
 

          

 

SINTEZA 

lucrărilor şedinţei din ziua de 12 februarie 2013 
 

 
Membrii comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de 

zi: 

1. Constituirea biroului comisiei prin alegerea preşedintelui, 
vicepreşedintelui şi secretarului de către membrii 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 senator Traian Igaş (PD-L) 
 Vicepreşedinte  – doamna senator Gabriela Firea (PSD) 
 Secretar   – domnul senator Dorin-Mircea Dobra (PNL) 
 
  După alegerea Biroului comisiei şedinţa a fost condusă de domnul senator 

Traian Constantin Igaş, preşedintele comisiei. 
 

2. Informare privind activităţile comisiei în legislatura 2008-2012: 
 
Urmare a schimbării componenţei comisiei şi pentru o bună desfăşurare a 

lucrărilor, a fost făcută o informare a membrilor comisiei 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 2012-2016 : 
 
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.  
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De asemenea, s-a subliniat necesitatea invitării la lucrările comisiei ale 
reprezentanţilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Culturii şi ai 
Ministerului Afacerilor Externe.  

La această dezbatere au luat cuvantul următorii membri ai comisiei: domnul 
preşedinte Traian Constantin Igaş, doamna vicepreşedinte Gabriela Firea, domnul 
deputat Theodor Paleologu, domnul deputat Mădălin Voicu, domnul deputat Paul 
Victor Dobre, domnul senator Damian Draghici, domnul deputat Mario-Ernest 
Caloianu. 
 

4. Diverse: 
 
Domnul preşedinte Traian Igaş 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. 

În această privinţă şi-au exprimat un punct de vedere următorii membri ai 
comisiei: domnul preşedinte Traian Constantin Igaş, domnul deputat Theodor 
Paleologu, domnul deputat Mădălin Voicu, domnul deputat Paul Victor Dobre, domnul 
senator Damian Drăghici. 

 

La lucrările comisiei au participat: domnul senator Igaş Traian Constantin, 
domnul deputat Antal Istvan, domnul deputat Bărbulescu Daniel-Ionuţ, domnul 
deputat Caloianu Mario-Ernest, domnul deputat Cozmanciuc Corneliu-Mugurel, 
domnul senator Dobra Dorin-Mircea, domnul deputat Dobre Victor Paul, domnul 
senator Draghici Damian, doamna senator Firea Gabriela, domnul deputat Ghiveciu 
Marian, domnul deputat Necula Cosmin, domnul deputat Paleologu Theodor, domnul 
deputat Pâslaru Florin-Costin, domnul senator Popa Constantin,  domnul deputat 
Voicu Mădălin-Ştefan. 

Au fost absenţi: domnul senator Nasta Nicolae, domnul deputat Palăr Ionel, 
doamna deputat Turcan Raluca.  

 

 

Preşedinte                  Secretar 

Senator Traian Constantin Igaş   Senator Dobra Dorin-Mircea 

 


