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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia juridică, de  disciplină  şi imunităţi 
Nr. 31/347 din 8 mai 2007 

 

Comisia pentru drepturile omului,              
culte şi problemele  minorităţilor 

Nr.25/210  din 8 mai 2007 

                                                                                                               PL-x 179/2007 
RAPORT  SUPLIMENTAR COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare adoptată la Strasbourg 
la 5 noiembrie 1992 

 
                 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au fost 
sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare 
adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992, trimis cu adresa nr. PL-x 179 din 28 martie 2007 şi  înregistrat cu nr.31/347, 
respectiv nr.25/210 din  28 martie 2007.   
                 Potrivit prevederilor  art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (8) pct.2 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este  prima Cameră sesizată. 

 Proiectul de lege are ca obiect ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare, adoptată la Strasbourg 
la 5 noiembrie 1992, semnată de România la 17 iulie 1995, la Strasbourg, prin reprezentantul permanent al României la Consiliul 
Europei, domnul ambasador Sabin Pop care a primit puteri depline în acest scop. Carta constituie un tratat multilateral la nivel de 
stat, ce se supune Parlamentului spre ratificare prin lege, potrivit prevederilor art.18 din cuprinsul acesteia şi art.19 alin. (1) lit.a) din 
Legea nr.590/2003 privind tratatele. 

Carta este supusă spre ratificare Parlamentului României prin Decretul Preşedintelui României nr. 238 din 23 martie 2007. 
                În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii celor două Comisii au 
examinat proiectul de lege susmenţionat şi documentele care îl însoţesc, în şedinţa din 11 aprilie 2007.                         
                În urma examinării proiectului de lege şi a dezbaterilor, s-a întocmit raportul iniţial  nr. P.L.X 179/2007 prin care, s-a 
supus plenului spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale sau 
Minoritare adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992, în forma prezentată de Guvern. 
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      Plenul Camerei Deputaţilor, în şedinţa din 16 aprilie 2007, a hotărât, în temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, retrimiterea proiectului de lege susmenţionat, celor două comisii sesizate în fond, în vederea reexaminării şi  
întocmirii unui  raport suplimentar. 

      Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale au reluat examinarea acestui proiect de lege în şedinţa din 25 aprilie 2007. 

      La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Attila Marko, secretar de stat la Departamentul pentru Relaţii 
Interetnice şi dna Katalin Kibedi, secretar de stat la Ministerul Justiţiei. 

În urma reexaminării,  membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi  - 1 vot împotrivă şi 2 abţineri, 
menţinerea Raportului iniţial de adoptare a proiectului de lege  pentru ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale sau 
Minoritare adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992, cu amendamente. 
                În şedinţa de plen din 3 mai 2007, Camera Deputaţilor, la solicitarea domnului deputat Ştefan Buciuta, în baza art.70 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisiile sesizate în fond, în vederea 
unei noi examinări şi depunerii unui raport suplimentar. 

      Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale au  reexaminat  proiectul de lege în şedinţa din 8 mai 2007.   La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Attila 
Marko, secretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice. 
                 La lucrările celor două Comisii au fost prezenţi 13 deputaţi, din totalul de 16 membrii ai Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi  16 deputaţi, din totalul de 27 membrii ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi . 

În urma reexaminării,  membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi  (1 vot împotrivă),  menţinerea 
Raportului comun suplimentar de adoptare a proiectului de lege  pentru ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale sau 
Minoritare adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992, cu amendamentele admise  redate în Anexa nr.1 la raportul 
suplimentar. Amendamentele respinse sunt  prezentate în Anexa nr.2,  la prezentul raport suplimentar. 
              În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege  face parte din categoria legilor organice. 
 
