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Cuvânt-înainte 

În toamna acestui an am primit un manuscris, intitulat, cu precizie, 
„Statutul juridic al minorităţilor naţionale.” Autoarea – o tânără 
specialistă a dreptului public, cuprinsă de bucuria cunoaşterii cea, vai, 
atât de rară în timpul nostru. Citindu-i reflecţiile îndelung gândite, demer-
surile sistematizate în a găsi răspuns ştiinţific la ambiguităţile complexei 
sale teme, simţi preocuparea Roxanei Prisacariu pentru ceea ce Hannah 
Arendt numea perplexităţile drepturilor omului.  

Comparaţia se referă nu doar la anvergura studiului, ci şi la substanţa 
sa, el fiind deopotrivă descriere şi analiză a definiţiilor, instituţiilor, legis-
laţiilor naţionale şi internaţionale, privite în perspectivă istorică şi 
insistând asupra dilemelor rămase foarte actuale.  

Profesoară de drept fiind, cu rigoarea celei care a cunoscut şcoli de 
prestigiu occidentale, dar neuitând, deopotrivă, să valorifice competenţa 
sa de expert în diverse proiecte europene de protecţie a minorităţilor, 
Roxana Prisacariu răspunde ambiguităţii ştiinţifice. Şi o face într-un mod 
uimitor, enunţând noţiuni cheie, subliniind nuanţe subtile de tot între 
egalitate efectivă şi egalitate substanţială, acordând spaţiu generos 
imensei tematici a discriminării.  

Criteriului de excelenţă, cel al apartenenţei României la civilizaţia 
europeană, şi sub forma calităţii de membră în Consiliul Europei, 
autoarea îi acordă rangul pe care îl merită: studiul despre statutul juridic 
al minorităţilor este marcat de răspunderea pentru respectul datorat 
minorităţilor şi bogăţiei, prin diversitatea culturală, pe care ele o aduc în 
peisajul statal. Prezentarea legislaţiei, mai ales a tratatelor de bună 
vecinătate, foarte relevante în materia reciprocităţii tratamentelor aplicate 
minorităţilor, analiza migăloasă a diferenţei dintre concepte ca naţiune, 
minoritate şi popor, luciditatea şi echilibrul prezentării controverselor 
autonomiei, toate dovedesc că ne aflăm în faţa unei cărţi care ne prezintă 
documente deopotrivă politice şi juridice, o carte deosebit de informativă, 
care include şi o foarte realistă ilustrare a situaţiei României.  

Rezultat al lecturilor sistematice de mulţi ani, de biblioteci regândite 
de o minte neînchistată în axiome definite de înaintaşi, studiul bucură 
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cititorul prin flexibilitatea concluziilor, atât cât să sugereze adevăruri, fără 
a le impune, însă, cu nefericită aroganţă de catedră.  

Sunt convinsă că această nouă carte va fi un instrument de lucru foarte 
util studenţilor. Sper, deopotrivă, ca cercul cititorilor ei să fie foarte larg. 
Perspectiva pe care o găsim aici este una inter- şi transdisciplinară, care 
tratează statutul minorităţilor în mai multe ramuri ale dreptului public: 
constituţional, administrativ şi internaţional public. Sinteza creatoare 
rezultată astfel se bazează pe originalitatea celei obişnuite să scrie cu 
peniţă de aur, dovadă a parcurgerii, cu succes, a unei ierarhii de iniţiere în 
arta şi ştiinţa scrisului. 

Crucială este şi analiza potenţialului de conflict pe care îl poartă în 
sine politizarea etnicităţii, mai ales în ţările balcanice. Tema, gravă, 
pentru care greu se vor găsi soluţii constituţionale, este prezentată de 
autoare cu sinceritate, fără ipocrizii partinice.  

Enunţarea, de la bun început, a principiului naţionalităţilor ca 
principiu fondator de statalitate, de legitimare chiar a puterii politice în 
statul-naţiune demonstrează selecţia clară a esenţialului, şi, deopotrivă, 
luciditate ştiinţifică. Neclarificata şi spinoasa problemă a naturii indivi-
duale sau colective a drepturilor minorităţilor, atât de uşor politizabilă, ne 
devine familiară datorită bibliografiei convingătoare, vaste atât ca 
întindere, cât şi ca substanţă.  
Şi nouă este întrebarea: Ce efecte juridice poate produce o definiţie 

dată de o altă ştiinţă ? Ca şi posibilul răspuns, sau unul dintre multele 
răspunsuri la care va incita lectura acestei cărţi.  

S-o însoţim pe autoare, citindu-i cartea cu pasiunea cu care a scris-o ea 
însăşi. Poate că astfel vom reuşi să redescoperim ceea ce ne uneşte, în 
acest timp al înstrăinării şi al egoismului.  

Pentru că: 
Une nation est une âme, un principe spirituel... 
 

     Conf. dr. Monica Vlad, 23 octombrie 2010 



Introducere  

Încercarea de a realiza un studiu ştiinţific asupra minorităţilor naţio-
nale ne determină să recunoaştem că aceasta este, fără îndoială, o 
problemă interdisciplinară, în sensul că ea interesează atât istoria, cât şi 
politica, sociologia, psihologia1 şi dreptul. Chiar dacă ne oprim numai la 
acest ultim domeniu, cercetările nu se pot mărgini la o anumită ramură a 
dreptului, ci vor atinge, în mod necesar, alături de probleme de drept 
administrativ, aspecte de drept internaţional public şi drept constituţional. 

Trebuie să mărturisim că există o anumită dificultate în a prezenta şi 
aprecia obiectiv problematica drepturilor minorităţilor naţionale. 
Subiectul este încărcat de istorie şi de subiectivitate datorită evoluţiei 
trecute şi prezente a naţiunilor, popoarelor sau minorităţilor, în general a 
comunităţilor formate pe bază etnică. Etnicitatea a fost şi a rămas, în mare 
parte, o chestiune de liberă alegere a individului şi, pe cale de consecinţă, 
un subiect sensibil. De aceea, încercarea noastră tinde spre a descoperi 
aspectele obiective, ştiinţific legate de ceea ce este „drept” şi „nedrept” în 
situaţiile conflictuale sau cu potenţial conflictual determinate etnic. În 
acest scop, vom utiliza, ca prim sistem de referinţă, legislaţia naţională şi, 
în vederea aprecierii acesteia, pe cea internaţională.  

Din perspectivă politologică, remarcăm că diversele norme interne şi 
internaţionale nu reflectă doar starea de fapt, ci exprimă şi interesele 
apropiate sau de perspectivă ale actorilor politici, fie ei indivizi, grupuri 
de interese, partide politice, state, popoare, organizaţii internaţionale etc. 

O analiză a problemelor minorităţilor naţionale se va referi, în mod 
necesar, şi la determinările istorice ale chestiunii în discuţie. Studierea 
modului în care au apărut şi au evoluat de-a lungul timpului relaţiile 
juridice dintre majoritate şi minoritate, precum şi a efectului pe care 
anumite reglementări l-au avut, poate constitui un indiciu asupra 
concepţiilor fiecărui subiect care participă la crearea şi aplicarea normelor 
în vigoare, asupra modului în care vor fi receptate aceste norme. Aceste 

                                                 
1 A se vedea, în acest sens, G. Le Bon, Psihologia maselor, Ed. Ştiinţifică, 

Bucureşti, 1991, p. 52-65. 
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indicii urmează, bineînţeles, să fie introduse în contextul juridic şi politic 
actual, intern şi internaţional. 

Legătura strânsă a domeniului nostru de interes cu politica este 
mărturisită şi de ambivalenţa unora dintre cele mai importante noţiuni 
utilizate în dispoziţiile normative aplicabile minorităţilor naţionale. 
Având în vedere că standardizarea sensurilor noţiunilor utilizate este 
specifică limbajului juridic, ceea ce permite ataşarea de efecte concrete, 
de anumite noţiuni, aceeaşi standardizare ne-am putea aştepta să o 
regăsim şi în domeniul minorităţilor naţionale. Totuşi, juriştii ar putea să 
fie surprinşi constatând că minorităţile sunt fie naţionale, fie etnice, 
religioase sau lingvistice, că dezideratele sau drepturile recunoscute se 
raportează fie la egalitatea efectivă, fie la cea substanţială, permiţându-se 
discriminarea pozitivă, tratamentul preferenţial sau luarea de măsuri 
afirmative ori pozitive. De asemenea, nu este clară distincţia dintre 
autonomie, autoguvernare şi autodeterminare internă, aşa cum nu este 
clară diferenţa între naţiune, popor sau minoritate. Această „bogăţie” la 
nivel terminologic are efecte invers proporţionale asupra drepturilor şi 
obligaţiilor ce formează conţinutul raporturilor juridice relative la 
minorităţile naţionale, stând mărturie despre eforturile de desprindere a 
acestui domeniu de cel al politicii şi de închegare a unui corpus de norme 
juridice, relativ autonome şi direct aplicabile. 

