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Ieri, 14 decembrie 2005, şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale, s-a desfăşurat în două părţi. 
Prima parte a avut pe ordinea de zi dezbateri generale în Comisie, la 

Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România, iar 
partea a doua - ce a avut loc împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport - a avut pe 
ordinea de zi dezbaterea pe fond în Comisiile reunite a proiectului de lege 
menţionat. 

La şedinţă au participat domnii deputaţi Păun Nicolae, Sasu Ion, Varga 
Attila, Buciuta Ştefan, Chiper Gheorghe, Cutean Vasile Emilian, Iustian 
Mircea Teodor, Longher Ghervazen, Matei Cătălin Lucian, Meir Nati, Rus 
Ioan Aurel, Tărniceru Petru, dl deputat Popescu-Tăriceanu Călin Constantin 
Anton - din Grupul parlamentar al PNL - fiind înlocuit cu delegaţie de dna 
deputată Ştirbu Monica-Mihaela, iar dl deputat Gheorghe Albu, din Grupul 
parlamentar al Partidului Democrat, a fost absent. 

În prima parte a şedinţei, în cadrul dezbaterilor generale - la care a 
participat, din partea Guvernului, şeful Departamentului pentru Relaţii 
Interetnice, dl Marko Attila, secretar de stat - au fost exprimate mai multe 
opinii atât în favoarea adoptării proiectului de lege, cât şi pentru respingerea 
acestuia.  

Dl secretar de stat, Marko Attila, a subliniat că proiectul iniţiat de 
Guvern a primit girul Consiliului pentru Minorităţi Naţionale, fiind de 
asemenea, avizat de nouă ministere. 

Dl deputat Ion Sasu  - exprimând opinia deputaţilor PSD din Comisie 
şi a Grupului parlamentar PSD - a afirmat că deputaţii PSD nu susţin 
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adoptarea proiectului de Lege în forma prezentată, întrucât acesta are un 
caracter eclectic, nefiind nici o lege-cadru, nici o lege specială. În plus, dânsul 
a afirmat că proiectul de Lege creează atât paralelisme instituţionale cu 
instituţiile statului, prin promovarea aşa-numitelor “consilii pentru autonomie 
culturală”, cât şi paralelisme decizionale între organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale şi aceste noi consilii. De asemenea, 
adoptarea proiectului de lege în forma discutată ar putea conduce - a mai 
evidenţiat dl deputat Ion Sasu - la accentuarea separatismului între români şi 
maghiari, precum şi la crearea a două culturi paralele în societatea 
românească. În completarea poziţiei Grupului parlamentar al PSD, dl deputat 
Gheorghe Chiper a arătat că proiectul de Lege defavorizează minorităţile 
naţionale cu un număr mai redus de membri şi avantajează minoritatea 
maghiară, iar prevederile acestuia - prin discriminările pozitive şi instituţiile 
pe care le promovează - excede normelor europene în materie de protecţia 
minorităţilor. 

Din partea Grupului parlamentar al PRM, dl deputat Ioan Aurel Rus a 
cerut respingerea proiectului de lege, arătând că este neconstituţional şi 
creează segregare pe criterii etnice. În plus, a mai precizat domnia sa, 
conceptul de “autonomie culturală” nu este consacrat nici în normele 
europene în materie şi nici tratatele internaţionale. 

Dna deputată Monica-Mihaela Ştirbu şi dl deputat Mircea Teodor 
Iustian, din Grupul parlamentar al PNL s-au pronunţat în favoarea adoptării 
proiectului de Lege, considerând că va contribui la îmbunătăţirea relaţiilor 
între populaţia majoritară şi minoritari. 

Dl deputat Nicolae Păun a subliniat faptul că este necesară o lege 
pentru minorităţile naţionale şi că - în pofida unor aspecte criticabile şi 
imperfecţiuni - ale iniţiativei Guvernului, proiectul de Lege este perfectibil şi 
se poate ajunge la o lege bună, prin amendarea acestuia, acolo unde se 
impune. 

Dl deputat Attila Varga - în numele Grupului parlamentar al UDMR - a 
susţinut adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de iniţiator, dat 
fiind că instituie o formă instituţionalizată nouă pentru existenţa minorităţilor 
naţionale, specifică realităţilor sociale româneşti. Domnia sa a evidenţiat că 
mai există, din punct de vedere juridic, şi sistemul instituţional al cultelor - 
autonom faţă de stat, care nu afectează buna funcţionare a instituţiilor 
statului. 

În finalul primei părţi a şedinţei, membrii Comisiei au convenit ca 
dezbaterile să continue - împreună cu celelalte Comisii sesizate pe fond - în 
partea a doua a şedinţei. 
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La dezbaterile în cadrul celor trei Comisii reunite, dezbaterea a debutat 
cu probleme procedurale. Astfel, în numele Grupului parlamentar al PRM, dl 
deputat Lucian Augustin Bolcaş a cerut respingerea proiectului de lege, fără a 
se intra în dezbaterea pe articole, arătând că iniţiativa Guvernului este 
neconstituţională, creează segregare pe criterii etnice şi - în plus - conceptul 
de “autonomie culturală” nu este consacrat în dreptul internaţional. O poziţie 
similară a exprimat - în numele Grupului parlamentar al PSD - dl deputat 
Valer Dorneanu care a arătat că proiectul de Lege creează paralelisme 
instituţionale cu instituţiile statului, prin promovarea aşa-numitelor “consilii 
pentru autonomie culturală”, ce pot afecta buna funcţionare a instituţiilor 
statului şi poate determina segregarea pe criterii etnice, în regiunile locuite 
preponderent de minoritatea maghiară. 

Dl deputat Valeriu Tabără - reprezentant al Grupului parlamentar al 
Partidului Democrat - a solicitat amânarea dezbaterilor cu două săptămîni. 
Având prioritate faţă de propunerea de respingere a proiectului de Lege, 
formulată de reprezentanţii Grupurilor parlamentare ale PRM şi PSD, 
propunerea de amânare a fost supusă la vot membrilor Comisiilor reunite, dar 
a întrunit doar 7 voturi pentru, fiind respinsă. 

Ulterior, după ce dl deputat Attila Varga a propus adoptarea proiectului 
de Lege, ca o modalitate prin care drepturile obţinute de minorităţile naţionale 
din România până în prezent trebuie dezvoltate şi îmbunătăţite prin acest 
proiect de Lege, şedinţa comună a celor trei Comisii reunite, sesizate pe fond  
a fost ridicată, întrucât programul de lucru al Camerei Deputaţilor se 
încheiase. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
PREŞEDINTE 

 
 

deputat Nicolae Păun 
 
 
Întocmit: exp. Gheorghiu V Laurenţiu 
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