  
                                                 PREŞEDINTE ,                                                                PREŞEDINTE, 

                                  Sergiu ANDON                                                                  Nicolae PĂUN 
 
                               
                                                   SECRETAR,                                                                    SECRETAR,     
                                                  George BĂEŞU                                                                 Ştefan BUCIUTA                                                     
       
      Consilieri, 
      Cecilia Păduroiu 
      Onesia Babeş 
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ANEXA NR.1      
                                                          AMENDAMENTE ADMISE :     
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
 

Textul propus de Comisie 
( autorul amendamentului) 

Motivare 

1. Lege 
pentru ratificarea Cartei Europene a Limbilor 

Regionale sau Minoritare adoptată la Strasbourg la 5 
noiembrie 1992 

text nemodificat  

2. Art.1 - Se ratifică Carta Europeană a Limbilor 
Regionale sau Minoritare adoptată la Strasbourg la 5 
noiembrie 1992, denumită în continuare Carta 

text nemodificat  

3. Art.2.- Prevederila Cartei se aplică următoarelor 
limbi minoritare folosite pe teritoriul României: 
a) limba albaneză; 
b) limba armeană; 
c) limba bulgară; 
d) limba cehă; 
e) limba croată; 
f) limba germană; 
g) limba greacă; 
h) limba italiană; 
i) limba idiş; 
j) limba macedoneană; 
k) limba maghiara; 
l) limba poloneză; 
m) limba romani; 
n) limba rusă; 
o) limba ruteană; 
p) limba sârbă; 
q) limba slovacă; 
r) limba tătară; 
s) limba turcă; 
t) limba ucraineană; 

text nemodificat  
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4. Art.3. - În înţelesul prezentei legi, limbile 
minoritare sau regionale sunt limbile minorităţilor 
naţionale. 

text nemodificat  

5. Art.4. - Potrivit prevederilor articolului 2 paragraful 
1 din Cartă, dispoziţiile Părţii a II-a din Cartă se aplică 
pentru următoarele limbi minoritare sau regionale: 
a) limba albaneză; 
b) limba armeană; 
c) limba greacă; 
d) limba italiană; 
e) limba idiş; 
f) limba macedoneană; 
g) limba poloneză; 
h) limba romani; 
i) limba ruteană; 
j) limba tătară; 

text nemodificat  

6. Art.5. - Potrivit prevederilor articolului 2 paragraful 
2 şi ale articolului 3 paragraful 1 din Cartă, 
următoarele prevederi cuprinse în Partea a III-a se vor 
aplica limbilor minorităţilor naţionale de mai jos:

text nemodificat  
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7. a) limba bulgară: 
Articolul 8 (învăţământ) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (ii), b (ii), c (iii), d (iv), 
e (ii), g, h, i; 
Paragraful 2. 
Articolul 9 (justiţia) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (ii), a (iii), b (ii), b (iii), 
c (ii), c(iii), d; 
Paragraful 2 sub-paragraful a; 
Paragraful 3. 
Articolul 10 (autorităţile administrative şi serviciile 
publice) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (ii), a (iii), a (iv), a (v); 
Paragraful 2 sub-paragrafele b, c, d, e, f, g; 
Paragraful 3 sub-paragrafele a, b, c; 
Paragraful 4 sub-paragrafele b, c; 
Paragraful 5. 
Articolul 11 (mijloace de comunicare) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (iii), b (ii), c (ii), d, e 
(i), g; 
Paragraful 2. 
Paragraful 3. 
Articolul 12 (activităţi şi facilităţi culturale) 
Paragraful 1. 
Paragraful 2. 
Paragraful 3. 
Articolul 13 (viaţa economică şi socială) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a,b. 
Articolul  14 (schimburi transfrontaliere) 
Paragraful a; 
Paragraful b.

text nemodificat  
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8. b) limba cehă: 
Articolul 8 (învăţământ) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (ii), b (ii), c (iii), d (iv), 
g,  i; 
Paragraful 2. 
Articolul 9 (justiţia) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (ii), a (iii), b (ii), b (iii), 
c (ii), c(iii), d; 
Paragraful 2 sub-paragraful a; 
Paragraful 3. 
Articolul 10 (autorităţile administrative şi serviciile 
publice) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (ii), a (iii), a (iv), a (v); 
Paragraful 2 sub-paragrafele b, c, d, e, f, g; 
Paragraful 3 sub-paragrafele a, b, c; 
Paragraful 4 sub-paragrafele b, c; 
Paragraful 5. 
Articolul 11 (mijloace de comunicare) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (iii), b (ii), c (ii), d, e 
(i), g; 
Paragraful 2. 
Paragraful 3. 
Articolul 12 (activităţi şi facilităţi culturale) 
Paragraful 1. 
Paragraful 2. 
Paragraful 3. 
Articolul 13 (viaţa economică şi socială) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a, b. 
Articolul  14 (schimburi transfrontaliere) 
Paragraful a; 
Paragraful b.