Lucrarea îşi propune să analizeze domeniul juridic al minorităţilor 
naţionale sub aspect internaţional, constituţional şi administrativ, 
evidenţiind şi contribuţiile doctrinei la formarea şi consolidarea acestui 
ansamblu de norme şi concepţii juridice. 



Capitolul I 

Sisteme de ocrotire a drepturilor minorităţilor 

naţionale în literatura de specialitate 

Concentrându-ne asupra literaturii juridice de specialitate, fie ea 
românească sau străină, remarcăm că între măsurile luate de organizaţiile 
internaţionale, de stat sau de minorităţi (în acest ultim caz fiind vorba 
despre solicitări) şi literatura juridică din domeniu există o evidentă 
comunicare şi influenţare în ambele sensuri: acţiunile politice şi măsurile 
juridice nu au scăpat analizei cercetătorului, iar propunerile, argumentele 
sau criticile acestuia din urmă au constituit izvor de inspiraţie pentru 
politician şi legiuitor. 

§1. Istoricul concepţiilor privind protecţia minorităţilor 

naţionale în literatura juridică 

Deşi chestiunea minorităţilor naţionale a preocupat Europa cel puţin 
cu un secol mai devreme, despre o literatură juridică şi despre o anume 
concepţie juridică privind drepturile minorităţilor sau membrilor ei nu 
putem vorbi decât odată cu legitimarea principiului naţionalităţilor ca 
fundament al statului, respectiv la sfârşitul secolului al XIX-lea şi 
începutul secolului al XX-lea.  

Articularea, din punct de vedere juridic, a relaţiilor dintre statul 
format conform principiului naţionalităţilor şi minorităţile pe care le 
cuprindea s-a realizat mai ales după Primul Război Mondial. În această 
epocă, protecţia minorităţilor naţionale devine o consecinţă, sau, după 
cum se exprimă George Sofronie, un „corolar” al principiului naţiona-
lităţilor1, statele naţionale fiind cele cărora le incumbă obligaţia de 
protejare a minorităţilor naţionale de pe teritoriul lor, sub suprave-
gherea Ligii Naţiunilor. 

                                                 
1 G. Sofronie, Principiul naţionalităţilor în tratatele de pace din 1919-1920, 

ed. a 2-a, Ed. Albatros, Bucureşti, 1999, p. 65. 
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Tot în această perioadă, literatura juridică vorbeşte despre drepturile 
minorităţilor ca drepturi specifice, care constituie, tocmai datorită caracte-
rului lor particular, o categorie distinctă de aceea a drepturilor omului. 
Mai exact, dacă drepturile omului sunt definite ca acele drepturi inaliena-
bile ale oricărei fiinţe umane, drepturile minorităţilor naţionale nu se pot 
încadra în această categorie deoarece ele nu sunt apanajul oricărei fiinţe 
umane, ci doar a unora dintre indivizi, adică a celor ce împărtăşesc o iden-
titate etnică, religioasă sau culturală, diferită de majoritatea cetăţenilor unui 
stat dat. Numai această categorie, a drepturilor minorităţilor naţionale, poate 
constitui obiect de preocupare pentru organele internaţionale1. 

Perioada interbelică este şi cea în care apar şi primele controverse 
privind caracterul individual sau colectiv al acestor drepturi. Sunt ele 
drepturi ale individului sau ale minorităţii, în ansamblu? În concepţia 
organismelor internaţionale din epocă, drepturile în cauză erau conside-
rate individuale, opinie preponderentă şi astăzi. Dezbaterile se opreau 
însă la graniţele statului, în sensul că se refereau doar la aspectele de 
drept internaţional ale chestiunii. În acea perioadă nu a constituit un 
subiect de interes deosebit modul în care statul urma să protejeze minori-
tăţile naţionale, ce concepţie, ce metode va aplica în interiorul său, sau 
cum se va reflecta protecţia minorităţilor naţionale în dreptul adminis-
trativ. Aceasta, de bună seamă şi din cauză că în epocă se considera că 
principala ameninţare la adresa minorităţilor naţionale o constituie 
politica de asimilare a statelor, politică exprimată prin fapte juridice 
pozitive, prin acţiuni. În consecinţă, atâta timp cât statele se abţin de la o 
asemenea politică şi o înlocuiesc cu una de nediscriminare, este atins 
implicit şi dezideratul protecţiei minorităţilor naţionale. Altfel spus, în 
perioada interbelică, obligaţia statului faţă de cetăţenii săi de altă etnie 
decât cea majoritară era, în principal, una negativă, de a se abţine de la 
orice discriminare şi de la orice măsuri de asimilare forţată, în sensul de 
măsuri al căror scop îl constituia pierderea identităţii distincte a cetăţe-
nilor minoritari din punct de vedere etnic. 

Ulterior, pe măsură ce actele de asimilare au devenit tot mai rare, 
ideea ca statele să adopte măsuri efective de protecţie a minorităţilor 
naţionale a căpătat contur. Astfel, studiile juridice au început să se 
                                                 

1 B. de Witte, Droits fondamentaux et la protection de la diversité linguistique, 
în Langue et droit – Actes du Premier Congres de l’Institut international de droit 
linguistique comparé, 27-29 avril 1998, Ed. Wilson&Lafleur 1989, Montreal. 



Sisteme de ocrotire a drepturilor minorităţilor naţionale 

 

5 

preocupe de propunerea şi analizarea acelor măsuri pozitive, adică a 
acelor acte cu caracter legislativ şi mai cu seamă administrativ pe care 
statele ar putea sau ar trebui să le adopte în vederea protejării şi dezvol-
tării minorităţilor naţionale. În acest context, subliniem schimbarea 
caracterului obligaţiilor statului faţă de minorităţile naţionale: nu mai este 
vorba doar de obligaţii negative, de abţinere, ci, din ce în ce mai mult, de 
obligaţii pozitive, de a face. 

O asemenea atitudine s-a reflectat în studiile juridice din Europa 
Occidentală şi din America de Nord după cel de-al Doilea Război 
Mondial, concomitent cu adoptarea actelor normative care au dus la 
constituirea Italiei, Spaniei, Marii Britanii, ca state unitare puternic des-
centralizate şi a Belgiei ca stat federal, la autonomia Quebec-ului etc.; iar 
în Europa de Răsărit, la transformările revoluţionare din ultimul deceniu 
al secolului al XX-lea. 

§2. Clarificări conceptuale în domeniul protecţiei minorită-

ţilor naţionale
1
 

O caracteristică a limbajului juridic o constituie definirea cât mai 
unitară a sensurilor unor noţiuni comune sau proprii. Pentru acest motiv, 
juristul este, în general, acuzat de formalism, de către politologi, spre 
exemplu. Formalismul şi standardizarea sensurilor noţiunilor cu care ope-
rează juristul sunt însă o consecinţă şi o condiţie fără de care atribuirea 
unor efecte juridice concrete diferitelor noţiuni este dificil de conceput. 

Domeniul minorităţilor naţionale scapă, în esenţa sa, acestei tendinţe. 
Caracterul mai puţin definit al unora dintre noţiunile cu care operează se 
resimte şi în dreptul internaţional, precum şi, într-o mai mică măsură, în 
dreptul constituţional. Prin această caracteristică, domeniul drepturilor 
(membrilor) minorităţilor naţionale îşi trădează filiaţia din cele două 
domenii juridice mai largi enunţate anterior, precum şi înrudirea sa cu 
politica. Pe fond, acest refuz al standardizării este de sorginte politică, 
mai exact, este consecinţa opiniilor divergente existente între cei chemaţi 
a fi autorii normelor juridice, mai ales în plan internaţional. Eforturile 
care se fac în acest sens sunt evidente şi motivează importanţa pe care 

                                                 
1 A se vedea şi N. Belister, Popoare, naţiuni, minorităţi naţionale, grupuri 

etnice şi dreptul la autodeterminare (cazul Ucrainei şi al Crimeii), în revista 
Altera nr. 1/1995, p. 63. 
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definirea exactă a noţiunilor o are în domeniul juridic. De aceasta depinde 
eficienţa normelor juridice care utilizează respectivele noţiuni. Poate de 
aceea numeroase dintre normele din domeniu sunt doar norme-cadru. 

