. 
senator Diaconu Mircea,  dl. senator Nicula Vasile Cosmin, dl. deputat Popa Octavian-
Marius,dl. deputat Dolineaschi Andrei, dl. senator Feldman Radu Alexandru, dl. 
deputat Socaciu Victor. dl. deputat Surpățeanu Mihai. 

 

 

Preşedinte                Secretar 

deputat Horea-Dorin Uioreanu  deputat Mădălin-Ştefan Voicu 

 


