H O T Ă R Â R E A NR. 64/2014
privind unele măsuri privind apărarea unor interese legitime ale locuitorilor din Târgu Secuiesc

Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna,
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive cu nr. 12478/2014 al consilierului
Szigethy Kálmán;
Ţinând cont de concluziile raportului Comisiei Prezidenţiale de Analiză a Regimului Politic şi
Constituţional din România (Raportul Stanomir);
Ţinând cont de faptul, că art. 11 din Recomandarea nr. 1201/1993 al APCE prevede, că "În
acele regiuni, unde persoanele aparţinând unei minorităţi naţionale formează o majoritate, aceştia au
dreptul, ca - în consens cu legislaţia ţării - să formeze organe ale administraţiei publice locale
autonome, sau să beneficieze de un statut special, corespunzător situaţiei lor istorice şi teritoriale
specifice";
Având în vedere faptul, că România s-a angajat unilateral la respectarea recomandărilor APCE,
şi a afirmat în repetate rânduri, că politica sa faţă de minorităţi se bazează pe recomandarea amintită
mai sus;
Având în vedere faptul, că 210.000 persoane, peste 99% dintre participanţii la referendumul
organizat în 2007-2008 s-au pronunţat pentru crearea unei regiuni autonome, care să cuprindă toate
localităţile locuite în majoritate de secui;
Având în vedere că pe baza obligaţiilor internaţionale ale României se impune menţinerea
principiului prevăzut de art. 3 a Legii nr. 2/1968, conform căreia judeţele sunt „unităţi de bază ale
organizării administrativ-teritoriale a ţării - în funcţie de condiţiile geografice, economice şi socialpolitice, etnice şi de legăturile culturale şi tradiţionale ale populaţiei.”
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – (1) Solicită Parlamentului şi Guvernului României, să respecte toate angajamentele
internaţionale ale României, în domeniul protecţiei minorităţile naţionale.
(2) În acest sens solicită cu precădere respectarea principiilor conţinute în art. 11 din
Recomandarea nr. 1201/1993, art. 12 şi art. 16 din Recomandarea nr. 1334/2003 ale Adunării
Parlamentare al Consiliului Europei, respectiv Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare.
Art. 2. – Solicită, ca să se creeze o regiune administrativă a României, care să fie denumită
“Ţinutul Secuiesc” şi care să cuprindă toate localităţile din anexa la prezenta hotărâre şi numai aceste
localităţi.

Art. 3. – Solicită un statut autonom acestei regiuni, pe baza unei legi organice, ce va fi înaintat
parlamentului României.
Art. 4. – Solicită ca delimitarea subdiviziunilor administrative din cadrul acestei regiuni să se
realizeze prin referendum local.
Art. 5. – Solicită, ca în acele unităţi teritorial-administrative în care ponderea unei minorităţi
naţionale depăşeşte 10%, limba acesteia să fie recunoscută ca şi limbă oficială în unităţile teritorialadministrative respective, având acelasi statut cu limba oficială a statului.
Art. 6. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului
Târgu Secuiesc.
Art. 7. – Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Covasna, Comitetului
Regiunilor din UE, Adunării Parlamentare al Consiliului Europei, Congresului Autorităţilor Locale şi
Regionale a Consiliului Europei (CALRCE) , precum şi Consiliului Drepturilor Omului, din cadrul
ONU.

Târgu Secuiesc, la 24 iulie 2014
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