Pentru dreptul administrativ, definirea noţiunilor este facilitată de 
unicitatea autorului normelor juridice. Susţinem aceasta în sensul că statul 
– unicul subiect de drept capabil să deţină drepturi şi să-şi asume obligaţii 
internaţionale relative la populaţia şi teritoriul său este şi singurul care 
decide în privinţa legislaţiei interne. Totuşi, prin aceasta nu trebuie să se 
înţeleagă că am trece cu vederea că, în plan intern, sistemul democratic 
asigură reprezentarea, atât la nivelul legislativ cât şi executiv, la nivel 
central, dar şi local a unei diversităţi de interese. Existenţa unui singur 
autor principal al normelor de drept uşurează procesul de definire a 
noţiunilor juridice utilizate în plan intern. Cu toate acestea, chiar şi în 
acest plan unele noţiuni-cheie pentru statutul minorităţilor naţionale nu au 
o definiţie acceptată unanim. 

Dreptul minorităţilor naţionale operează cu noţiuni precum minoritate 
naţională, origine etnică, naţiune, popor, grup etnic, naţionalitate. Se 
solicită dreptul la autodeterminare cel puţin internă, autoguvernare, 
autonomie personală sau teritorială, drepturi individuale sau colective. 
Actele normative interne sau instrumentele internaţionale utilizează aproape 
toate aceste noţiuni. Care este însă conţinutul şi sfera acestor noţiuni? În ce 
măsură, în condiţiile lipsei unei definiţii juridic-acceptate, putem pretinde 
acordarea de efecte juridice unei definiţii date de o altă ştiinţă? 

În cele ce urmează ne vom referi la sensurile cel mai des recunoscute 
unora din aceste noţiuni în sfera ştiinţelor politice, mai ales, încercând să 
reliefăm în ce măsură acestea au dobândit şi o semnificaţie juridică. 
Înainte însă de a trece la o analiză detaliată, se cuvine să reliefăm faptul 
că niciuna din aceste noţiuni nu este clar definită din punct de vedere 
juridic la nivel internaţional, unele dintre ele fiind însă definite în 
legislaţia internă a unor state. 

Naţiune şi popor sunt două concepte pe care atât legislaţiile interne, 
cât şi instrumentele internaţionale le utilizează ca sinonime, în majoritatea 
contextelor. Uneori ele sunt sinonime cu naţionalitatea, alteori şi cu 
noţiunea de stat1. 

                                                 
1 Aşa cum remarcă prof. Th. Fleiner Gerster, Preambulul Cartei Naţiunilor 

Unite prevede că popoarele acestor naţiuni se obligă pe viitor să împiedice 
războiul. Dar cum pot să se oblige popoarele, când art. 3 stabileşte că numai 
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2.1. Naţiunea  

Naţiunea este un termen utilizat cu preponderenţă în două sensuri: 
civic/politic şi etnic. Primul dintre sensuri este susţinut de autori precum 
Sieyès, Ernest Renan1, iar cel de-al doilea sens de Joseph de Maistre şi de 
şcoala filosofică germană prin Johann Gottfried Herder, Heinrich von 
Treitschke, Johann Gottlieb Fichte, Ferdinand Tonnies2. La nivel politic, 
sensul civic este îmbrăţişat de marea majoritate a statelor Europei (Franţa, 
Germania, Norvegia, Danemarca, Suedia, Turcia, Albania, Georgia, 
Belgia, Spania, Estonia, Bulgaria, Slovacia, Cehia, România). 

 „Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, á 
vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. 
L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en 
commun d'un riche legs de souvenirs ; l'autre est le consentement actuel, 
le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer á faire valoir 
l'héritage qu'on a reçu indivis. L'homme, Messieurs, ne s'improvise pas. 
La nation, comme l'individu, est l'aboutissant d'un long passé d'efforts, de 
sacrifices et de dévouements. Le culte des ancêtres est de tous le plus 
légitime ; les ancêtres nous ont faits ce que nous sommes. Un passé 
héroïque, des grands hommes, de la gloire (j'entends de la véritable), 
voilà le capital social sur lequel on assied une idée nationale. Avoir des 
gloires communes dans la passé, une volonté commune dans le présent ; 
avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voila les 
conditions essentielles pour être un peuple. On aime en proportion des 
sacrifices qu'on a consentis, des maux qu'on a soufferts. On aime la 
maison qu'on a bâtie et qu'on transmet. Le chant spartiate : «Nous 

                                                                                                         
„statele pot fi membre ale Naţiunilor Unite, şi nu popoarele sau naţiunile”. 
„Cartea utilizează deci noţiunile de popor, stat, naţiune fără să definească 
semnificaţia specifică fiecărei denumiri. În declaraţia solemnă din Preambul nu 
este vorba de noţiunea abstractă şi raţională de stat, mai repede sunt popoarele 
care jură solemn că vor pace. Pe de altă parte, noi nu vorbim încă de Popoare 
Unite, nici de State Unite, ci de Naţiuni Unite şi înţelegem prin aceasta atât 
statele membre cât şi popoarele ce trăiesc aici” – Th. Fleiner Gerster, Théorie 
Générale de l’Etat, PUF, Paris, 1986, p. 152, cf. G. Vrabie, Drept constituţional şi 
instituţii politice, vol. I, Ed. Cugetarea, Iaşi, 1997, p. 25. 

1 E. Renan, Ou’est-ce qu’une nation?, Presses Pocket, 1992, p. 54. 
2 A. Năstase, R. Miga Beşteliu, B. Aurescu, I. Donciu, Protecting Minorities in 

the Future Europe, Ed. Monitorul Oficial, Bucureşti, 2002, p. 21-22. 
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sommes ce que vous fûtes ; nous serons ce que vous êtes» est dans sa 
simplicité l'hymne abrégé de toute patrie.”1 

Astfel defineşte Ernest Renan naţiunea insistând asupra sentimentului 
de solidaritate şi asupra voinţei de a convieţui, şi arătând că nici rasa, nici 
limba, nici interesele sau afinităţile religioase, nici geografia sau 
necesităţile militare nu sunt suficiente pentru a crea o naţiune. Pornind de 
la această „definiţie”, susţinătorii status quo-ului în materie de frontiere şi 
ai păcii internaţionale2 au argumentat că naţiunea cuprinde toţi cetăţenii 
unui stat, fără deosebire de origine etnică, deoarece tocmai prin crearea 
statului aceşti cetăţeni au dovedit atât spiritul de solidaritate, cât şi voinţa 
de a trăi împreună3. Poporul şi naţiunea sunt sinonime cu ansamblul 
cetăţenilor unui stat şi, ca urmare, dreptul la autodeterminare aparţine 
acestora. Tocmai exercitarea acestui drept a dus la formarea statului 
respectiv, iar în prezent cetăţenii îşi exercită acest drept prin intermediul 
dreptului de vot şi a celorlalte drepturi care le asigură posibilitatea de a 
decide asupra statutului lor politic, a dezvoltării lor economice, sociale şi 
culturale, în cadrul statului.  

În ce priveşte organismele internaţionale, acestea nu dau, aşa cum am 
mai arătat, nicio definiţie a acestor termeni, însă, din modul în care instru-
mentele internaţionale s-au aplicat, din recomandările sau comentariile 

                                                 
1 „O naţiune este un suflet, un principiu spiritual. Două lucruri care, la drept 

vorbind, nu fac decât unul, constituie acest suflet, acest principiu spiritual. Unul 
se găseşte în trecut, altul – în prezent. Primul este posesia în comun a unui bogat 
patrimoniu de amintiri; celălalt este consimţământul actual, dorinţa de a trăi 
împreună, voinţa de a continua să valorifici moştenirea primită în indivizibilitate. 
Omul, domnilor, nu se improvizează. Naţiunea, ca şi individul, reprezintă 
împlinirea unui lung şi de eforturi, de sacrificii şi de renunţări. Cultul străbunilor 
este, dintre toate, cel mai legitim. Străbunii ne-au făcut ceea ce suntem. Un trecut 
eroic, mari oameni, gloria (mă refer la cea veritabilă), iată capitalul social pe care 
se sprijină ideea naţională. A avea realizări comune în trecut, o voinţă comună în 
prezent ; a fi făcut lucruri mari împreună, a voi să le mai faci şi în continuare, iată 
condiţiile esenţiale pentru a fi un popor. Iubim casa pe care am construit-o şi pe 
care o transmitem. Cântecul spartan: «suntem ceea ce aţi fost voi, vom fi ceea ce 
sunteţi voi» este, în simplitatea sa, imnul prescurtat al oricărei patrii” (traducerea 
autoarei) – E. Renan,  op. cit., p. 54. 

