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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  

   

 
 

PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din 27 martie 2018 

 

Pe data de 27 martie 2018 a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care a 

avut următoarea ordine de zi: 

1.   Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al 

Ţinutului Secuiesc (PLx 5/2018). 

2.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale (PLx 29/2018). 

3.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de 

Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (PLx 

30/2018). 

4.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

art.77 din Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale (Plx 31/2018). 

5.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

art.82 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 143/2018). 

6.   Diverse. 
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La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 10 deputaţi din 

numărul total de 13. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

Iusein, Tamara-Dorina Ciofu, Daniel Vasile, Vlad Sergiu Cosmin, 

Petre-Florin Manole, Benkö Erika, Kulcsár-Terza József-György, 

Gabriel Petrea, Ana Adriana Săftoiu și George Ionescu. 

Au absentat: dna deputat Elvira Şarapatin și dl deputat Radu 

Costin Vasilică - din Grupul parlamentar al PSD, precum și  dl deputat 

dl deputat Ionuţ-Marian Stroe - din Grupul parlamentar al PNL.  

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein, 

preşedintele comisiei. 

La şedinţa desfăşurată în cadrul comisiei, au fost prezenţi, pentru 

punctul 6, reprezentanţi din partea Consiliului Național pentru 

Combaterea Discriminării: dl Astalosz Csaba Ferenc - președintele 

C.N.C.D., însoțit de dna Tatiana Sandu și dl Ion Dincă - membri în 

Consiliul Director al C.N.C.D.. A mai participat la ședință dl Balázs 

Izsák - președintele Consiliului Național Secuiesc, pentru primul 

punct al ordinii de zi. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative de la punctul 

1, au luat cuvântul inițiatorul acesteia, dl deputat Kulcsár-Terza 

József-György care a subliniat că propunerea sa legislativă nu 

vorbește de modificarea granițelor și că inițiatorii doresc să se respecte 

principiile Proclamației Marii Adunări Naționale de la Alba-Iulia din 

1 Decembrie 1918, cu privire la respectarea drepturilor minorităților 

pe teritoriul României Mari. 

Președintele Comisiei i-a dat apoi cuvântul dlui Balázs Izsák, 

care a afirmat că - în opinia sa și a inițiatorilor propunerii legislative - 
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aceasta se află în concordanță cu Constituția României, în pofida 

avizului negativ al  Consiliului Legislativ pentru neconstituționalitate. 

În susținerea inițiativei legislative, a intervenit și dna deputat 

Benkö Erika, care a reliefat că autonomia Ținutului Secuiesc înseamnă 

descentralizarea, care este normală și dezirabilă pentru toate zonele 

țării, precum și o autonomie fiscală mai largă, în sensul că toate taxele 

colectate pe plan local să poată rămâne la dispoziția autorităților 

locale. Singurul lucru diferit, față de alte zone din țară, ar fi 

recunoașterea limbii maghiare ca “a doua limbă oficială regională”. 

Totodată, dl deputat Kulcsár-Terza József-György a mai adăugat 

că dacă această regiune autonomă se va forma, “se va forma numai 

prin dialog și consens politic și că nu se pune problema secesiunii”. 

Domnia sa a încheiat susținerea inițiativei legislative, evidențiind că - 

chiar dacă aceasta nu va fi adoptată de Parlament - “pe viitor, 

România va trebui să țină seama de această realitate regională”. 

În continuare, răspunzând la întrebarea venită din partea 

președintelui Comisiei, dl deputat Ibram Iusein, referitoare la statutul 

limbii române, în condițiile declarării limbii maghiare - conform 

inițiativei legislative - ca a doua limbă oficială în “scaunele” Ținutului 

Secuiesc, unitățile administrativ-teritoriale ce se doresc a fi înființate 

în cadrul acestui ținut, dl Balázs Izsák - președintele Consiliului 

Național Secuiesc - a declarat că și în provincia Voivodina, din Serbia, 

în localitățile unde comunitățile de români predomină, limba română 

este recunoscută ca a doua limbă. 

La încheierea dezbaterilor asupra inițiativei legislative de la 

primul punct, membrii comisiei au decis avizarea negativă a acesteia 
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cu majoritate de voturi, astfel: 2 voturi pentru, 2 voturi contra și 3 

abțineri. 

La punctul 2 al ordinii de zi, deputaţii au hotărât - cu majoritate 

de voturi - avizarea negativă a propunerii legislative. 

La punctul 3, membrii Comisiei au hotărât - cu unanimitate de 

voturi - avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

Și ini țiativele legislative de la punctele 4, 5 au fost avizate 

favorabil, cu unanimitate de voturi.  

La punctul “Diverse”, membrii Comisiei au audiat răspunsul 

reprezentanţilor din partea Consiliului Național pentru Combaterea 

Discriminării pe marginea solicitărilor din petiţia dlui Sebastian 

Matișan, referitoare la unele aspecte legate de activitatea Consiliului 

Naţional pentru Combaterea Discriminării. Președintele C.N.C.D., dl 

Astalosz Csaba Ferenc a prezentat câteva considerații pe marginea 

activității C.N.C.D. de rezolvare a petițiilor primite de la cetățeni și a 

spus că aceasta instituție i-a răspuns petentului, depunând - în acest 

context - și un răspuns scris la secretariatul Comisiei, pentru dl 

Sebastian Matișan. 

În cadrul activităților pe care Comisia le are cu organisme 

europene din domeniul protecției drepturilor omului și minorităților 

naționale, dna consilier parlamentar Marcela Monica Stoica a 

prezentat membrilor Comisiei agenda întâlnirii cu directorul Michael 

O’Flaherty din partea F.R.A., Agenția pentru Drepturi Fundamentale 

din cadrul Uniunii Europene, care dorește să cunoască opiniile 

membrilor Comisiei privind situația respectării drepturilor omului în 

țara noastră, în cadrul vizitei pe care o va întreprinde în România, în 

zilele de 16 și 17 aprilie. 
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De asemenea, dna consilier parlamentar Onesia Babeș a prezentat 

deputaților prezenți agenda și doleanțele celor doi raportori din partea 

E.C.R.I., Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței, din 

cadrul Consiliului Europei, care urmează să aibă o întâlnire de lucru 

cu membrii Comisiei, în data de 18 aprilie. 

 

                                                     Președinte 

                                           deputat Ibram Iusein 

 

 

      Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu  
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