text nemodificat  
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9. c) limba croată: 
Articolul 8 (învăţământ) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (i), b (i), c (ii), e (iii), g, 
h, i; 
Paragraful 2. 
Articolul 9 (justiţia) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (ii), a (iii), b (ii), b (iii), 
c (ii), c(iii), d; 
Paragraful 2 sub-paragraful a; 
Paragraful 3. 
Articolul 10 (autorităţile administrative şi serviciile 
publice) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (ii), a (iii), a (iv), a (v); 
Paragraful 2 sub-paragrafele b, d, f, g; 
Paragraful 3 sub-paragrafele a, b; 
Paragraful 4 sub-paragrafele b, c; 
Paragraful 5. 
Articolul 11 (mijloace de comunicare) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (iii), c (ii), d, e (i), g; 
Paragraful 2. 
Articolul 12 (activităţi şi facilităţi culturale) 
Paragraful 1. 
Paragraful 2. 
Paragraful 3. 
Articolul 13 (viaţa economică şi socială) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a, b. 
Articolul  14 (schimburi transfrontaliere) 
Paragraful a; 
Paragraful b.

text nemodificat  
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10. d) limba germană: 
Articolul 8 (învăţământ) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (i), b (i), c (i), d (i), e 
(i), f(iii), g, h, i; 
Paragraful 2. 
Articolul 9 (justiţia) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (ii), a (iii), b (ii), b (iii), 
c (ii), c(iii), d; 
Paragraful 2 sub-paragraful a; 
Paragraful 3. 
Articolul 10 (autorităţile administrative şi serviciile 
publice) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (ii), a (iii), a (iv), a (v), 
b, c; 
Paragraful 2 sub-paragrafele b, c, d, e, f, g; 
Paragraful 3 sub-paragrafele a, b, c; 
Paragraful 4 sub-paragrafele b, c; 
Paragraful 5. 
Articolul 11 (mijloace de comunicare) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (iii), b (ii), d, e (i),  f 
(i), g; 
Paragraful 2. 
Paragraful 3. 
Articolul 12 (activităţi şi facilităţi culturale) 
Paragraful 1. 
Paragraful 2. 
Paragraful 3. 
Articolul 13 (viaţa economică şi socială) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a, b, c; 
Paragraful 2 sub-paragrafele c, d, e; 
Articolul  14 (schimburi transfrontaliere) 
Paragraful a; 
Paragraful b.

text nemodificat  
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11. e) limba maghiară: 
Articolul 8 (învăţământ) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (i), b (i), c (i), d (i), e 
(i), f (i), g, h, i; 
Paragraful 2. 
Articolul 9 (justiţia) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (ii), a (iii), b (ii), b (iii), 
c (ii), c (iii), d; 
Paragraful 2 sub-paragraful a; 
Paragraful 3. 
Articolul 10 (autorităţile administrative şi serviciile 
publice) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (ii), a (iii), a (iv), a (v), 
b, c; 
Paragraful 2 sub-paragrafele b, c, d, e, f, g; 
Paragraful 3 sub-paragrafele a, b, c; 
Paragraful 4 sub-paragrafele b, c; 
Paragraful 5. 
Articolul 11 (mijloace de comunicare) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (ii), b (i), c (i), d, e (i), 
f(i), g; 
Paragraful 2. 
Paragraful 3. 
Articolul 12 (activităţi şi facilităţi culturale) 
Paragraful 1. 
Paragraful 2. 
Paragraful 3. 
Articolul 13 (viaţa economică şi socială) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a, b, c, d; 
Paragraful 2 sub-paragrafele c, d, e. 
Articolul  14 (schimburi transfrontaliere) 
Paragraful a; 
Paragraful b.

text nemodificat  
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12.  La articolul 5, după lit.e) se introduce 
o nouă literă, litera f) cu următorul 
cuprins: 
 f) limba romani: 
Articolul 8 (învăţământ) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (iii), b 
(iii), c (iii), e (iii), g, h, i; 
Paragraful 2. 
Articolul 9 (justiţia) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (ii), b 
(ii), c (ii),; 
Paragraful 2 sub-paragraful c; 
Paragraful 3. 
Articolul 10 (autorităţile 
administrative şi serviciile publice) 
Paragraful 2 sub-paragrafele a, b, f, g; 
Paragraful 3 sub-paragraful  b; 
Paragraful 4 sub-paragrafele a, b, c; 
Paragraful 5. 
Articolul 11 (mijloace de comunicare) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (iii), b 
(ii), c (ii), d, e (i), e (ii), f(ii), g. 
Paragraful 3. 
Articolul 12 (activităţi şi facilităţi 
culturale) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a, b, c, d, 
e, f. 
Articolul 13 (viaţa economică şi 
socială) 
Paragraful 1 sub-paragraful d. 
Paragraful 2 sub-paragraful c.