2 Ne referim aici şi la state, precum şi la organizaţiile internaţionale precum 
ONU sau Consiliul Europei. 

3 A. Năstase, R. Miga Beşteliu, B. Aurescu, I. Donciu, op. cit., p. 22. 
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internaţionale referitoare la noţiunea de popor1 şi de minoritate naţio-
nală2 putem înţelege că nici acestea nu limitează respectivele noţiuni la 
sensul etnic.  

„Il est clair qu'en pareille matière aucun principe ne doit être poussé 
á l'excès. Les vérités de cet ordre ne sont applicables que dans leur 
ensemble et d'une façon très générale. Les volontés humaines changent ; 
mais qu'est-ce qui ne change pas ici-bas ? Les nations ne sont pas 
quelque chose d'éternel. Elles ont commencé, elles finiront. La confé-
dération européenne, probablement, les remplacera. Mais telle n'est pas 
la loi du siècle où nous vivons. Á l'heure présente, l'existence des nations 
est bonne, nécessaire même. Leur existence est la garantie de la liberté, 
qui serait perdue si le monde n'avait qu'une loi et qu'un maître.”3 afirmă 
în continuare E. Renan. Credem că importanţa acestor idei este astăzi cu 
atât mai mare cu cât se pare că şi organismele internaţionale tind să o 
îmbrăţişeze. 

În sens etnic, naţiunea nu este rezultatul evoluţiilor istorice; ea este 
înnăscută şi eternă4, are un suflet şi o reală unitate morală demonstrată în 
mod particular de limbă5; naţiunea se bazează pe cultură, limbă, religie şi 
Volksgeist – sufletul poporului, afirmă Heinrich von Treitschke6.  

De ce însă acest sens nu este îmbrăţişat de totalitatea statelor sau 
organizaţiilor internaţionale guvernamentale? Putem înţelege acest lucru, 

                                                 
1 A se vedea comentariul privind art. 27 din Pactul internaţional privind 

drepturile civile şi politice. 
2 A se vedea Recomandarea 1201/1993 a Adunării Parlamentare a Consiliului 

Europei. 
3 „Este clar că în această materie nici un principiu nu trebuie împins la exces. 

Adevărurile acestei ordini nu sunt aplicabile decât împreună şi de o manieră 
foarte generală. Voinţele umane se schimbă; dar ce nu se schimbă în această 
lume ? Naţiunile nu sunt ceva etern. Ele au un început şi se vor şi sfârşi. Confe-
deraţia europeană, probabil, le va înlocui. Dar aceasta nu este legea secolului în 
care trăim. Acum, existenţa naţiunilor este bună, chiar necesară. Existenţa lor este 
garanţia libertăţii, care ar fi pierdută dacă lumea ar avea doar o lege şi un stăpân” 
(traducerea autoarei) – E. Renan, op. cit., p. 56. 

4 B. Krulic, La nation. Une idée moderne, Gallimard, 1986, p. 35. 
5 Joseph le Maistre, citat de S. Pierre-Caps, Federalismul Personal, revista 

Altera nr. 8/1998, p. 4. 
6 Cf. Pierre de Senarclens, Mondialisation, souveraineté et théories des rela-

tions internationales, Ed. Dalloz, Armand Collin, Paris, 1998, p. 31. 
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dacă răspundem în prealabil la alte două întrebări: care este statutul cetă-
ţenilor de o altă etnie decât cea majoritară într-un stat bazat pe principiul 
naţionalităţii etnice? Şi ce se întâmplă dacă un stat nu înglobează 
totalitatea populaţiei de o etnie dată, adică totalitatea naţiunii, în sens 
etnic? O asemenea concepţie, cum este cea a naţiunii etnice, ar putea fi 
interpretată în sensul excluderii de la exercitarea suveranităţii în statul 
naţional a populaţiei de o altă etnie, şi că ar putea tinde spre înglobarea 
tuturor teritoriilor locuite de etnicii înrudiţi. Asemenea atitudini nu 
concordă cu ceea ce reprezintă valoare în vremurile noastre: drepturile 
omului şi inviolabilitatea frontierelor. De aceea, pentru unii autori, 
susţinerea acestei teorii este similară cu încălcarea valorilor respective. 

Utilă în descifrarea sensului conceptului de „naţiune” ne poate fi şi 
Recomandarea nr. 1735 (2006) a Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei privind conceptul de „naţiune”. Aceasta constată lipsa unui 
consens în ce priveşte conţinutul termenului de „naţiune” utilizat în 
constituţiile sau legile statelor membre ale Consiliului Europei1. 

În ce priveşte sensul termenului de Naţiune utilizat în Constituţia 
României, constatăm că legea fundamentală românească nu-l defineşte 
expres, ceea ce a determinat o multitudine de interpretări. Într-o opinie 
susţinută de prof. Adrian Năstase, Constituţia noastră s-ar referi la 
naţiune, în sensul ei civic2. După susţinătorii concepţiei UDMR, termenul 
de naţiune ar avea conotaţii etnice, motiv pentru care se solicită elimi-
narea lui din textul constituţional. Conform domnului profesor Tudor 
Drăganu, Constituţia României utilizează acest termen fără a se referi la 
teoriile naţiunii civice sau etnice, ci în ideea de a sublinia modul de 
formare a statului român, prin unirea teritoriilor locuite de români, nu prin 
cucerirea altor teritorii. Tocmai de aceea titularul suveranităţii naţionale 
nu e naţiunea, ci poporul, cum statuează Constituţia României la art. 23.  

 

 

                                                 
1 A se vedea Recomandarea nr. 1735/2006 a Adunării Parlamentare a Consiliu-

lui Europei privind conceptul de „naţiune”, mai ales punctele 3-7, www.coe.ro. 
2 A. Năstase, R. Miga Beşteliu, B. Aurescu, I. Donciu, op. cit., p. 23-24. 
3 Vezi şi Avizul Consiliului Legislativ al României referitor la propunerea 

legislativă privind Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc înregistrat la Senat 
sub nr. 239/1.04.2004. 
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2.2 Noţiunea de popor  

Noţiunea de popor este deosebit de importantă pentru studiul con-
ceptului de minoritate naţională cel puţin din două motive: 

– conform instrumentelor internaţionale, popoarele sunt singurele 
titulare ale dreptului la autodeterminare; 

– în lipsa unei definiţii obligatorii a noţiunilor de popor şi minoritate 
naţională, s-a putut susţine existenţa unui drept de autodeterminare al 
minorităţilor, eventual prin intermediul naţiunii etnice cu care este înru-
dită respectiva minoritate. 

Am afirmat că termenii de popor şi naţiune sunt utilizaţi în mod 
echivalent în cadrul normativ internaţional. Chiar din Preambulul Cartei 
ONU se afirmă „noi, popoarele Naţiunilor Unite (...)”(s.n.), cu toate că 
membrii Organizaţiei sunt statele, nu popoarele sau naţiunile. Deşi 
noţiunea de popor este apropiată de cea de naţiune, numai în legătură cu 
popoarele se afirmă în tratatele internaţionale că au „dreptul la 
autodeterminare”1, iar Declaraţia Naţiunilor Unite asupra Relaţiilor de 
Prietenie din 1970 stipulează că acest drept revine tuturor „popoarelor 
supuse subjugării, dominaţiei sau exploatării străine”, de unde deducem 
că nu putem identifica în orice condiţii poporul cu ansamblul cetăţenilor 
unui stat, şi deci, nici cu naţiunea civică. Pe de altă parte, nu există niciun 
argument pentru a identifica poporul exclusiv cu naţiunea etnică, cu atât 
mai mult cu cât prin aceasta s-ar ajunge la legitimarea dreptului la 
autodeterminare a naţiunii etnice, cu consecinţele prezentate anterior.  

