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RAPORT  
asupra propunerii legislative privind Statutul de Autonomie al Tinutului 

Secuiesc 
 

 1. Cu adresa nr.PL.x-87 din 15 martie 2004, Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, a fost 
sesizată, pentru dezbatere şi avizare în fond, cu propunerea legislativă privind 
Statutul de Autonomie al Tinutului Secuiesc. 

  La întocmirea Raportului s-a avut în vedere:  

- avizul Consiliului Legislativ nr.405 din 28.01.2004. 

  Propunerea legislativă a fost dezbătută şi avizată în fond, în 
procedură obişnuită, în şedinţa din 17 martie 2004.  

  Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare propuneri 
referitoare la autonomizarea judeţelor Covasna, Harghita şi a unei părţi din 
judeţul Mureş şi constituirea lor ca regiune autonomă cu personalitate juridică 
în cadrul statului român.  

  Sunt arătate limitele teritoriale ale Ţinutului Secuiesc şi 
organizarea sa administrativă, autorităţile şi instituţiile publice prin care se 
realizează competenţele specifice, se consacră folosirea limbii maghiare ca 
limbă oficială a Ţinutului Secuiesc şi a simbolurilor naţiunii maghiare.  

  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
propunerii legislative, motivat astfel:  

  a) prin scopurile urmărite, respectiv stabilirea unei ordini 
administrative separate pentru asigurarea dezideratului istoric al asigurării 
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autonomiei şi al ocrotirii realizării intereselor teritoriale, a dreptului de a 
dispune de prerogative de ordin statal şi preluarea sub propria responsabilitate 
a unei părţi importante a problemelor de interes public (art.1), precum şi 
dobândirea personalităţii juridice a Regiunii autonome în cadrul României 
(art.2), se urmăreşte crearea unei entităţi statale distincte paralelă cu statul 
naţional unitar român.  

  Propunerea legislativă încalcă în mod flagrant principiile şi 
normele de natură constituţională potrivit cărora România este stat naţional, 
suveran şi independent, unitar şi indivizibil – art.1 alin.(1) din Constituţie, iar 
potrivit art.2 din Constituţie suveranitatea naţională aparţine poporului român 
pe care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri 
libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum. Nici un grup şi nici o 
persoană nu poate exercita suveranitatea în nume propriu.  

  b) Delimitarea geografică a Ţinutului Secuiesc este realizată 
exclusiv pe criterii etnice, regrupând părţi ale teritoriului naţional în care 
populaţia majoritară este formată din cetăţeni români de naţionalitate 
maghiară, respectiv judeţele Harghita, Covasna şi parte din judeţul Mureş, 
(art.4), contrar dispoziţiilor art.3 alin.(3) din Constituţie potrivit cărora 
teritoriul statului român este organizat în comune, oraşe şi judeţe, acestea 
fiind singurele unităţi administrativ-teritoriale recunoscute de legea 
fundamentală a ţării.  

  c) Principiul autoadministrării consacrat la art.16 şi următoarele 
din propunerea legislativă are un conţinut inedit ce contravine dispoziţiilor 
art.120 din Constituţie care reglementează principiile de bază din 
administraţia publică, locală, potrivit cărora „administraţia publică din 
unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării 
serviciilor publice”, principii statuate, ca atare, şi în Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, care la art.3 alin.(1) precizează că autonomia 
locală înseamnă dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei 
publice locale de a soluţiona şi gestiona, în numele şi în interesul 
colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile 
legii.  

  Iniţiatorii propunerii legislative au înţeles în mod greşit acest 
principiu al autonomiei locale sub pretextul căruia se doreşte crearea unui 
teritoriu rupt de statul naţional, unitar şi indivizibil, cu instituţii şi societăţi 
comerciale proprii, camere de comerţ, poliţie propriu, protecţie socială şi 
asigurări sociale proprii, ca şi o structură administrativă proprie.  