S-a avut în vedere 
reprezentativitatea 
cetăţenilor români 
vorbitori de limbă 
romani. 
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13. f) limba rusă: 
Articolul 8 (învăţământ) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (iii), b (iii), c (iii), d 
(iv), e (ii), f (iii), g, h, i; 
Paragraful 2. 
Articolul 9 (justiţia) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (ii), a (iii), b (ii), b (iii), 
c (ii), c(iii), d; 
Paragraful 2 sub-paragraful a; 
Paragraful 3. 
Articolul 10 (autorităţile administrative şi serviciile 
publice) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (ii), a (iii), a (iv), a (v); 
Paragraful 2 sub-paragrafele b, d, f, g; 
Paragraful 3 sub-paragrafele a, b,; 
Paragraful 4 sub-paragrafele b, c; 
Paragraful 5. 
Articolul 11 (mijloace de comunicare) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (iii), b (ii), c (ii), d, e 
(i), g; 
Paragraful 2. 
Paragraful 3. 
Articolul 12 (activităţi şi facilităţi culturale) 
Paragraful 1. 
Paragraful 2. 
Paragraful 3. 
Articolul 13 (viaţa economică şi socială) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a,b. 
Articolul  14 (schimburi transfrontaliere) 
Paragraful a; 
Paragraful b.

litera f) devine litera g) 
text nemodificat 

Se renumerotează ca 
urmare a introducerii 
unei litere noi. 
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14. g) limba sârbă: 
Articolul 8 (învăţământ) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (i), b (i), c (i), d (iv), e 
(ii), g, h, i; 
Articolul 9 (justiţia) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (ii), a (iii), b (ii), b (iii), 
c (ii), c (iii), d; 
Paragraful 2 sub-paragraful a; 
Paragraful 3. 
Articolul 10 (autorităţile administrative şi serviciile 
publice) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (ii), a (iii), a (iv), a (v); 
Paragraful 2 sub-paragrafele b, d, f, g; 
Paragraful 3 sub-paragrafele a, b; 
Paragraful 4 sub-paragrafele b, c; 
Paragraful 5. 
Articolul 11 (mijloace de comunicare) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (iii), b (ii), c (ii), d, e 
(i), g; 
Paragraful 2. 
Paragraful 3. 
Articolul 12 (activităţi şi facilităţi culturale) 
Paragraful 1. 
Paragraful 2. 
Paragraful 3. 
Articolul 13 (viaţa economică şi socială) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a, b. 
Articolul  14 (schimburi transfrontaliere) 
Paragraful a; 
Paragraful b.

litera g) devine litera h) 
text nemodificat 

Se renumerotează ca 
urmare a introducerii 
unei litere noi. 
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15. h) limba slovacă: 
Articolul 8 (învăţământ) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (i), b (i), c (i), d (iv), e 
(ii), g, h, i; 
Paragraful 2. 
Articolul 9 (justiţia) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (ii), a (iii), b (ii), b (iii), 
c (ii), c(iii),d; 
Paragraful 2 sub-paragraful a; 
Paragraful 3. 
Articolul 10 (autorităţile administrative şi serviciile 
publice) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (ii), a (iii), a (iv), a (v); 
Paragraful 2 sub-paragrafele b, d, f, g; 
Paragraful 3 sub-paragrafele a, b; 
Paragraful 4 sub-paragrafele b, c; 
Paragraful 5. 
Articolul 11 (mijloace de comunicare) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (iii), b (ii), c (ii), d, e 
(i), g; 
Paragraful 2. 
Paragraful 3. 
Articolul 12 (activităţi şi facilităţi culturale) 
Paragraful 1. 
Paragraful 2. 
Paragraful 3. 
Articolul 13 (viaţa economică şi socială) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a,b. 
Articolul  14 (schimburi transfrontaliere) 
Paragraful a; 
Paragraful b.

