PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 12 aprilie 2011

.

Pe data de 12 aprilie 2011, a avut loc şedinţa Comisiei pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având
următoarea ordine de zi:
1.

Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind

educaţia naţională (PLx 67/2011).
2.

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii

nr.49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor
sociale (PLx 125/2011).
3.

Proiect de Lege pentru completarea art.66 din Legea nr.168/1999

privind soluţionarea conflictelor de muncă (PLx 139/2011).

4.

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul

României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în
prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, semnat la Bucureşti
la 10 noiembrie 2010 (PLx 152/2011).
5.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea actelor

normative care reglementează regimul juridic al actelor de identitate
(PLx 144/2011).
6.

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.248/2005

privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
(PLx 150/2011).
La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 8 deputaţi din numărul
total de 13. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun,
Florin Postolachi, Sergiu Andon, Mircea Lubanovici, Horia Grama,
Varga Attila, Damian Florea şi Tudor Ciuhodaru. Au fost absenţi
următorii: dl deputat Marius Cristinel Dugulescu şi dl deputat Lucian
Riviş-Tipei - din Grupul parlamentar al PDL, dl deputat Gigel-Sorinel
Ştirbu şi dl deputat Virgil Pop, - din Grupul parlamentar al PNL,
precum şi dna deputată Elena Gabriela Udrea - care este membru al
Guvernului.
La dezbaterea propunerii legislative de la primul punct al ordinii
de zi, mai mulţi membri ai Comisiei au luat cuvântul pentru a-şi
susţine poziţiile fie în favoarea avizării favorabile, fie pentru
respingerea propunerii legislative.
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Astfel, dl deputat Varga Attila evidenţiat că trebuie respinsă
propunerea legislativă, întrucât Legea nr.1/2011, a educaţiei naţionale,
a reglementat posibilitatea studierii materiilor „istorie” şi „geografie”
în limbile materne ale minorităţilor naţionale, în conformitate cu
drepturile acestora prevăzute atât în Constituţia României, cât şi
potrivit Convenţiei-cadru pentru protecţia drepturilor minorităţilor, cât
şi Cartei europene a limbilor regionale şi minoritare, ratificate,
respectiv, prin Legea nr. 33/1995 şi prin Legea nr. 282/2007
A luat cuvântul dl deputat Sergiu Andon – care a subliniat că,
spre deosebire de restrul Legii educaţiei, articolul modificat prin
propunerea legislativă, articol ce prevede studierea „istoriei” şi
„geografiei” în limba română şi nu în limba maternă a minorităţilor,
are două perspective: una ar fi că ar genera un spirit de colaborare şi
convieţuire paşnică, iar cealaltă că ar constitui un pas înapoi în relaţia
dintre majoritari şi minoritari. Domnia sa a spus că, deşi parlamentarii
care au votat Legea educaţiei au votat-o la limita toleranţei populaţiei
majoritare, nivelul de maturitate a populaţiei ţării nu se ridică la
înălţimea morală a legii. O dovadă peremprorie în acest sens îl
constituie incidentul creat de conaţionalul de origine maghiară, Csibi
Barna, care - de Ziua Ungariei - a spânzurat, într-o ceremonie
simbolică o păpuţă reprezentându-l pe eroul naţional Avram Iancu. Dl
deputat Andon a accentuat că „n-a auzit o poziţie fermă de delimitare
de acel act atât din partea oficialităţilor româneşti de etnie maghiară,
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cât şi din partea oficialităţilor statului ungar”. Ca atare, cu concursul
tacit al etnicilor maghiari care nu s-au delimitat de actul condamnabil,
provocator şi şovin al lui Csibi Barna, actul a reprezentat o „sfidare la
adresa demnităţii naţionale, care nu se poate tolera”. Astfel, spiritul de
concordie şi toleranţa popurului român - manifestate şi prin
prevederile avangardiste ale legii educaţiei naţionale - nu s-au bucurat
de reciprocitate din partea majorităţii populaţiei de etnie maghiară şi a
exponenţilor săi politici.
Dl deputat Andon a mai precizat că presa românească a atras
atenţia - la votarea Legii nr.1/2011 - că există posibilitatea batjocoririi
istoriei şi simbolurilor naţionale ale statului român prin stâlcirea
numelor proprii care apar la materia „Istoria românilor”, ceea ce s-a şi
întâmplat. Având în vedere cele expuse, dl deputat Sergiu Andon a
afirmat că votează pentru respingerea iniţiativei legislative şi a făcut
apel şi la ceilalţi deputaţi să voteze în acelaşi mod.
În replică la spusele antevorbitorului său, dl deputat Varga Attila
a dorit să dezaprobe ferm, în nume personal, actul condamnabil al lui
Csibi Barna şi să afirme că, în opinia sa, provocarea acestuia nu
constituie un „atentat la demnitatea naţională”, mai ales că el a
„învăţat istoria şi geografia în regimul trecut”. Domnia sa a mai arătat
că majoritatea comunităţii maghiare este loială ţării în care trăieşte şi
că parlamentarii români de etnie maghiară au ales calea politică de a
obţine drepturi pe care le consideră justificate pentru minoritatea
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căreia îi aparţin, fără a dori „să forţeze bunăvoinţa populaţiei
majoritare”.
Dl deputat Andon a ţinut să evidenţieze că dânsul „nu stabileşte
o legătură directă între normă şi comportamentul unui individ, dar este
vorba de impactul la populaţia de cultură medie”, respectiv de subiecţii
care trebuie să respecte legea. Adică este vorba de toleranţa
colectivităţii maghiare faţă de un gest condamnabil, gest care riscă „să
dezlănţuie câinii turbaţi ai şovinismului”. Ca atare, Legea nr.1/2011
conţine, în consecinţă - prin drepturile acordate minorităţilor naţionale
- o serie de reglementări imature faţă de situaţia relaţiilor majoritateminorităţi din ţară. În încheiere, dl deputat Sergiu Andon a întrebat
retoric dacă se doreşte repetarea incidentelor etnice de la Tg.Mureş,
din 1990.
Pentru a pune capăt dezbaterilor generale, preşedintele Comisiei,
dl deputat Nicolae Păun a cerut să se treacă la exprimarea voturilor de
către mebrii Comisiei. Supusă la vot, propunerea legislativă a fost
avizată favorabil cu 4 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 1 abţinere.
Iniţiativa legislativă de la punctul 2 a primit aviz negativ cu
unanimitate de voturi.
Şi proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi a primit aviz
negativ - cu unanimitate de voturi - din partea membrilor Comisiei.
Proiectul de Lege de la punctul 4 al ordinii de zi a fost avizat
favorabil cu unanimitate de voturi.
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Iniţiativa legislativă de la punctul 5 al ordinii de zi a fost avizată
favorabil cu majoritate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 6 al ordinii de zi a primit
aviz negativ - cu unanimitate de voturi - din partea membrilor
Comisiei.

PREŞEDINTE
deputat Nicolae Păun

Întocmit. expert Valentin-Laurenţiu Gheorghiu
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