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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Secţiunea 1 

Titlul Proiectului de act normativ 

 

HOTĂRÂRE  

privind organizarea și funcționarea  

Comisiei Naționale a României pentru UNESCO 

 

Secţiunea a 2- a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. 1.  Descrierea situaţiei actuale 

 

Comisia Națională a României pentru UNESCO, a fost 

înființată prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1926 din 21 

septembrie 1956, numită în continuare Comisia. 

Activitatea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO se 

desfășoară în conformitate cu Carta UNESCO, cu Statutul său 

propriu, cu respectarea normelor legale privind instituțiile 

publice și în consens cu politica generală a Guvernului 

României.  

În prezent Comisia Națională a României pentru UNESCO este 

organizată și funcționează în baza Hotărârii Guvernului 

624/1995, cu modificările și completările ulterioare, instituție 

publică cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul 

de stat, aflată în coordonarea Ministerului Educației Naționale. 

Rolul Comisiei Națională a României pentru UNESCO este:  

- consultativ - prin acordarea de consultanță de specialitate 

guvernului propriu în domeniul UNESCO și al programelor 

sale;  

- de legătură - între secretariatul UNESCO și structurile 

guvernamentale și neguvernamentale naționale;  

- de informare a UNESCO asupra obiectivelor și activităților 

naționale din sfera de interes;  

- participativ - în elaborarea programelor UNESCO în 

România.  

Președintele și Secretarul general al Comisiei sunt numiți prin 

decizia primului-ministru, la propunerea Ministrului Educației 

Naționale, iar activitatea Comisiei se desfășoară pe baza 

statutului propriu, aprobat de Ministrul Educației Naționale.  

Prevederile Hotărârii Guvernului 624/1995, privind organizarea 

și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru 

UNESCO, cu modificările și completările ulterioare, sunt 

incomplete în ceea ce privește aspectele de organizare și 

funcționare a instituției, precum și a relației sale cu celelalte 

organisme și autorității ale administrației publice cu atribuții pe 

linie UNESCO.  

Totodată, prevederile acestui act normativ au fost depășite, pe 

de o parte, de evoluția cadrului internațional UNESCO în care 

România își desfășoară activitatea, prin creșterea importantă a 
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instrumentelor dreptului internațional la care țara noastră a 

aderat, precum convenții, protocoale iar, pe de altă parte, de 

evoluția cadrului instituțional intern, marcat de restructurări ale 

autorităților publice centrale și în primul rând, de cele care au 

vizat Ministerul Educației Naționale. 

Comisia Națională a României pentru UNESCO a cunoscut 

până în prezent două reduceri de personal astfel: 

- prin Hotărârea de Guvern 1411/2009 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative de înființare, organizare și 

funcționare a Ministerului Educației, Cercetării și Inovării și a 

unor entități din subordinea sa - nr. maxim de posturi s-a redus 

de la 14 la 11, 

- prin Hotărârea de Guvern nr 830/2010 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative de înființare, organizare și 

funcționare a unor entități din subordinea sau în coordonarea 

Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului – nr. 

maxim de posturi s-a redus de la 11 la 8. 

Această reducere de personal a condus la o îngreunare a 

activității specialiștilor din cadrul instituției.  

În acest sens Comisia Națională a României pentru UNESCO, a 

depus la cabinetul ministrului educației naționale o solicitare de 

majorare a numărului maxim de posturi cu un post, înregistrată 

cu nr. 8211/06.02.2017. 

Având în vedere că a fost pusă în aplicare sentința civilă nr. 

6466 din data de 20 iunie 2011, pronunțată în dosarul nr. 

48129/3/2010 de către Tribunalul București, rămasă definitivă  

și irevocabilă ca urmare a respingerii recursului ca nefondat de 

către Curtea de Apel București, dar nu a avut loc modificarea 

Hotărârii Guvernului 624/1995, se impune și această corecție, 

astfel încât numărul maxim de posturi să fie de 10. 

 

2. Schimbări preconizate 

 
În scopul îmbunătățirii cadrului normativ privind organizarea și 

funcționarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO a 

fost inițiat prezentul proiect de act normativ care stabilește 

cadrul normativ de organizare și funcționare pentru această 

instituție. 

Prezentul proiect de act normativ are în vedere următoarele: 

1.O descriere mai clară a statutului juridic al Comisiei 

Naționale a României pentru UNESCO; 

2.Actualizarea denumirilor autorităților și instituțiilor cu care 

are relații de colaborare; 

3.Prevederea persoanelor care asigură conducerea si 

coordonarea activității Comisiei - rolul conducerii instituției; 

4.Modificarea structurii organizatorice a Secretariatului 

Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, prin 

majorarea numărului maxim de posturi cu două posturi, astfel 

încât numărul maxim de posturi să fie de 10 având în vedere și 

punerea în aplicare a sentinței civile nr. 6466 din data de 20 

iunie 2011, pronunțată în dosarul nr. 48129/3/2010 de către 

Tribunalul București, rămasă definitivă și irevocabilă ca urmare 

a respingerii recursului, ca nefondat de către Curtea de Apel 

București; 

5.Definirea obiectivelor generale, rolului și atribuțiilor generale 

ale Comisiei în concordanță cu articolul VII al Actului 
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Constitutiv al UNESCO şi în conformitate cu Carta Comisiilor 

Naţionale pentru UNESCO, adoptată la cea de a 20-a sesiune a 

Conferinţei Generale, 27 noiembrie 1978; 

6.Crearea cadrului legal pentru realizarea de programe și 

proiecte în parteneriat cu alte instituții publice, organizații, 

persoane fizice și juridice din țară și din străinătate; 

7.Crearea cadrului legal pentru înființarea unor centre 

UNESCO; 

Emiterea unui nou act normativ de organizare și funcționare a 

Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, reprezintă 

premisa asigurării unui plus de eficienţă şi eficacitate a 

activităţii instituției, potrivit rolului acordat.  