litera h) devine litera i) 
text nemodificat 

Se renumerotează ca 
urmare a introducerii 
unei litere noi. 
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16. i) limba turcă: 
Articolul 8 (învăţământ) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (i), b (i), c (i), d (iv), e 
(ii), f(iii) g, h, i; 
Paragraful 2. 
Articolul 9 (justiţia) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (ii), a (iii), b (ii), b (iii), 
c (ii), c(iii), d; 
Paragraful 2 sub-paragraful a; 
Paragraful 3. 
Articolul 10 (autorităţile administrative şi serviciile 
publice) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (ii), a (iii), a (iv), a (v); 
Paragraful 2 sub-paragrafele b, d, e, f, g; 
Paragraful 3 sub-paragrafele a, b, c; 
Paragraful 4 sub-paragrafele b, c; 
Paragraful 5. 
Articolul 11 (mijloace de comunicare) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (iii), b (ii), c (ii), d, 
e (i), g; 
Paragraful 2. 
Paragraful 3. 
Articolul 12 (activităţi şi facilităţi culturale) 
Paragraful 1. 
Paragraful 2. 
Paragraful 3. 
Articolul 13 (viaţa economică şi socială) 
Paragraful 1 sub-paragraful b. 
Articolul  14 (schimburi transfrontaliere) 
Paragraful a; 
Paragraful b.

litera i) devine litera j) 
text nemodificat 

Se renumerotează ca 
urmare a introducerii 
unei litere noi. 
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17. j) limba ucraineană: 
Articolul 8 (învăţământ) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (i), b (i), c (i), d (iv),  
e (iii), f (iii), g, h, i; 
Paragraful 2. 
Articolul 9 (justiţia) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (ii), a (iii), b (ii), b (iii), 
c (ii), c(iii), d; 
Paragraful 2 sub-paragraful a; 
Paragraful 3. 
Articolul 10 (autorităţile administrative şi serviciile 
publice) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (ii), a (iii), a (iv), a (v); 
Paragraful 2 sub-paragrafele b, d, e, f, g; 
Paragraful 3 sub-paragrafele a, b, c; 
Paragraful 4 sub-paragrafele b, c; 
Paragraful 5. 
Articolul 11 (mijloace de comunicare) 
Paragraful 1 sub-paragrafele a (iii), b (ii), c (ii), d, e 
(i), g; 
Paragraful 2. 
Paragraful 3. 
Articolul 12 (activităţi şi facilităţi culturale) 
Paragraful 1. 
Paragraful 2. 
Paragraful 3. 
Articolul 13 (viaţa economică şi socială) 
Paragraful 1 sub-paragraful b. 
Articolul  14 (schimburi transfrontaliere) 
Paragraful a; 
Paragraful b.

litera j) devine litera k) 
text nemodificat 

Se renumerotează ca 
urmare a introducerii 
unei litere noi. 
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18. Art.6. - Prin sintagma „număr considerat suficient” 
prevăzută la articolul 8 paragraful 1 sub-paragraful 
a(iii) din Cartă, se înţelege numărul minim de elevi 
necesar pentru înfiinţarea unei clase sau grupe, în 
condiţiile prevederilor art.158 din Legea 
învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

text nemodificat  

19. Art.7. - Prin sintagma „zonă în cadrul căruia o 
limbă regională sau minoritară este folosită” 
prevăzută la articolul 1 paragraful b din Cartă, se 
înţelege unităţile administrativ- teritoriale  în care  o 
limbă regională sau minoritară este folosită de cel 
puţin 20% din numărul locuitorilor acelei unităţi 
administrativ- teritoriale. 

Art.7. - Prin sintagma „zonă în cadrul 
căreia o limbă regională sau minoritară 
este folosită” prevăzută la articolul 1 
paragraful b din Cartă, se înţelege 
unităţile administrativ- teritoriale  în care  
o limbă regională sau minoritară este 
folosită de cel puţin 20% din numărul 
locuitorilor acelei unităţi administrativ- 
teritoriale. 
 
Autor amendament: Comisia juridică şi 
Comisia pentru drepturile omului 

Pentru o exprimare 
corectă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Art.8. - Dispoziţiile articolului 9  din Cartă se vor 
aplica     în concordanţă cu prevederile art.128 din 
Constituţia României, republicată, precum şi cu cele 
ale art.14 din Legea nr.304/2004 privind organizarea 
judiciară, republicată. 

