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Către,
Biroul Permanent al Camerei Deputaților
În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) din Constituția României, Vă înaintăm alăturat
Propunerea legislativă pentru implementarea subpunctului 1. al punctului III, din
Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918
În temeiul art. 115 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, vă solicităm
adoptarea în procedură de urgență.
Inițiatori,
Numele inițiatorilor

Semnătură

Propunere legislativă pentru implementarea subpunctului 1. al punctului III, din
Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918
Inițiatori,
Numele inițiatorilor

Semnătură

Expunere de motive
Conform alineatului (3) al articolului 1 din Constituția României „România
este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi
libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea şi
pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradițiilor democratice ale
poporului român şi idealurilor Revoluției din decembrie 1989, şi sunt garantate.”
Rezoluțiunea de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 face parte din tradițiile
democratice ale poporului român, fapt dovedit de importanța acordată acestei date.
Astfel, încă din anul 1990 data de 1 decembrie a fost proclamată prin Legea nr.
10/1990 ziua națională a României, ulterior Adunarea Constituantă decretând și
ridicând astfel la rang de prevedere constituțională, la art.12 alin. (2), printre
simbolurile naționale, faptul că Ziua națională a României este 1 Decembrie.
Documentul căruia i s-a dat atunci citire prevede principii generoase de ordin social,
electoral, economic şi de conviețuire interetnică. Acestea nu au fost preluate
instantaneu în legislația țării, ci au fost treptat implementate de-a lungul celor 100 de
ani scurși de-atunci. Credem că în anul centenar a sosit momentul ca principiile care
vizează conviețuirea interetnică să fie transpuse în lege, astfel cum au fost formulate
în rezoluția adoptată la Adunarea Națională: „Deplină libertate națională pentru toate
popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra și judeca în limba sa
proprie prin indivizi din sânul său și fiecare popor va primi drept de reprezentare în
corpurile legiuitoare și la guvernarea țării în proporție cu numărul indivizilor ce-l
alcătuiesc”, drept pentru care am depus prezenta inițiativă legislativă.
Aplicarea legii nu are impact bugetar.
Ținând cont de considerentele expuse mai sus, supunem dezbaterii
parlamentare prezenta inițiativă legislativă.
Inițiatori,
Numele inițiatorilor

Semnătură

Propunere legislativă pentru implementarea subpunctului 1. al punctului III, din
Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918
Inițiatori,
Numele inițiatorilor
Semnătură

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

Propunere legislativă pentru implementarea subpunctului 1 al punctului III din
Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918
Parlamentul României adoptă prezenta lege:
Art. 1
(1) Prezenta lege reglementează transpunerea în legislație a prevederilor privind popoarele
conlocuitoare din Rezoluția de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918.
(2) La intrarea în vigoare a prezentei legi, fiecare popor conlocuitor se va instrui, administra
şi judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul său şi fiecare popor va primi drept de
reprezentare în corpurile legiuitoare şi la guvernarea țării în proporție cu numărul indivizilor
ce-l alcătuiesc.

Art. 2
În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificații:
a) popor conlocuitor – minoritățile naționale istorice, care în anul 1918 trăiau deja în
teritoriile care după 1920 au devenit părți componente ale României;
b) minoritățile naționale istorice – comunitățile: albaneză, armeană, bulgară, cehă, croată,
elenă, evreiască, germană, italiană, macedoneană, maghiară, poloneză, rusă-lipoveană, romă,
ruteană, sârbă, slovacă, tătară, turcă, ucraineană;
c) corpurile legiuitoare – Parlamentul European, Parlamentul României, consiliile județene şi
consiliile locale.

Art. 3
(1) La alegerile pentru Parlamentul european și pentru autoritățile administrației publice
locale prevăzute la art. 2 lit. c), din numărul total de mandate se deduc mandatele egale cu
numărul întreg care corespunde proporției minorității naționale istorice, dacă acesta este mai
mare decât 1.
(2) Mandatele deduse conform alin. (1) vor fi atribuite organizației minorității naționale
respective, participante la alegeri.

Art. 4
(1) La alegerile parlamentare, organizațiile minorităților naționale istorice a căror proporție
le-ar îndreptăți la un număr de mandate mai mare decât unu, dar nu obțin numărul de
mandate corespunzător proporției lor, acestora li se va atribui suplimentar numărul de
mandate necesar realizării proporționalității, care se adăugă la numărul total de mandate din
Camera respectivă.
(2) Mandatele prevăzute la alin. (1) vor fi distribuite conform listelor depuse, în ordinea
descrescătoare a voturilor obținute.

Art. 5
Instanțele de judecată şi parchetele de pe lângă acestea unde proporția angajaților aparținând
unei anumite minorități istorice în numărul total al personalului se situează sub proporția
respectivei minorități istorice în populația zonei arondate, se vor face angajări cu prioritate
din cadrul persoanelor aparținând minorităților istorice respective.

Art. 6
La nivelul ministerelor, precum şi la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale acestora, se
va sigura angajarea/numirea de personal, inclusiv de conducere, proporțional cu numărul
persoanelor care aparțin minorităților naționale istorice atât la nivel național cât şi la nivel
local.

Art. 7
Modul de administrare autonomă al învățământului şi al culturii minorităților naționale
istorice se reglementează prin Legea privind statutul minorităților naționale din România.

Art. 8
Consiliile județene din județele care aparțin unor regiuni istorice sau în care o minoritate
națională istorică are o proporție semnificativă şi care împreună corespund cerințelor NUTS 2
prevăzute în Regulamentul (CE) 1059/2003, pot solicita înființarea prin lege a unor regiuni de
dezvoltare separate, iar aceste noi regiuni pot obține, prin lege, un statut de autonomie
specială.
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