După emiterea prezentului act normativ Comisia Națională a 

României pentru UNESCO va întocmi și supune spre aprobare 

ministrului educației naționale regulamentul de organizare și 

funcționare împreună cu statul de funcții al instituției în termen 

de 15 zile. 

 

3. Alte informaţii Nu este cazul 

 

Secţiunea a 3 - a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1
1
. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului 

de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2
1
. Impactul asupra 

sarcinilor 

administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2
2
. Impactul asupra 

întreprinderilor mici și 

mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii Adaptarea instituțională a Comisiei Naționale a României 

pentru UNESCO îi permite o mai bună precizare a poziției sale 

față de celelalte autorități și instituții publice cu atribuții în 

desfășurarea programelor UNESCO în România. 
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Secţiunea a 4 - a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 

anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)    

Indicatori  Anul 

curent 

Următorii 4 ani                Media        

 

               pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din 

care: 

 

a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

b) bugete locale: 

i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

i. contribuţii de asigurări 

- - - - - - 

2.Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

b) bugete locale : 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.632 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.632 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.632 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.632 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.892 

3.Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

- - - - - - 

4.Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

- - - - - - 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea 

modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

- - - - - - 

7. Alte informaţii Nu este cazul 
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Secţiunea a 5 - a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ 

a. Acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ 

b. Acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziţii 

 

a. Actul normativ elaborat implică modificarea/ 

abrogarea următoarelor acte normative: 

- se va abroga Hotărârea de Guvern nr. 624/1995 

privind organizarea și funcționarea Comisiei 

Naționale a României pentru UNESCO, cu 

completările și modificările ulterioare; 

b. Elaborarea ordinului ministrului educației 

naționale pentru:  

- aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Comisiei Naționale a României 

pentru UNESCO și a statutului de funcții al 

secretariatului acesteia; 

- aprobarea componenței organismului onorific cu 

rol strategic și consultativ, compus dintr-un număr 

de membri cuprins între 45 și 70 de personalități 

ale educației, științei și culturii. 

1
1
. Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislația în domeniul 

achizițiilor publice 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg 

angajamente  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

6. Alte informaţii Nu este cazul 

 

Secţiunea a 6 - a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţiile 

neguvernamentale, institute de cercetare 

şi alte organisme implicate 

Academia Română și Academia Oamenilor de 

Știință au fost consultate cu privire la prezentul 

proiect de act normativ prin transmiterea adreselor 

cu nr. 545/14.06.2017 și 546/14.06.2017. 

2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor Academia Română și Academia Oamenilor de 



6 
 

cu care a avut loc consultarea, precum şi 

a modului în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul 

proiectului de act normativ 

Știință sunt organizații cu atribuții în promovarea 

idealurilor și obiectivelor UNESCO. 

3.Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia 

în care proiectul de act normativ are ca 

obiect activităţi ale acestor autorităţi, în 

condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale 

la elaborarea proiectelor de acte 

normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

4.Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

Prezentul proiect de act normativ este supus 

avizării Consiliului Legislativ și Consiliul 

Economic şi Social. 

 

6. Alte informaţii Nu este cazul 

 

Secţiunea a 7 - a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

1.Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ. 

Proiectul de act normativ a îndeplinit 

procedura privind transparența decizională în 

administrația publică prevăzută de Legea nr. 

52/2003 cu modificările și completările 

ulterioare. 

2.Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii 

biologice. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

3.Alte informaţii Nu este cazul 
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Secţiunea a 8 - a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice centrale 

şi/sau locale - înfiinţarea unor noi 

organisme sau extinderea competenţelor 

instituţiilor existente. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect  

2. Alte informaţii Nu este cazul 

 

Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre privind 

organizarea şi funcţionarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, pe care îl 

supunem Guvernului spre adoptare. 

 

Ministrul Educației Naționale 

Liviu - Marian POP 

      

 

 

AVIZĂM FAVORABIL: 

Viceprim-ministru 

Ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene 

Sevil SHHAIDEH 

 

 

Viceprim-ministru 

Ministrul Mediului 

Grațiela Leocadia GAVRILESCU 

 

 

Ministrul Muncii și Justiției Sociale 

Lia - Olguța VASILESCU 

 

 

Ministrul Afacerilor Externe 

Teodor -Viorel MELEȘCANU 

 

 

Ministrul Culturii și Identității Naționale 

Lucian ROMAȘCANU 

 

 

Ministrul Finanțelor Publice 

Ionuț MIȘA 

 

 

Ministrul Cercetării și Inovării 

Lucian Puiu GEORGESCU 

 

 

Ministrul Justiției 

Tudorel Toader 



8 
 

 

 

 

 

 

  Secretar de stat                                                                                           Secretar de stat 

Gabriel Liviu ISPAS                                                                                Gigel PARASCHIV 

 

 

 

Secretar general 

Dănuț GHICAN 

 

 

 

 

 

Direcția Juridic 

Director, 

Crina Mădălina CIOBANU 

 

 

 

 

 

Direcția Generală Economică 

Director general, 

Mihai PĂUNICĂ 

 

 

 

 

 

Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene  

Director general, 

Luminița MATEI 

 

 

 

 

 

Secretarul general al Comisiei Naționale a  

Comisiei Naționale a României pentru UNESCO 

Ani MATEI 

 

 

 

 

 

Aviz de legalitate, 

 

Aviz de conformitate, 


