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                 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de 
Lege pentru ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale sau 
Minoritare adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992, trimis cu adresa nr. 
PL-x 179 din 28 martie 2007 şi  înregistrat cu nr.31/347, respectiv nr.25/210 
din  28 martie 2007.   
                 Potrivit prevederilor  art. 75 din Constituţia României, republicată şi 
ale art. 92 alin. (8) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 306/28.02.2007, a avizat 
favorabil proiectul de lege cu unele observaţii şi propuneri. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, a avizat favorabil proiectul de lege, prin avizul nr.26/1525 
din 3.04.2007, în forma prezentată de Guvern. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, 
conform avizului nr.26/1525 din 3.04.2007, a avizat favorabil proiectul de 
lege. 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, a avizat 
favorabil  proiectul de lege, cu avizul nr.29/179 din 11 aprilie 2007. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Cartei 
Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 
noiembrie 1992, semnată de România la 17 iulie 1995, la Strasbourg, prin 
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reprezentantul permanent al României la Consiliul Europei, domnul ambasador 
Sabin Pop care a primit puteri depline în acest scop. Carta constituie un tratat 
multilateral la nivel de stat, ce se supune Parlamentului spre ratificare prin 
lege, potrivit prevederilor art.18 din cuprinsul acesteia şi art.19 alin. (1) lit.a) 
din Legea nr.590/2003 privind tratatele. 

Carta este supusă spre ratificare Parlamentului României prin 
Decretul Preşedintelui României nr. 238 din 23 martie 2007. 
                În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii celor două Comisii au examinat proiectul de 
lege susmenţionat şi documentele care îl însoţesc, în şedinţa din 11 aprilie 
2007.  
                La lucrări a participat, în calitate de invitat, domnul Attilo Marko, 
secretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice.             
                În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
proiectului de Lege pentru ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale 
sau Minoritare adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992, în forma 
prezentată de Guvern. 

      La lucrările celor două Comisii au fost prezenţi 13 deputaţi, din 
totalul de 16 membrii ai Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale şi  14 deputaţi, din totalul de 27 membrii ai Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege  
face parte din categoria legilor organice. 
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