În ciuda lipsei unei concepţii general acceptate şi a unei definiţii 
lipsite de ambiguitate a noţiunii de popor, definiţie care să-l diferenţieze 
explicit de conceptele de minoritate naţională, populaţie, rezidenţi etc., 
au fost elaborate anumite criterii care par destul de valide pentru a fi 
folosite ori de câte ori se pune problema autodeterminării. În consecinţă, 
pentru a se putea defini ca popor, o comunitate ar trebui să fie: 

– Un grup de fiinţe umane care se bucură de câteva sau de toate 
următoarele trăsături comune: a) o tradiţie istorică comună; b) identitate 
etnică sau rasială; c) omogenitate culturală; d) unitate lingvistică; e) afi-
nitate ideologică sau religioasă; f) un teritoriu comun; g) viaţă economică 
comună; 

                                                 
1 Pactul Internaţional privind Drepturile Civile şi Politice (1966), art. 5. 
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– Grupul trebuie să fie format dintr-un anumit număr de membri care 
nu este necesar să fie mare (cazul popoarelor din statele foarte mici), dar 
care trebuie să fie mai mult decât o simplă asociere de indivizi din 
interiorul unui stat; 

– Grupul ca întreg trebuie să aibă voinţa de a fi identificat ca popor 
sau conştiinţa de a fi un popor – deşi este permis ca unele grupuri sau unii 
membri ai acestor grupuri, deşi împărtăşesc celelalte caracteristice, să nu 
aibă această dorinţă sau conştiinţă; şi 

– Dacă este posibil, grupul trebuie să aibă instituţii sau mijloace de 
expresie a caracteristicilor comune şi a dorinţei de identitate.1 

Din păcate, criteriile enumerate mai sus nu par a fi suficiente pentru a 
distinge noţiunea de „popor” de cea de „minoritate”, spre exemplu. După 
cum se poate observa, caracteristicile enumerate mai sus sunt de origine 
istorică, sociologică, antropologică şi politică, altfel spus, exced sfera 
dreptului obiectiv. Dacă ar fi însă să punem problema din punct de vedere 
strict juridic am putea remarca, pe lângă importanţa relativă a acestor 
criterii şi insuficienţa lor, şi simplul fapt că un grup de oameni cu 
caracteristicile de mai sus devine „popor”, din punct de vedere juridic, 
prin recunoaşterea acestui statut de către comunitatea internaţională, altfel 
spus, prin manifestarea de voinţă a statelor lumii. 

2.3. Minorităţile naţionale 

În privinţa minorităţii naţionale sau etnice, religioase sau lingvistice 
au existat încercări de definire nu doar în literatura juridică, ci şi în cadrul 
organizaţiilor internaţionale. Definiţiile susţinute de acestea reflectă atât 
realitatea politică, cât şi dezbaterile ştiinţifice din domeniu. 

Se poate remarca, spre exemplu, că Organizaţia Naţiunilor Unite utili-
zează, cu precădere, formula „minorităţi etnice, religioase sau lingvis-
tice”, în timp ce standardele europene se referă la „minorităţi naţionale”, 
spre deosebire de tratatele adoptate în perioada interbelică şi în anii `50, 
care foloseau terminologia de „minorităţi rasiale”. În ce ne priveşte, vom 
utiliza terminologia specific europeană, în sensul cel mai larg posibil, 
incluzând noile minorităţi, cele non-teritoriale, precum şi non-cetăţenii 
minoritari. 

                                                 
1 N. Belister, op. cit., p. 36-64. 
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Prima definiţie elaborată aplicabilă, în anumite limite, noţiunii de 
minoritate aparţine Curţii Permanente de Justiţie Internaţională care, în 
1923, în Avizul consultativ privind dobândirea naţionalităţii poloneze, 
statuează: termenul „minoritate” pare să includă locuitorii care diferă de 
populaţie prin rasă1, limbă ori religie, adică, printre altele, locuitori ai 
teritoriului de origine non-poloneză, indiferent că sunt naţionali polonezi 
sau nu” (traducerea autoarei)2. Ulterior, Curtea şi-a rafinat opinia cu 
ocazia avizului consultativ privind Şcolile minorităţilor din Albania3 şi, în 
1930, în cel privind „Comunităţile” greco-bulgăreşti4. 

În 1951, în urma desemnării sale de către Comitetul Naţiunilor Unite 
pentru Drepturile Omului, Subcomisia pentru prevenirea discriminării a 
formulat câteva criterii pentru a fi luate în calcul la o viitoare definiţie a 
minorităţii naţionale. Aceste criterii erau următoarele: 

– minorităţile sunt grupuri de persoane care trebuie să fie protejate 
prin măsuri speciale la nivel naţional şi internaţional şi să-şi dezvolte 
tradiţiile sau caracteristicile5; 

– unele grupuri nu au nevoie de o asemenea protecţie fie deoarece, deşi 
inferioare din punct de vedere numeric, constituie un element dominant, fie 
pentru că nu doresc decât un tratament identic cu restul populaţiei. 

După cum putem remarca, aceste două criterii, deşi necesare, nu sunt 
şi suficiente deoarece nu clarifică probleme precum aspectele ce 
diferenţiază minorităţile naţionale de alte tipuri de minorităţi, altfel spus, 
nu subliniază sub ce aspecte sunt minoritare respectivele grupuri. De 
asemenea, nu este clar dacă minorităţile naţionale cuprind doar grupuri de 

                                                 
1 În legătură cu utilizarea şi cu înţelesul actual al termenilor de rasă, rasial etc., 

a se vedea K. Henrard, Devising an adequate system of minority protection: indi-
vidual human rights, minority rights and the right to self-determination, Kluwer Law 
International, Haga, 2000, p. 49 şi urm., precum şi C. Jura, Drepturile omului. 
Drepturile minorităţilor naţionale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006, p. 70. 

2 K. Henrard, op. cit., p.19: ‚the term „minority” seems to include inhabitants 
who differ from the population in race, language or religion, that is to say, 
amongst other inhabitants of the territory of non-Polish origin, whether they are 
Polish Nationals or not’ (PCIJ Reports, Series B, No 7, 1923, 15). 

3 Advisory opinion, Minority schools in Albania, PCIJ, PCIJ Reports, Series 
A/B, No 64, 1935, 17. 

4 Advisors Opinion regarding Greco-Bulgarian „Communities” PCIJ, PCIJ 
Reports, Series B, no 17, 1930, 19, 21, 22 

5 United Nations, doc E/CN. 4/358 – E/CN.4/Sub.2/119, p.18 and 19. 
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cetăţeni ai statului respectiv sau nu. De altfel, asupra acestui aspect se mai 
poartă discuţii şi astăzi. 

Cele mai cunoscute definiţii date de cercetătorii domeniului aparţin lui 
Francesco Capotorti (1977)1 şi lui Jules Deschenes (1985)2, raportori 
speciali ai Sub-Comisiei Naţiunilor Unite pentru Prevenirea discriminării 
şi Protecţia Minorităţilor 

În urma Rezoluţiei nr. 62 din 1984 a Comisiei privind Drepturile 
Omului, Jules Deschenes a propus o definiţie bazată pe următoarele 
elemente:  

– diferenţe etnice, religioase sau lingvistice între majoritate şi minoritate; 
– sentimentul de solidaritate care uneşte membrii minorităţii; 
– poziţia non-dominantă a minorităţii în cadrul societăţii; 
– strădania grupului minoritar de a atinge o egalitate de jure şi de 

facto cu majoritatea3. 
Conform definiţiei4 date prin intermediul Recomandării 1201/1993 a 

Adunării Parlamentare a Consiliului Europei „minoritatea naţională” se 
referă la un grup de persoane dintr-un stat, care:  

a) locuiesc pe teritoriul acelui stat şi sunt cetăţenii lui;  
b) menţin legături de lungă durată, trainice şi permanente cu acel stat;  
c) manifestă caracteristici etnice, culturale, religioase sau lingvistice 

distincte; 
d) sunt suficient de reprezentative, chiar dacă sunt în număr mai mic 

decât restul populaţiei unui stat sau a unei regiuni a acelui stat;  
e) sunt motivate de preocuparea de a păstra împreună ceea ce 

constituie identitatea lor comună, inclusiv cultura, tradiţiile, religia sau 
limba lor.” 

Este de remarcat că, deşi această definiţie aduce numeroase clarificări 
conceptului de minoritate naţională, ea acoperă doar unul din sensurile 
date acestei noţiuni, în sensul că se referă doar la minorităţile aşa-numite 

                                                 
1 Fr. Capotorti, Study on the rights of the Persons Belonging to Ethnic, 

Religious or Linguistic Minorities, New York, United Nations, 1991, p. 16-26. 
2 J. Deschenes, Proposal concerning a definition of the term „Minority”, UN 

Doc., E/CN.4/Sub.2/1985/31.§ 181. 
3 Ibidem. 
4 Despre definiţia noţiunii de „minoritate naţională”, a se vedea şi T. Drăganu, 

Declaraţiile de drepturi ale omului şi repercusiunile lor în dreptul internaţional 
public, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998, p. 36. 
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„istorice” şi formate doar din cetăţeni ai statului în care respectivul grup 
de persoane a căpătat statutul de „minoritate etnică”. Adepţii altor opinii 
argumentează că statutul de persoană aparţinând minorităţilor naţionale ar 
trebui recunoscut şi rezidenţilor non-cetăţeni. La fel, statutul de 
„minoritate naţională” ar trebui acordat şi „noilor minorităţi” formate din 
imigranţii veniţi, spre exemplu, în ţările occidentale, în ultimii 20 de ani şi 
care, deşi nu „menţin legături de lungă durată” cu statul respectiv, au 
dobândit cetăţenia sau dreptul de rezidenţă permanentă şi îndeplinesc 
toate celelalte criterii pentru a fi consideraţi „minoritate naţională”. 
Pentru acest motiv, simplul fapt că nu locuiesc în statul respectiv de cel 
puţin trei generaţii nu ar reprezenta în această opinie, un motiv justificat 
pentru a li se nega acest statut. 