  Constituţia României nu admite în cadrul statului asemenea 
posibilităţi, autonomia putând fin numai administrativă şi financiară şi ea nu 
poate avea la bază criterii etnice, lingvistice sau teritoriale.  
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  d) Prin dispoziţiile art.14 alin.(2) din propunerea legislativă 
potrivit cărora Parlamentul României nu se poate pronunţa cu privire la 
oportunitatea adaptării prezentului proiect de statut, sunt lezate în mod grav 
atribuţiile forului legislativ suprem, organ reprezentativ al poporului român şi 
unică autoritate legiuitoare a ţării – art.61 alin.(1) din Constituţie.  

  e) Folosire liberă a simbolurilor naţiunii maghiare, aşa cum se 
precizează la art.11, este în contradicţie cu prevederile art.12 din Constituţie 
care, reglementând simbolurile naţionale, se referă la drapelul României, ziua 
naţională a României, la imnul naţional al României şi la stema şi sigiliul 
statului român, precum şi reglementările ce privesc folosirea acestora.  

  f) Norma prevăzută la art.10 din propunerea legislativă potrivit 
căreia limba maghiară are acelaşi statut ca limba oficială a statului sau 
dispoziţia de la art.105 alin.(2), din aceeaşi propune, potrivit căreia în justiţie 
actele se redactează în limba maternă, încalcă principiul constituţional 
consacrat prin art.13 potrivit căruia în România limba oficială este limba 
română, sau cel statuat la art.128 conform căruia procedura judiciară se 
desfăşoară în limba română. Astfel, se menţionează faptul că modalităţile de 
exercitare a dreptului de a se exprima în limba maternă, în faţa instanţelor de 
judecată, inclusiv folosirea de interpreţi sau traduceri, trebuie stabilite de aşa 
natură încât să nu împiedice buna administrare a justiţiei şi să nu implice 
cheltuieli suplimentare pentru cei interesaţi.  

  In ce priveşte folosirea limbii materne în învăţământ, prevăzută 
la art.84 şi următoarele din propunere, este de precizat că prin Legea 
învăţământului nr.84/1995, statul român a creat condiţii optime pentru toate 
minorităţile naţionale, acestea având posibilitatea de a organiza colegii şi 
facultăţi cu predare în limba maternă şi de a înfiinţa instituţii de învăţământ 
superior multiculturale, administrate de persoane aparţinând respectivelor 
minorităţi naţionale. 

  In acest context este de menţionat că posibilitatea folosirii limbii 
materne, în scris sau oral, în raporturile cu autorităţile administraţiei publice 
locale nu semnifică acordarea aceluiaşi statut cu limba oficială a statului 
român care este limba română.  

  g) Crearea Consiliului de Autoadministrare a Regiunii autonome 
Ţinutul Secuiesc, ca autoritate administrativă autonomă (art.12 din 
propunere), depăşeşte cadrul constituţional al art.121 potrivit căruia autorităţi 
autonome ale administraţiei publice locale nu pot fi decât consiliile locale şi 
primarii, care funcţionează numai în comune, oraşe şi subdiviziunile 
administrativ-teritoriale ale municipiilor, precum şi consiliile judeţene, care 
funcţionează în judeţe, aceste dispoziţii constituţionale fiind consacrate, ca 
atare, şi în Legea administraţiei publice locale nr.215/2001. 
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  Având în vedere cele arătate, se constată că prezenta propunere 
legislativă, în ansamblul său, încalcă norme şi principii constituţionale şi ale 
ordinii juridice interne, motiv pentru care Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic propune Plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea acestei iniţiative legislative. 

  2. Propunerea  legislativă face parte din categoria legilor 
organice, potrivit prevederilor art.73 alin.(3) lit.o) din Constituţie. 

  3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 23 deputaţi, 
din totalul de 24 membri ai Comisiei. 

  La dezbaterea propunerii legislative au participat ca invitaţi, în 
conformitate cu prevederile art.51 şi 52 domnii deputaţi Kovacs Zoltan, Pecsi 
Ferenc, Szilagyi Zsolt, Toro T. Tibor şi Vekov Karoly precum şi domnii 
Csapa Iosif şi Ban Istvan 

  4. Proiectului de lege, potrivit art.75 din Constituţie şi art.86 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor este de competenţa decizională a 
Senatului.  

  Raportul fost aprobat cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 
abţinere.  
 
 

PRESEDINTE,      SECRETAR, 
 
 

IOAN OLTEAN     ION FLORESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar: 
Stelian Androne 


