
Expunere de motive

Propunerea legislative reglementeaza si schimba statutul Comisiei Nationale a Romaniei 
pentru UNESCO ca institute a statului roman, prin trecerea ei sub autoritatea Parlamentului 

Romaniei.

Conform actualului cadru legal, stabllit de H.G. 624 din 16 august 1995, Comisia 

Nationals a Romaniei pentru UNESCO este o institutie publica in coordonarea Ministrului 
Educatiei Nationale si are legaturi de colaborare cu Ministerul Afacerilor Exteme, Ministerul 
Culturii, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Academiei Romane fi alte institutii §;i 

organisme centrale.

Din pacate, prevederile H.G. 624/1995 privind aspectele de organizare si functionare ale 

CNR UNESCO precum §i relatiile institutionale cu celelalte organisme §i agentii centrale cu 

atributii pe linie UNESCO sunt incomplete. Prevederile acestui act normativ sunt depasite de 

evolutia cadrului UNESCO in care Romania isi desfasoara activitatea, pe de o parte, prin 

cresterea instrumentelor drepfului internalional la care tara noastra a aderat, iar pe de alta parte, 
de evolutia cadrului institutional intern, marcat de restructurari ale organismelor centrale de 

specialitate ale administratiei de stat.

De asemenea, in contextul international actual, dezvoltarea cercetarii stiintifice, 
conservarea si valorizarea patrimoniului national material ?i imaterial, adaptarea sistemului 
educalional la evolutia sociala sunt elemente fundamentale ale unei dezvoltari durabile §i 

armonioase a Romaniei.

In acelasi timp, activitatea Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO a fost foarte 

scazuta pana acum din punct de vedere calitativ §i cantitativ in comparatie cu institutii similare 

ale aparatului guvemamental. Motivele acestei activitafi reduse sunt multiple si de ordin 

obiectiv:

Pozitionare institutionala nepotrivita (in subordinea Ministerul Educatiei 

Nationale, de§i Comisia Nationals a Romaniei pentru UNESCO are abilitSti 
la fel de importante si in domeniul patrimoniului national material, 
monumentelor naturii sau reprezentSrii Romaniei la nivel international);



probleme bugetare (din cauza existentei mai multor institutii implicate in 

probleme legate de domeniile UNESCO, bugetul general este impartit de o 

maniera mai mult sau mai putin aleatoare);

legislate incomplete (nu permite dezvoltarea coerenta a activitatii Comisiei 
Nationale a Romaniei pentm UNESCO si cooperarea eficienta cu alte 

institutii ale statului care sa sporeasca eficienta si sa duca la promovarea 

activitatilor la nivel national si international).

Trecerea sub control parlamentar a Comisiei Nationale pentru UNESCO va permite o 

implicare mai putemica a Parlamentului Romaniei in problemele culturale, educationale si 
§tiintifice, precum §i o cre^tere semnificativa a importantei tarii noastre la nivel international in 

aceste domenii, prin adoptarea unor politic! de dezvoltare durabila si a actelor normative 

aferente.

Fata de cele prezentate mai sus, s-a intocmit prezenta propunere legislative pe care o 

supunem Parlamentului spre dezbatere ?i adoptare.

Initiator!:

Grup parlamentar SemnaturaNr. crt. Nume si prenume initiator
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