Ar fi de remarcat şi faptul că, oricât de clară ar părea această definiţie, 
ea lasă statului în cauză ultimul cuvânt în ce priveşte acordarea statutului 
de minoritate naţională unui anume grup de persoane. Această definiţie a 
fost preluată şi în legislaţia noastră internă prin intermediul Recomandării 
1201 ce face parte din Tratatului româno-ungar1. 

Analizând contribuţiile normative şi doctrinare, observăm că, în 
pofida lipsei unei definiţii general acceptate, câteva componente se regă-
sesc în cvasi-totalitatea propunerilor: 

i) existenţa unor caracteristici etnice, religioase sau lingvistice dife-
rite faţă de cele ale restului populaţiei; 

ii) situaţia de minoritate numerică; 
iii) poziţia non-dominantă; 
iv) membrii minorităţii să aibă cetăţenia statului respectiv şi cerinţa 

corespunzătoare de a avea legături durabile cu statul în cauză; 
La criteriile de mai sus, unele definiţii mai adaugă: 
v) componenta subiectivă (dorinţa colectivă de a păstra caracteristi-

cile distinctive) – considerată, de multe ori, implicită; 
vi) necesitatea recunoaşterii oficiale de către stat şi calificarea 

grupului ca şi minoritate; 
vii) cerinţa loialităţii faţă de stat (aspect considerat de mulţi autori 

mult prea subiectiv pentru a putea fi cuantificat)2. 

                                                 
1 Tratatului de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate dintre România şi 

Republica Ungară, semnat la Timişoara la 16 septembrie 1996 a fost ratificat prin 
Legea nr. 113/1996, publicată în M.Of. nr. 250 din 16 octombrie 1996.  

2 K. Henrard, op. cit., p. 30 şi urm. 
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În literatura de specialitate s-a exprimat şi opinia conform căreia nu 
există o diferenţă reală între minoritatea naţională şi popor. „Este evident 
că popoarele, purtătoare a dreptului la autodeterminare, sunt, în general, 
definite de aceeaşi manieră ca şi minorităţile. Frontiera între cele două 
concepte este graduală şi în mare măsură politică. Se descrie o noţiune 
juridică şi se face referire la o alta. «Popoarele» având dreptul la 
autodeterminare sunt reduse la nivel de «minorităţi» fără nici un drept la 
autodeterminare pentru a nu ameninţa integritatea teritorială a statelor 
eterogene din punct de vedere etnic sau lingvistic. Dar problemele sunt 
esenţialmente aceleaşi.”1 Ceea ce nu remarcă însă autorul citat este faptul 
că suntem în faţa unor concepte juridice, nu sociologice sau de altă 
natură; pe cale de consecinţă, ar fi greşit să căutăm între cele două noţiuni 
distincţii bazate pe simple evidenţe de natură socială, istorică sau 
antropologică, în condiţiile în care conceptele juridice sunt, aşa cum am 
subliniat şi anterior, rezultatul unor manifestări de voinţă la nivel etatic 
sau/şi internaţional. Ca urmare, importanţa sau legitimitatea distincţiei 
dintre conceptele juridice de „popor” şi „minoritate naţională” reprezintă 
rezultatul unei manifestări de voinţă exprimată cel puţin la nivel etatic. 
Din altă perspectivă, suntem de acord că, cel puţin deocamdată, lipsesc 
criteriile obiective de distincţie între cele două noţiuni juridice. 

În opinia noastră, atât popoarele cât şi minorităţile au numeroase 
caracteristici comune, printre care caracterul de grup de indivizi animaţi, 
de spiritual, de solidaritate, totuşi identificarea minorităţilor cu popoarele 
nu are o bază juridică. În cazul popoarelor, societatea internaţională recu-
noaşte un drept „colectiv”, dreptul la autodeterminare, în sensul de prero-
gativă ce poate fi exercitată în numele poporului de organele reprezen-
tative ale acestuia, organe învestite cu autoritate, cel puţin de facto, 
popoarele putând fi subiecte de drept internaţional şi putând avea perso-
nalitate juridică de drept public2. 

În cazul minorităţilor, organismele internaţionale subordonează exis-
tenţa şi dezvoltarea lor voinţei individuale a membrilor lor. Nu se 

                                                 
1 L. Wildhaber, Le droit à l’autodétermination et les droits des minorités 

linguistiques en droit international, în Langue et droit – Actes du Premier 
Congres de l’Institut international de droit linguistique compare, 27-29 avril 
1998, Ed. Wilson&Lafleur 1989, Montreal, p. 130. 

2 T. Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. II, Ed. Lumina 
Lex, Bucureşti, p. 325. 
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garantează drepturi ale minorităţilor, ci doar drepturi ale indivizilor ce se 
recunosc parte a etniei respective. În acest sens pledează şi Comentariul 
oficial al Comitetului ONU pentru Drepturile Omului din 6 aprilie 1994. 
Acesta evidenţiază faptul că „art. 271 se referă la drepturi aparţinând 
indivizilor ca atare şi este inclus, ca şi articolele referitoare la alte drepturi 
personale conferite indivizilor, în Partea a III-a a Pactului”, spre 
deosebire de „dreptul la autodeterminare” care „apare ca un drept aparţi-
nând popoarelor şi este tratat într-o parte separată a Pactului, respectiv 
Partea I”. În plus, „exerciţiul drepturilor la care se referă art. 27 nu aduce 
atingere integrităţii teritoriale şi suveranităţii statelor părţi”. 

O definiţie a minorităţii naţionale există în dreptul românesc în cele 
două legi privind alegerile parlamentare2 şi locale3. Acestea prevăd că „În 
sensul prezentei legi, prin minoritate naţională se înţelege acea etnie care 
este reprezentată în Consiliul Minorităţilor Naţionale.” Subliniem că 
legiuitorul a acordat acestei definiţii aplicabilitate limitată – doar în ce 
priveşte domeniul de aplicare al celor două legi. Definiţia propusă 
încearcă să depăşească problema conţinutului conceptului de „minoritate 
naţională” prin referirea în mod expres şi limitativ la sfera acestei noţiuni: 
etniile reprezentate în Consiliul Minorităţilor Naţionale”. Comisia de la 
Veneţia pentru democraţie prin drept, în Opinia4 sa privind proiectul 
românesc de lege a statutului minorităţilor naţionale, aprecia că trebuie 
renunţat la definirea minorităţilor naţionale ce ar conduce la o sferă limi-
tativ determinată a grupurilor etnice beneficiare ale prevederile româneşti 
privind minorităţile naţionale. Este vorba, în cazul României, de cele  
20 de minorităţi recunoscute oficial în România şi reprezentate în 

                                                 
1 Art. 27 al Pactului prevede dreptul persoanelor care aparţin minorităţilor naţio-

nale de a se bucura, în comun cu ceilalţi membri ai grupului, de propria lor cultură, 
de a profesa şi practica propria lor religie sau de a folosi propria lor limbă. 

2 Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi 
a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în M.Of. nr. 196 
din 13 martie 2008, art. 2 pct. 29. 

3 Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
republicată în M.Of. nr. 333 din 17 mai 2007, art. 7. 

4 Comisia Europeană pentru democraţie prin drept (Comisia de la Veneţia), 
Opinie privind proiectul de lege privind statutul minorităţilor naţionale din 
România, adoptată la a 64-a sesiune plenară din 21-22 octombrie 2005. 
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Consiliul Minorităţilor Naţionale. În acest caz, şi având în vedere că şi 
condiţiile dobândirii calităţii de membru în Consiliul Minorităţilor 
Naţionale sunt acum mai severe decât au fost pentru cei 20 deja intraţi, 
credem că putem remarca o tendinţă de a considera minorităţile naţionale 
un grup închis. Numai că o asemenea atitudine vine în contradicţie cu 
dreptul la păstrarea şi dezvoltarea propriei identităţi, precum şi cu dreptul 
la liberă asociere ca fiind drepturi fundamentale, aşa cum remarca, în 
Opinia sa, Comisia de la Veneţia. 