Art.8. - Dispoziţiile articolului 9  din 
Cartă se vor aplica  în conformitate cu 
prevederile art.128 din Constituţia 
României, republicată, precum şi cu cele 
ale art.14 din Legea nr.304/2004 privind 
organizarea judiciară, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
Autor: dl deputat Ioan Ghişe - PNL 

Pentru rigoare 
juridică şi în 
conformitate cu 
normele de tehnică 
legislativă.  
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21.  
Art.9. - Prevederile art.10 din Cartă se vor aplica în 

concordanţă cu prevederile Constituţiei României, 
republicată, cu cele ale Legii administraţiei publice 
locale nr.215/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu cele ale Convenţiei-cadru pentru 
protecţia minorităţilor naţionale, încheiată la 
Strasbourg la 1 februarie 1995, ratificată de România 
prin Legea nr.33/1995. 

 
Art.9. - Prevederile art.10 din Cartă se 
vor aplica în conformitate cu prevederile 
Constituţiei României, republicată, cu 
cele ale Legii administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată şi cu 
cele ale Convenţiei-cadru pentru protecţia 
minorităţilor naţionale, încheiată la 
Strasbourg la 1 februarie 1995, ratificată 
de România prin Legea nr.33/1995. 
 
Autor: dl deputat Ioan Ghişe – PNL 
 

 
Pentru rigoare  
juridică şi în 
conformitate cu 
normele de tehnică 
legislativă. 

22. Art.10. - Dispoziţiile art.11  paragraful 1 sub-
paragraful f(i) din Cartă se vor aplica în concordanţă 
cu prevederile Legii nr.41/1994 privind organizarea şi 
funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi 
Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu 
modificările ulterioare. 

Art.10. - Dispoziţiile art.11  paragraful 1 
sub-paragraful f(i) din Cartă se vor aplica 
în conformitate cu prevederile Legii 
nr.41/1994 privind organizarea şi 
funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi Societăţii Române de 
Televiziune, republicată, cu modificările 
ulterioare. 
 
Autor: dl deputat Ioan Ghişe – PNL 
 

Pentru  rigoare 
juridică. 

23. Art.11. - Ministerele şi celelalte autorităţi ale 
administraţiei publice centrale şi locale, după caz, vor 
lua măsurile necesare în vederea aplicării dispoziţiilor 
prezentei legi. 

text nemodificat  
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ANEXA  NR.2     
                                                          AMENDAMENTE RESPINSE :     
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
 

Textul propus de Comisie 
( autorul amendamentului 

Motivare: 
1.admitere 
2.respingere 

1. Art.2.- Prevederila Cartei se aplică următoarelor 
limbi minoritare folosite pe teritoriul României: 
a) limba albaneză; 
b) limba armeană; 
c) limba bulgară; 
d) limba cehă; 
e) limba croată; 
f) limba germană; 
g) limba greacă; 
h) limba italiană; 
i) limba idiş; 
j) limba macedoneană; 
k) limba maghiara; 
l) limba poloneză; 
m) limba romani; 
n) limba rusă; 
o) limba ruteană; 
p) limba sârbă; 
r) limba slovacă; 
s) limba tătară; 
t) limba ucraineană; 

Se elimină litera o). 
 
Autor: dl deputat Ştefan  Buciuta - 
Minorităţi 

1. Nu există limba 
ruteană. 
2. Parlamentul 

României a validat 
candidatura 
reprezentantului 
etniei rutene 
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2.  Art.4. - Potrivit prevederilor articolului 2 
paragraful 1 din Cartă, dispoziţiile Părţii a II-a din 
Cartă se aplică pentru următoarele limbi minoritare 
sau regionale: 
a) limba albaneză; 
b) limba armeană; 
c) limba greacă; 
d) limba italiană; 
e) limba idiş; 
f) limba macedoneană; 
g) limba poloneză; 
h) limba romani; 
i) limba ruteană; 
j) limba tătară; 

 

Se elimină litera i). 
 
Autor: dl deputat Ştefan  Buciuta - Grup 
Minorităţi 

 1. Nu există limba 
ruteană. 
   2. Parlamentul 
României a validat 
candidatura 
reprezentantului 
etniei rutene 

 
 
 
 
 
 
 
 


