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

SINTEZA
lucrărilor şedinţei din ziua de 26 aprilie 2017
Ședința Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului
pentru relaţia cu UNESCO a avut loc în ziua de 26 aprilie 2017 şi a fost condusă de
dl. deputat Eugen Nicolăescu, preşedinte al comisiei.

zi:

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

1.
Analiza propunerilor privind activitatea Comisiei permanente comune a
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO în sesiunea februarieiunie 2017;
2.
Diverse:
 Acţiuni întreprinse pentru protejarea Ansamblului monumental
”Calea Eroilor” din Târgu Jiu ca urmare a vandalizării monumentului;
 Discuţii pe marginea sesizării privind lucrări neautorizate la un imobil
situat în Centrul Istoric Sighişoara, monument UNESCO;
 Informare cu privire la cea de-a 41-a sesiune a Comitetului
Patrimoniului Mondial UNESCO, pe a cărui listă ţara noastră are
înscrise numeroase situri culturale şi naturale, care va avea loc în
perioada 2 – 12 iulie 2017 la Cracovia, Polonia.
1. Analiza propunerilor privind activitatea Comisiei permanente
comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu
UNESCO în sesiunea februarie-iunie 2017;
S-au prezentat propunerile membrilor Comisiei privind activitatea Comisiei
pentru perioada următoare după cum urmează:
Codul Patrimoniului construit - Inițiator Vlad Alexandrescu, senator
Proiectul răspunde mai multor convenţii UNESCO la care România este parte şi
care ar veni în sprijinul unei legislaţii ce are mari lacune şi are nevoie de o ajustare
pe măsură. Un efort important a fost deja făcut şi, în urma eforturilor unei comisii de
specialişti ce a lucrat sub egida Ministerului Culturii, o parte din acest cod este deja
scris. Ar fi nevoie de continuarea acestui efort, sub autoritatea Parlamentului, care
este şi forul legislativ care urmează să îl adopte.
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Statutul Artistului - Inițiator Vlad Alexandrescu, senator
Statutul Artistului a fost cerut prin Recomandarea UNESCO adoptată la 27
octombrie 1980 şi urmăreşte îmbunătățirea statutului profesional, social și economic
al artistului prin implementarea în legislaţia națională de politici şi măsuri specifice
enunțate de Conferința generală a UNESCO desfășurată la Belgrad între 28
septembrie și 28 octombrie 1980, cu privire la formarea, securitatea socială,
angajarea, condiţiile de plată şi de fiscalitate, mobilitatea şi libertatea de expresie.
Uniunea Europeană a întărit această cerere, prin Rezoluţia Parlamentului European
din 7 iunie 2007 privind statutul social al artiştilor 2006/2249(INI).
Identificarea modalităţilor de susţinere a Geoparcului Ţinutul
Buzăului pentru a deveni membru în Reţeaua Globală de situri UNESCO Inițiator Simion Lucian Eduard, deputat
Proiectul Geoparc Ţinutul Buzăului propune un program de dezvoltare capabil
să genereze venituri şi locuri de muncă, întărirea identităţii locale şi dezvoltarea unei
destinaţii de ecoturism, geoturism şi turism cultural. Din punct de vedere
administrativ, teritoriul cuprinde 18 comune din zona de deal şi montană din nordul
judeţului Buzău, fiind o zonă complet rurală cu circa 48000 de locuitori. Comunele
sunt: Berca, Scorțoasa, Pârscov, Cozieni, Pănăţău, Colţi, Bozioru, Brăești, Odăile,
Cănești, Chiliile, Lopătari, Mînzălești, Bisoca, Valea Salciei, Sărulești, Vintilă Voda şi
Beceni. Ocupă o suprafaţă de 1035.9 km2.
Promovarea şi sprijinirea noii rezervaţii a biosferei ”Porţile de Fier”,
ce urmează a se constitui pe teritoriul actualului Parc Natural ”Porţile de
Fier”- prin demersuri şi colaborare cu Ministerul - Inițiator Simion Lucian
Eduard, deputat
În urma transmiterii documentaţiei de promovare a rezervaţiei la UNESCO, ICC
UNESCO Paris a solicitat unele precizări şi acţiuni suplimentare cum ar fi: obţinerea
acordului primarilor din zonă; clarificări privind sistemul de guvernare a noii
rezervaţii; evitarea confuziilor dintre administrarea şi luarea deciziilor la nivelul
actualului parc natural şi a noii rezervaţii, inclusiv ca urmare a suprapunerii teritoriale
în întregime (se vizează şi o eventuală extindere a teritoriului rezervaţiei biosferei
faţă de cea a parcului natural existent) etc..
Finalizarea constituirii şi asigurarea infrastructurii legislative
necesare privind Rezervaţia Biosferei Trans-frontiere trilaterale ”Delta
Dunării”– ”Prutul de Jos” dintre România, Ucraina şi Moldova - Inițiator
Simion Lucian Eduard, deputat
