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Ieri, 25 aprilie 2007, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale împreună cu 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi care a avut  pe ordinea de 

zi  dezbaterea pentru raport a Proiectului de Lege pentru ratificarea 

Cartei Europene a Limbilor Regionale şi Minoritare adoptată la 

Strasbourg la 5 noiembrie 1992 (PL-x 179 din 28 martie 2007), care a 

fost retrimis celor 2 Comisii de plenul Camerei Deputaţilor. 

La şedinţă au fost prezenţi - din partea Comisiei - un număr de 

13 deputaţi din numărul total de 16 - respectiv domnii deputaţi Nicolae 

Păun, Ion Sasu, Varga Attila, Ştefan Buciuta, Gheorghe Chiper, Vasile 

Emilian Cutean, Mircea Teodor Iustian, Ghervazen Longher, Kovacs 

Attila, Cătălin Lucian Matei, Nati Meir,  Ioan Aurel Rus, Petru 

Tărniceru. Au fost absenţi: domnul deputat Gheorghe Albu - din 
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Grupul parlamentar al Partidului Democrat, domnul Dumitru 

Becşenescu - deputat independent şi dl domnul deputat Anton Călin 

Constantin Popescu-Tăriceanu - din Grupul parlamentar al Partidului 

Naţional Liberal. Şedinţa a fost condusă de dl deputat Sergiu Andon - 

preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  

La şedinţă au participat - din partea Guvernului - domnul Marko 

Attila, secretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi 

dna Kibedi Katalin, secretar de stat la Ministerul Justiţiei. 

Deputaţii au ridicat din nou problema compatibilităţii între 

prevederile Cartei Europene a Limbilor Regionale şi Minoritare şi 

art.128 din Constituţie, precum şi cu Legea nr.304/2004 privind 

organizarea judiciară. Pentru a elimina ambiguităţile a fost înlocuită - 

printr-un amendament al dlui deputat Ioan Ghişe - sintagma « în 

concordanţă » de la art.8, 9 şi 10, care se referea la adecvarea tratatului 

european la Constituţia României, cu sintagma « în conformitate ». 

Acest amendament a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

Totodată, deputaţii din Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale au făcut un amendament la 

proiectul de Lege prin care au introdus limba romani între limbile 

minoritare, modificând textul iniţial, după cum urmează: 

La articolul 5, după lit.e) se introduce o nouă literă, litera f) cu 

următorul cuprins: 

 f) limba romani: 
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Articolul 8 (învăţământ) 

Paragraful 1 sub-paragrafele a (iii), b (iii), c (iii), e (iii), g, h, i; 

Paragraful 2. 

Articolul 9 (justiţia) 

Paragraful 1 sub-paragrafele a (ii), b (ii), c (ii),; 

Paragraful 2 sub-paragraful c; 

Paragraful 3. 

Articolul 10 (autorităţile administrative şi serviciile publice) 

Paragraful 2 sub-paragrafele a, b, f, g; 

Paragraful 3 sub-paragraful  b; 

Paragraful 4 sub-paragrafele a, b, c; 

Paragraful 5. 

Articolul 11 (mijloace de comunicare) 

Paragraful 1 sub-paragrafele a (iii), b (ii), c (ii), d, e (i), e (ii), f (ii), 

g. 

Paragraful 3. 

Articolul 12 (activităţi şi facilităţi culturale) 

Paragraful 1 sub-paragrafele a, b, c, d, e, f. 

Articolul 13 (viaţa economică şi socială) 

Paragraful 1 sub-paragraful d. 

Paragraful 2 sub-paragraful c. 

A fost respins - cu majoritatea voturilor deputaţilor celor 2 

Comisii - amendamentul de eliminare din textul proiectului de lege a 
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limbii rutene, propus de deputatul aparţinând minorităţii ucrainiene, dl 

Ştefan Buciuta. 

În final, membrii celor 2 Comisii au adoptat raportul iniţial la 

proiectul de lege cu amendamentele admise, cu majoritatea voturilor 

deputaţilor prezenţi. 

 
 

 

   PREŞEDINTE 
 

 
            deputat Nicolae Păun 
 
 

Întocmit:  expert Valentin-Laurenţiu Gheorghiu 
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