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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI
Nr. 4c-11/1496/2015
Bucureşti, 15 decembrie 2015

COMISIA PENTRU
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI
Nr. 4c-6/472/2015

Nr. Plx 776/2015

BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii
legislative pentru respectarea utilizării limbii române ca limbă oficială a statului
român, trimisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi i Comisiei pentru
administraţie publică i amenajarea teritoriului, cu adresa nr. PL- x 776 din 25
noiembrie 2015 şi înregistrată cu nr. 4c-11/1496 din 26 noiembrie 2015, respectiv cu
nr. 4c-6/472/2015.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte
din categoria legilor organice.
VICEPREŞEDINTE,
Ciprian Nicolae NICA

PREŞEDINTE,
Victor Paul DOBRE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru administraţie publică
şi amenajarea teritoriului
Nr. 4c-6/472/2015

Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi
Nr. 4c-11/1496/2015
Bucureşti, 15 decembrie 2015

Pl x 776/2015
RAPORT COMUN
asupra
propunerii legislative pentru respectarea utilizării limbii române ca limbă
oficială a statului român
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi i Comisia pentru administraţie
publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu
propunerea legislativă pentru respectarea utilizării limbii române ca limbă oficială a
statului român, trimisă cu adresa nr. PL- x 776 din 25 noiembrie 2015 şi înregistrată
cu nr. 4c-11/1496 din 26 noiembrie 2015, respectiv cu nr. 4c-6/472/2015.
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este
Cameră decizională.
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1070 din 7 octombrie 2015, a avizat
negativ iniţiativa legislativă.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare interzicerea utilizării
limbii materne a minorită ilor na ionale în raporturile cu autorită ile
administra iei publice locale, cu institu iile publice aflate în subordinea acestora,
precum i cu serviciile publice deconcentrate. Conform expunerii de motive, cei care
încalcă statutul de limbă oficială a limbii române î i vor pierde mandatul sau locul de
muncă i nu vor mai putea activa în institu iile statului.
Comisia pentru drepturile omului, culte
i problemele minorită ilor
na ionale a avizat negativ ini iativa legislativă.
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au examinat propunerea
legislativă în şedinţe separate.
Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au
dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 8 decembrie 2015. Din numărul total de
22 membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au
participat la dezbateri 20 deputaţi.
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut propunerea
legislativă în şedinţa din 15 decembrie 2015.
La dezbateri au fost prezenţi deputaţi, membri ai Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi, conform listei de prezenţă.
Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că, analizând solu iile legislative indicate
în cuprinsul art.1-6, în fapt, acestea reprezintă reversul dispozi iilor art.19 i art.76
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alin.(2)-(4) din Legea administra iei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările i completările ulterioare, referitoare la dreptul cetă enilor apar inând
unei minorită i na ionale de a se adresa autorită ilor publice locale i în limba
maternă, de altfel, prin art.8 al prezentei propuneri se inten ionează abrogarea
prevederilor men ionate mai sus.
Solu ia legislativă contravine obliga iilor asumate de România prin
ratificarea, prin Legea nr.33/1995, a Conven iei-cadru pentru protec ia
minorită ilor na ionale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995, precum i
prin ratificarea, prin Legea nr.282/2007, a Cartei europene a limbilor regionale sau
minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992.
Totodată, se încalcă dispozi iile art.120 alin.(2) i art.128 alin.(2) din
Constitu ia României.
În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative
pentru respectarea utilizării limbii române ca limbă oficială a statului român.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte
din categoria legilor organice.

VICEPREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Ciprian Nicolae NICA

Victor Paul DOBRE

SECRETAR,

SECRETAR,

Vasile VARGA

Constantin AVRAM

Consilier parlamentar,
Alexandra Muşat

Consilier parlamentar,
Nicoleta Toma

3