2.4. Grup etnic 

O altă noţiune utilizată atât de normele juridice, cât şi de literatura de 
specialitate este cea de grup etnic. Importanţa reliefării raporturilor dintre 
această noţiune şi aceea de minoritate naţională se evidenţiază în 
situaţiile în care un grup etnic dat solicită recunoaşterea lui ca minoritate 
naţională în vederea obţinerii, pentru membrii săi, a drepturilor recunos-
cute membrilor minorităţilor. Dacă existenţa unui grup etnic constituie o 
situaţie care se poate dovedi statistic, prin metode sociologice, nu la fel 
stau lucrurile şi în cazul minorităţii naţionale, unde suntem în faţa unei 
manifestări de voinţă. 

Existenţa unei minorităţi naţionale este considerată totuşi, în plan 
internaţional, o problemă care ţine de situaţia de fapt, care poate fi 
probată similar cazului grupului etnic, dar şi de voinţa statului pe al cărui 
teritoriu locuiesc, având sau nu calitatea de cetăţeni, în funcţie de legis-
laţia internă a fiecărui stat, membrii respectivei minorităţi. Este interesant 
de remarcat faptul că, în opinia Comitetului ONU pentru Drepturile 
Omului, „existenţa unei minorităţi etnice, religioase sau lingvistice într-un 
stat-parte nu depinde de decizia acelui stat, ci trebuie stabilită pe baza 
unor criterii obiective”. Observând, totuşi, că depinde de decizia unui stat 
de a fi sau nu stat-parte la Pactul privind drepturile civile şi politice sau 
de a formula rezerve la acest Pact, şi, pe de alta parte, că aceste criterii 
obiective nu s-au formulat încă, putem afirma că remarca Comitetului ţine 
mai de graba de sollen decât de sein1. În argumentarea opiniei noastre 
invocăm ca exemple „statutul minorităţilor naţionale” din Franţa sau 
Grecia, state cu populaţie diversă din punct de vedere etnic şi care nu au 
„minorităţi naţionale”. Cum se explică aceste situaţii? Pe de o parte, este 

                                                 
1 A se vedea infra, cap. II. 
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evident că recunoaşterea unei minorităţi naţionale constituie un act ce 
incumbă statului de cetăţenie şi, pe de altă parte, că nu orice diferenţă 
etnică, culturală, lingvistică sau religioasă conduce în mod necesar la crea-
rea de minorităţi naţionale, statele fiind chemate să determine în concret 
care anume asemenea diferenţe au dus la apariţia de minorităţi naţionale1. 

Câteva clarificări necesită şi noţiunile de origine etnică şi naţiona-
litate. Sunt ele sinonime sau nu?  

2.5. Originea etnică 

În ce priveşte noţiunea de origine etnică, ea este utilizată de docu-
mentele internaţionale în acelaşi sens cu cea de origine naţională2. De 
asemenea, noţiunile de identitate etnică sau identitate naţională sunt 
întrebuinţate ca sinonime. Sinonime parţiale apar şi noţiunile de minori-
tate etnică şi minoritate naţională3. Originea etnică/naţională desem-
nează de cele mai multe ori locul sau ţara/regiunea de origine a 
persoanei4; noţiunile de identitate etnică/naţională au un sens asemă-
nător, înglobând şi un aspect subiectiv, sentimentul, dorinţa de a păstra 
valorile specifice comunităţii respective. 

2.6. Naţionalitatea 

Asupra sensului termenului de naţionalitate nu există aceeaşi 
concordanţă de opinii. O definiţie a acestui termen apare în Convenţia 
Europeană privind Naţionalitatea5 în care se specifică: „naţionalitatea” 
înseamnă „legătura juridică dintre o persoană şi un stat şi nu se referă la 
originea etnică a persoanei” (art. 2) Deci, în sensul Convenţiei, naţio-
nalitatea este sinonimă cu cetăţenia, iar nu cu originea etnică/naţională. 
În acelaşi sens este utilizat termenul de naţionalitate şi în cadrul celorlalte 

                                                 
1 Raportul Reuniunii CSCE de experţi în problemele minorităţilor naţionale, 

cf. A. Năstase, op. cit., p. 533. 
2 Art. 1, 4 şi 5 ale Convenţiei privind eliminarea oricărei forme de discrimi-

nare rasială.  
3 Art. 1 şi 2 ale Declaraţiei privind drepturile persoanelor aparţinând minori-

tăţilor naţionale sau etnice, religioase şi lingvistice. 
4 A. Năstase, R. Miga Beşteliu, B. Aurescu, I. Donciu, op. cit., p. 30-31. 
5 Convenţia Consiliului Europei privind Naţionalitatea din 6 noiembrie 1997. 
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documente internaţionale1. Totuşi, este de remarcat şi faptul că în 
perioada Războiului Rece în Centrul şi Estul Europei, conceptul de 
naţionalitate exprima, în documentele legale, originea etnică a persoanei, 
apartenenţa la o anumită minoritate naţională – aşa-numitele naţionalităţi 
conlocuitoare2. În acelaşi sens era utilizat termenul şi în Legea privind 
maghiarii ce trăiesc în ţările vecine Ungariei adoptată la 19 iunie 2001 şi 
ulterior respinsă prin referendum3. Aici utilizarea termenului de naţiona-
litate pare să aibă scopul de a crea între statul maghiar şi etnicii înrudiţi 
din ţările vecine o legătură oficială asemănătoare cetăţeniei.  

Termenul de „naţionalitate” apare şi în Constituţia României la art. 4 
alin. (2) care prevede: „România este patria comună şi indivizibilă a 
tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine 
etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de 
avere sau de origine socială” (s.n.). Deşi sensul cu care este utilizată 
noţiunea nu este clar, este totuşi evident că e diferit de acela de „cetă-
ţenie”. Naţionalitatea în sens de etnie este utilizată şi în alt act normativ 
românesc, Legea nr. 86/1945 privind statutul naţionalităţilor4, act care nu 
a fost abrogat în mod expres. 

2.7. Autonomia 

Noţiunea de autonomie se referă la libertatea de a guverna prin norme 
sau legi proprii5. În sfera noastră de interes, termenul este utilizat în 
expresii precum autonomie administrativă, autonomie locală, autonomie 
regională, autonomie teritorială, autonomie politică, autonomie cultu-
rală, înţelesul său variind de la o expresie la alta.  

                                                 
1 Carta Uniunii Europene privind drepturile fundamentale de la Nisa din 2000 

(art. 21), Tratatul de la Amsterdam din 1997(art. 13). 
2 A. Năstase, R. Miga Beşteliu, B. Aurescu, I. Donciu, op. cit., p. 29 şi urm. 

Autorii sunt de părere că noţiunea de naţionalitate ar trebui înlocuită cu aceea de 
minoritate naţională. 

3 Ideea acordării cetăţeniei maghiare persoanelor ce aparţin minorităţii 
maghiare în ţările vecine Ungariei a fost reluată în ultimul an şi se află în discuţia 
parlamentului ungar. Ca şi iniţiativa anterioară, şi aceasta a stârnit vii controverse 
la nivelul guvernelor statelor vecine. 

4 Publicată în M.Of., Partea I nr. 30 din 7 februarie 1945. 
5 S. Tamaş, Dicţionar politic, Ed. Academiei, Bucureşti, 1993, p. 25. 
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În asociere cu noţiunile de administrativ sau local1 sensul noţiunii de 
autonomie se pare că ar fi mai restrâns, referindu-se la acel principiu de 
administrare a teritoriului, de organizare şi funcţionare a administraţiei 
publice locale precum şi la gestionarea de către aceasta a intereselor 
colectivităţii locale, în baza unor norme stabilite de conducerea centrală a 
statului, pe când în expresii precum autonomie regională, autonomie 
teritorială, autonomie culturală, autonomie politică, sfera noţiunii de 
autonomie ar fi mai largă, incluzând şi ideea de comunitate autonomă cu 
personalitate juridică de drept public. În literatura britanică se utilizează 
termenul de devoluţie (devolution) cu referire la o formă mai profundă de 
autonomie administrativă; cu toate acestea, atât devoluţia cât şi descen-
tralizarea sunt drepturi acordate de către autorităţile centrale şi pot fi, în 
consecinţă, retrase oricând de acestea. 