În acest moment, conform hotărârii adoptate de Comitetul Consultativ al ICCMAB UNESCO din Paris (Comitetul Internațional de Coordonare al Programului MAB),
Rezervaţia Biosferei Trans-frontieră ”Delta Dunării” România-Ucraina îndeplineşte
recomandările de la Pamplona, Spania, ca urmare a unor eforturi comune şi corelate,
derulate de ambele părţi. În consecinţă, se aşteaptă ca ICC- MAB UNESCO să aprobe
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această recomandare la reuniunea sa din luna iunie 2017. Totodată, procesul de
constituire a rezervaţiei biosferei ”Prutul de Jos” din Republica Moldova este avansat.
Actul de constituire a fost aprobat de Parlamentul Republicii Moldova şi urmează să
fie aprobat şi de guvern.
Demersuri şi acţiuni de sensibilizare a autorităţilor locale şi
Ministerului Mediului în privinţa Rezervaţiei Munţii Rodnei şi Rezervaţiei
Munţii Retezat - Inițiator Simion Lucian Eduard, deputat
Cele două rezervaţii Munţii Rodnei şi Rezervaţia Munţii Retezat sunt în pericol
de a fi eliminate din lista Rezervaţiilor Biosferei : au fost promovate înainte de 1989
și nu îndeplinesc cerinţele Strategiei de la Sevilia, în mod deosebit prezența
obligatorie pe teritoriul rezervațiilor biosferei a așezărilor umane. Pentru ca cele două
rezervații să fie scoase de pe lista rezervațiilor ce ar urma să fie excluse din rețeaua
mondială a rezervațiilor biosferei şi pierderea implicită a statutului de rezervație a
biosferei, este necesară extinderea suprafeței actualelor rezervații astfel încât acestea
să cuprindă şi aşezări umane.
Domnul preşedinte a solicitat inițiatorilor să prezinte la următoarea ședință
demersurile pe care Comisia le poate efectua pentru ca aceste propuneri să se
concretize.
2. Diverse:
1. Acţiuni întreprinse pentru protejarea Ansamblului monumental”Calea
Eroilor” din Târgu Jiu ca urmare a vandalizării monumentului;
Ca urmare a sesizării membrilor Comisiei referitoare la actele de vandalism
asupra Ansamblului monumental ”Calea Eroilor” din Târgu Jiu s-au prezentat
demersurile efectuate în vederea remedierii situației: s-au transmis adrese către
Ministerul Culturii și Identității Naționale și Primăria Municipiului Târgu Jiu. Primăria
Municipiului Târgu Jiu ne-a transmis că, în calitate de proprietar al Ansamblului
monumental ”Calea Eroilor” a inițiat o serie de măsuri pentru diminuarea și evitarea
acestor situații.
2. Discuţii pe marginea sesizării privind lucrări neautorizate la un imobil situat
în Centrul Istoric Sighişoara, monument UNESCO;
Referitor la petiția transmisă Comisiei de domnul Ferenț Tiberiu și ca urmare a
demersurilor efectuate de Comisie, Primăria Municipiului Sighișoara ne-a precizat că,
în urma verificărilor efectuate la fața locului, nu se constată temeinicia celor sesizate
de domnul Ferenț și deci nu există nici un temei pentru a se sesiza organele de
urmărire penală referitor la intervenții neautorizate în situl UNESCO din Sighișoara.
Ministerul Culturii și Identității Naționale prin Direcția Patrimoniu Cultural ne-a
comunicat că petiția domnului Ferenț Tiberiu a fost transmisă spre soluționare
Direcției Județene pentru Cultură Mureș.
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3. Informare cu privire la cea de-a 41-a sesiune a Comitetului Patrimoniului
Mondial UNESCO, pe a cărui listă ţara noastră are înscrise numeroase situri
culturale şi naturale, care va avea loc în perioada 2 – 12 iulie 2017 la
Cracovia, Polonia.
Comitetului Patrimoniului Mondial al UNESCO este cel mai important comitet
UNESCO, reglementat de una din cele mai vechi convenţii interstatale. Din Delegaţia
României participă de obicei reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, ai
Ministerului Culturii, ai Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO şi ai Comisiei
permanente comune pentru relaţia cu UNESCO.
Din delegația care va reprezenta Comisia la acest eveniment vor face parte
domnii Cătălin-Ioan Nechifor, deputat și Vlad Alexandrescu, senator.

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 deputat Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae, domnul senator Ganea Ion,
domnul deputat Matei Călin-Vasile-Andrei. domnul deputat Moldovan Sorin-Dan,
domnul deputat Nechifor Cătălin-Ioan, domnul senator Pereş Alexandru, domnul
deputat Simion Lucian-Eduard.,
Au fost absenţi: doamna deputat Intotero Natalia-Elena, domnul senator
Resmeriţă Cornel-Cristian, domnul deputat Vosganian Varujan.

Preşedinte

Secretar

Deputat Nicolăescu Gheorghe-Eugen

Senator Alexandrescu Vlad-Tudor
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