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Pe data de 18 septembrie 2014, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având 

următoarea ordine de zi: Analiza scrisorilor şi petiţiilor venite la 

Comisie. 

 La şedinţă au fost prezenţi un număr de 9 deputaţi din numărul 

total de 12. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, 

Tudor Ciuhodaru, Ioan-Sorin Roman, Markó Attila-Gabor, Claudiu-

Andrei Tănăsescu, Mircea Lubanovici, Remus-Florinel Cernea, Stroe 

Radu, precum şi dna deputată Tamara-Dorina Ciofu. Au fost absenţi: 

dna deputată Elena Gabriela Udrea - neafiliată, domnii deputaţi Mihai-

Alexandru Voicu, precum şi dl deputat Titi Holban - din Grupul 

parlamentar al PSD (UNPR). 
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 În cadrul dezbaterilor de la primul punct, membrii comisiei au 

luat în discuţie memorandumul a 153 de localităţi - majoritatea lor din 

judeţele Harghita, Covasna, Mureş, 4 localităţi fiind din judeţul 

Braşov iar una din judeţul Bacău - care s-au adresat Parlamentului şi 

Guvernului pentru a solicita, în baza Recomandărilor 1201/1993 şi 

1334/2003 ale  Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, „să se 

creeze o regiune administrativă a României, care să fie denumită 

Ţinutul Secuiesc”, care să înglobeze toate cele 153 de localităţi din 

memorandum şi pentru care solicită „un statut autonom”, iar „în acele 

unităţi teritorial-administrative în care ponderea unei minorităţi 

naţionale depăşeşte 10%, limba acesteia să fie recunoscută ca şi limba 

oficială în unităţile teritorial-administrative respective, având acelaşi 

statut cu limba oficială a statului”. 

 Opinia exprimată de majoritatea deputaţilor a fost aceea că 

solicitările comunităţilor locale amintite exced competenţelor 

legislative ale oricărei comisii parlamentare permanente, întrucât 

aparţin dreptului constituţional, acestea putând fi luate, eventual, în 

consideraţie doar la modificarea art.1 alin.(1), a art.3 alin.(3) şi a 

art.13 din Constituţia actuală. 

  

PREŞEDINTE 
 

 deputat Nicolae Păun 

 
 
 

Întocmit: consilier Valentin-Laurenţiu Gheorghiu 
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