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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI 

COMISIA PENTRU CULTURĂ,  
ARTE, MIJLOACE DE  

INFORMARE ÎN MASĂ 
Nr. 4c-7/354 Nr. 4c-12/300 

 
 

Bucureşti  28.09.2021
  

 
 Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative privind 

organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, transmisă 

Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru cultură, 

arte, mijloace de informare în masă, pentru dezbatere şi avizare pe fond, în procedură 

obișnuită, cu adresa nr. PL. x 284 din 28 iunie 2021. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Simona BUCURA-OPRESCU 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian BULAI 
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R A P O R T      C O M U N  
asupra propunerii legislative privind organizarea şi funcţionarea 

Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace 

de informare în masă au fost sesizate, cu dezbatere şi avizare pe fond, în procedură obișnuită, cu 

propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a României pentru 

UNESCO, transmisă cu adresa nr. PL. x 284 din 28 iunie 2021, înregistrat cu nr. 4c-7/354 din 18 august 

2021, respectiv cu nr. 4c-12/300 din 29 iunie 2021. 

 Camera Deputaţilor este Primă Cameră sesizată potrivit prevederilor art.75 alin. (1) şi (2) din 

Constituţia României, republicată şi art. 92 alin. (8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă (nr.384/31.05.2021); 

 Consiliul Economic şi Social avizează nefavorabil propunerea legislativă 

(nr.3876/12.05.2021); 

 Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO 

avizează favorabil propunerea legislativă (nr.4c-28/154/02.09.2021); 

 Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale avizează favorabil 

propunerea legislativă (nr.4c-6/598/30.06.2021); 

 Comisia pentru învăţământ avizează negativ propunerea legislativă (nr.4c-11/758/08.09.2021); 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială avizează negativ propunerea legislativă (nr.4c-

9/555/22.09.2021). 

 



  

 
3

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare organizarea şi funcţionarea Comisiei 

Naţionale a României pentru UNESCO, în sensul reorganizării Comisiei care funcţionează în prezent 

potrivit Hotărârii Guvernului nr.624/1995,cu modificările şi completările ulterioare, ca autoritate 

administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar. 

          Potrivit prevederilor art.62 și art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările si completarile ulterioare, membrii celor două comisii sesizate în fond au examinat 

propunerea legislativă în ședințe separate. 

 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat propunerea legislativă 

în şedinţa din 28 septembrie 2021. 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi membri ai Comisiei, conform listei de prezență. 

 Membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi-au desfăşurat lucrările în 

şedinţa din 21 septembrie 2021.  

 Din numărul total de 12 membri ai Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

au participat la şedinţă 7 deputaţi. 

 La dezbaterile care au avut loc au participat, în conformitate cu prevederile art. 56 şi 57 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în calitate de invitaţi: doamna Madlen Șerban, Secretar 

General în cadrul Comisia Națională a României pentru UNESCO, doamna Maria Ștefania MANEA, 

Secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei şi domnul András István Demeter, Secretar de stat în 

cadrul Ministerului Culturii. 

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative privind organizarea şi funcţionarea Comisiei 

Naţionale a României pentru UNESCO, deoarece, având în vedere obiectivele Comisiei Naţionale a 

României pentru UNESCO, nu se justifică preluarea acesteia de către Parlament, întrucât competenţele 

în domeniu ţin de Ministerul Educaţiei, astfel că argumentele prezentate în expunerea de motive nu se 

susţin. Propunerea legislativă nu este însoţită de o motivare care să se bazeze pe argumente obiective, 

prezentul mod de constituire şi funcţionare a Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO fiind cel 

mai potrivit. O eventuală trecere a acesteia în subordinea Parlamentului va duce la creşterea cheltuielilor 

legate de funcţionare, existând totodată riscul de a fi privită ca o încercare de politizare a Comisiei.  

  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

organice. 

                  PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

                   Simona BUCURA-OPRESCU
 

Iulian BULAI 

 
Șef serviciu, Nicoleta Toma 
Consilier parlamentar, Alina Veisa 
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