
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

HOTĂRÂREA Nr.            /2012 

privind organizarea unui referendum local în judeţul Covasna   

 

Consiliul Judeţean Covasna, 

întrunit în ședința sa ordinară din data de _____mai  2012 

văzând Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Covasna 

privind organizarea unui referendum local în județul Covasna,  

având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice și Administrație 

Publică și avizele Comisiilor de specialitate, 

luând în considerare prevederile:  

- Legii nr. 33/1995 pentru ratificarea Convenţiei-cadru pentru protecţia 

minorităţilor naţionale,  

- Legii nr. 282/2007 pentru ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau 

minoritare, 

- Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţe publică, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 91 alin. (1) lit. „f” şi art. 115 alin. (1), lit.„c” din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă organizarea unui referedum local în judeţul Covasna la data 

de ____ septembrie 2012, având obiectul folosirea limbii maghiare în judeţul 

Covasna.  

Art. 2. Prin acest referendum local cetăţenii judeţului Covasna sunt chemaţi să 

se pronunţe prin "DA" sau "NU" la următoarea întrebare: "Sunteţi de acord ca a doua 

limbă oficială în judeţul Covasna să fie limba maghiară?” 

Art. 3. Referendumul se va desfăşură în toate comunele, oraşele și municipiile 

din judeţul Covasna.   

Art. 4. Referendumul va fi organizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 

3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Art. 5. La referendumul local din data de ____ septembrie 2012 votarea începe 

la ora 7,00 şi se închide la ora 21,00. 

Art. 6. Cheltuielile necesare organizării referendumului vor fi suportate din 

Bugetul Județului Covasna pe anul 2012, în condițiile legii.  

 



Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

preşedintele Consiliului Judeţean Covasna.  

 

Sf. Gheorghe, la  ______mai 2012.  

 

 

PREŞEDINTE 

TAMÁS Sándor 

Contrasemnează, 

VARGA ZOLTÁN 

Secretarul judeţului Covasna 
 

 

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre se comunică după cum urmează: 

- 1 ex. la Instituţia Prefectului judeţului Covasna; 

- 2 ex. la Compartimentul administraţie publică; 

- 1 ex. la Direcţia Juridică şi Administraţie Publică; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SzIA 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

PREȘEDINTE 

Nr. ______/________ 2012 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

privind organizarea unui referendum local în judeţul Covasna 

 

 

Prin adoptarea Legii nr. 33/1995, România a ratificat, ridicând astfel la rang de 

lege Convenția – cadru pentru protecția minorităților naționale. 

În conformitate cu art. 5 alin. (1) din Legea nr. 33/1995 pentru ratificarea 

Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, părţile semnatare, printre 

care și România, se angajează să promoveze condiţiile de natură să permită 

persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale să-şi menţină şi să-şi dezvolte cultura, 

precum şi să-şi păstreze elementele esenţiale ale identităţii lor, respectiv religia, 

limba, tradiţiile şi patrimoniul lor cultural. 

Conform art. 10 alin. (1) din actul menţionat mai sus părţile se angajează să 

recunoască oricărei persoane aparţinând unei minorităţi naţionale dreptul de a folosi 

liber şi fără ingerinţă limba sa minoritară, în privat şi în public, oral şi în scris. 

Potrivit art. 7 alin. (2) din Legea nr. 282/2007 pentru ratificarea Cartei 

europene a limbilor regionale sau minoritare, părţile se angajează să elimine, dacă nu 

au făcut-o deja, orice distincţie, excludere, restricţie sau preferinţă nejustificată 

referitoare la folosirea unei limbi regionale sau minoritare şi având drept scop 

descurajarea sau punerea în pericol a menţinerii ori dezvoltării acesteia. Adoptarea 

de măsuri speciale în favoarea limbilor regionale sau minoritare, destinate să 

promoveze egalitatea între vorbitorii acestor limbi şi restul populaţiei ori urmărind 

să ţină seama de situaţiile lor specifice, nu este considerată ca un act de discriminare 

faţă de vorbitorii limbilor mai răspândite. 

Având în vedere că în judeţul Covasna populaţia de etnie maghiară este în 

proporţie 73,59 % din totalul populaţiei judeţului (conform datelor de recensământ 

din anul 2012) considerăm necesar demararea procedurilor legale pentru ca limba 

maghiară, alături de limba română, să fie o limbă oficială în judeţul Covasna ca limbă 

regională. 

Acest lucru va putea fi reglementat doar printr-o viitoare modificare a art. 13 

din Constituția României, dar ca un prim pas, este necesar consultarea cetățenilor din 

județul Covasna, pentru ca aceștia înainte de toate să-și exprime opinia dacă doresc 



sau nu ca alături de limba română, a doua limbă oficială în județul Covasna să fie 

limba maghiară. 

Această inițiativă este oportună deoarece din declarațiile de presă făcute de 

Președintele României, dl. Traian Băsescu, în viitorul apropiat se va organiza în 

România un referendum constituțional.  

Cu această ocazie, având în vedere opinia exprimată de cetățenii români din 

județul Covasna privind dorința acestora de a folosi limba maghiară, alături de limba 

română, ca o a doua limbă oficială regională, va exista un fundament suficient de tare 

pentru a  cuprinde și această problemă în proiectul de Lege privind revizuirea 

Constituției României ce reprezintă dorința locuitorilor județului Covasna. 

Prin acest referendum local se dă șansa materializării democrației care se 

exercită printre altele de cetățeni prin referendum. 

 

 

 

 

Preşedinte, 

 

TAMÁS Sándor 

 


