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Ieri, 11 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 comun a Proiectului de Lege pentru 

ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale şi Minoritare 

adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992. (P.L. x 179/2007) 

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 şi Petru 

Tărniceru.  
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Au fost absenţi: domnul deputat Anton Călin Constantin 

Popescu-Tăriceanu - din Grupul parlamentar al Partidului Naţional 

Liberal, domnul deputat Gheorghe Albu - din Grupul parlamentar al 

Partidului Democrat şi domnul Dumitru Becşenescu,  deputat 

independent. Şedinţa comisiilor reunite a fost condusă de domnul 

deputat Ioan Timiş, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi. 

La şedinţă a participat - din partea Guvernului - dl Marko Attila, 

Secretar de stat la Departamentul de Relaţii Interetnice din cadrul 

Secretariatului General al Guvernului. 

Deputaţii au ridicat problema compatibilităţii între prevederile 

Cartei Europene a Limbilor Regionale şi Minoritare şi art.128 din 

Constituţie şi legile naţionale - Legea nr.304/2004 privind organizarea 

judiciară. Dar, în cele din urmă au considerat că aplicarea art.9 din 

Cartă se va interpreta ca fiind în conformitate cu Constituţia României 

revizuită, neexistând o problemă de constituţionalitate a proiectului de 

lege. Ca urmare, proiectul de lege a fost adoptat, atât pe articole, cât şi 

în ansamblul său cu unanimitatea voturilor deputaţilor prezenţi. 

 

PREŞEDINTE 
 
         deputat Nicolae Păun 
 
 
Întocmit:  expert Valentin-Laurenţiu Gheorghiu 
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