Sensul noţiunii de autonomie în expresii precum autonomie regională, 
autonomie teritorială, autonomie politică, autonomie culturală pare să 
exceadă cadrul administrativ, apropiindu-se de domeniul constituţional al 
structurii de stat. În acest context, noţiunea de autonomie se asociază cu 
acelea de drepturi colective, de minoritate ca element constitutiv de stat 
sau de persoană juridică de drept public. În această concepţie, existenţa 
autonomiei în sine nu mai este o decizie a autorităţilor centrale, ea având 
o legitimare la nivel constituţional, minoritatea care se bucură de 
autonomie fiind considerată element constitutiv de stat. 

§3. Principiul nediscriminării – metodă de protecţie a 

persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale 

Deşi nediscriminarea constituie un principiu juridic tradiţional2, aceasta 
a devenit mult mai târziu un mecanism juridic funcţional. Considerăm 

                                                 
1 Pentru modul de aplicare a acestui concept în România, a se vedea  

T. Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. II, p. 336. 
2 Conform lui Isse Omaga Bokatola, rădăcinile acestui principiu pot fi găsite 

în Actul Final din 21 iulie 1814 care, la art. 2, statuează că niciun amendament nu 
poate fi adus prevederilor Constituţiei Olandei care asigură egală protecţie 
fiecărui grup şi garantează acces egal la funcţiile publice pentru toţi cetăţenii, 
indiferent de religie – I. Omaga Bokatola, L’Organisation des Nations Unies et la 
protection des minorités, Bruylant, Bruselles, 1992, p. 36. Nediscriminarea 
semnifică, în esenţă, egalitate, iar enunţarea principiului egalităţii o găsim în 
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adecvat să numim mecanismul de înfăptuire a exigenţelor nediscriminării 
„legislaţia anti-discriminare”. Astăzi legislaţia anti-discriminare este 
formată nu doar din norme-cadru, din declaraţii de intenţie, ci din norme 
cu aplicabilitate directă, sprijinite şi de o voinţă politică.  

În cele ce urmează, vom încerca să evidenţiem unele din schimbările 
survenite în legislaţia din acest domeniu, după care ne vom concentra 
asupra normelor direct aplicabile în cazurile de discriminare rasială. 
Asemenea norme există la nivel internaţional, la nivel comunitar, dar şi la 
nivel naţional. Analiza de faţă urmăreşte să sintetizeze elementele de 
drept care sunt comune acestor niveluri legislative, evidenţiind aspectele 
care ar putea prezenta importanţă pentru practicienii români din domeniu.  

Pentru legislaţia drepturilor omului, nediscriminarea reprezintă o 
axiomă de bază şi, în acelaşi timp, un corolar al principiului egalităţii de 
tratament. Toate tratatele şi declaraţiile internaţionale referitoare la 
drepturile omului conţin referiri şi angajamente privind nediscriminarea1. 
De mai multe decenii, asemenea referiri au pătruns şi în legislaţiile 
interne ale statelor, mai ales la nivel constituţional. 

Înainte de a trece la analiza detaliată a problemelor din domeniul 
legislaţiei anti-discriminare, o remarcă se impune: dispoziţiile mai vechi 
aveau, în cea mai mare parte, caracterul de norme-cadru, prezentându-se 
ca declaraţii de intenţii sau, în cel mai bun caz, ca obligaţii pentru state. 
Dar, ne punem întrebarea, există un drept individual la egalitate de 
tratament şi nediscriminare pe care persoanele să-l poată revendica în faţa 
autorităţilor? Existau norme de directă-aplicabilitate? Erau acestea dotate 
cu mecanisme procedurale de valorificare a drepturilor respective? În 
majoritatea cazurilor răspunsul la aceste întrebări a fost, până la jumătatea 
secolului al XX-lea, negativ.  

                                                                                                         
Declaraţia franceză a drepturilor omului şi cetăţeanului de la 1789 şi, chiar şi mai 
înainte, în actele constituţionale din Marea Britanie. În consecinţă, putem 
conchide că rădăcinile principiului nediscriminării sunt la fel de vechi ca şi cele 
ale principiului egalităţii. 

1 Acest principiu poate fi găsit în Carta Naţiunilor Unite, Declaraţia Univer-
sală a Drepturilor Omului, Convenţia privind prevenirea şi reprimarea crimei de 
genocid (1948), Convenţia europeană a drepturilor omului şi libertăţilor funda-
mentale (1950), Cele două Pacte internaţionale din 1966, Convenţia Internaţio-
nală pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare (1965) etc. 
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3.1. Scurtă analiză a practicii judiciare născute în baza art. 14 

al Convenţiei europene a drepturilor omului 

În dreptul internaţional există încă din 1950 o prevedere în domeniul 
nediscriminării care are caracter direct-aplicabil, fiind dotată cu o 
procedură de valorificare judiciară. Este vorba de dispoziţia cuprinsă în 
art. 14 al Convenţiei europene a drepturilor omului (numită în cele ce 
urmează „Convenţia”). Prin intermediul acestei prevederi, Curtea Euro-
peană a Drepturilor Omului dispune de cadrul juridic pentru a sancţiona 
acţiunile discriminatorii ale autorităţilor publice raportate la drepturile 
garantate de Convenţie. Această dispoziţie prevede: „exercitarea dreptu-
rilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta convenţie trebuie să fie 
asigurată fără nici o deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, 
limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau 
socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă 
situaţie”. În legătură cu acest text, o remarcă am dori să facem: aceasta 
ţine de limita prevederii supuse analizei: ea priveşte doar drepturile 
recunoscute de Convenţie, adică un număr limitat de drepturi1. Abia 
Protocolul nr. 12, intrat în vigoare la 1 mai 20052, extinde aplicabilitatea 
art. 14 la orice alte drepturi recunoscute de legislaţia naţională. De ase-
menea, trebuie remarcat faptul că jurisprudenţa Curţii privind aplicabi-
litatea art. 14 pe criterii rasiale a făcut pionierat în domeniu şi a fost, în 
acelaşi timp, destul de limitată. În esenţă, circumspecţia judecătorilor de 
la Strasbourg în a da viaţă acestei dispoziţii a fost motivată prin argu-
mentul că nu orice diferenţă de tratament constituie discriminare. Atât 
timp cât statele au putut găsi alte motivaţii pentru diferenţierile făcute (şi 
au reuşit de cele mai multe ori), Curtea s-a lăsat convinsă că acţiunea 
autorităţilor nu a violat art. 14 din Convenţie3. Din punct de vedere 

                                                 
1 Este vorba de dreptul la viaţă, interzicerea torturii, a sclaviei şi a muncii 

forţate, libertatea individuală şi dreptul la siguranţa persoanei, dreptul la un 
proces echitabil, respectul vieţii private şi de familie, libertatea de gândire, 
conştiinţă şi religie, libertatea de expresie, de adunare şi asociere, dreptul la 
căsătorie şi interzicerea condamnării ilegale. 

2 În ce priveşte România, Protocolul 12 al Convenţiei europene a drepturilor 
omului a intrat în vigoare la 1 noiembrie 2006. 

3 Vezi Belgian Linguistic Case, 23 July 1968, Abdulaziz, Cabales and Bal-
kandali c. United Kingdom, 28 May 1985, Airey c. Ireland, October 1979, 
Dudgeon c. United Kingdom, 22 October 1981, Opinie separată - Jud. Matscher, 
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juridic, în majoritatea cazurilor, statele au convins Curtea de existenţa 
unei justificări legitime în cazul discriminării indirecte. Asupra acestui 
aspect Curtea a îmbrăţişat opinia conform căreia, dacă persoana care 
discriminează prezintă argumente care apar ca acceptabile şi tolerabile 
pentru persoanele de buna-credinţă, atunci aceasta şi-a justificat 
atitudinea1. Diferenţele de tratament pe care le fac autorităţile publice au 
fost justificate şi prin intermediul doctrinei „marjei/dreptului de apre-
ciere”, al „puterii discreţionare” a autorităţilor statului sau al oportunităţii 
actului, aşa cum este formulată teoria în dreptul românesc2. Această 
doctrină argumentează dreptul autorităţilor publice de a alege, dintre 
conduitele permise de lege, pe aceea pe care o consideră mai oportună 
ţinând cont de interesul general sau local. Până de curând, noţiunea de 
„marjă de apreciere” a autorităţilor a fost interpretată de către Curtea de la 
Strasbourg, de cele mai multe ori, într-un mod extensiv, favorabil statelor. 
Practic, dacă persoana pretindea că a fost discriminată de o autoritate 
administrativă, ea nu trebuia să dovedească doar inegalitatea de tratament, 
ci şi că respectiva inegalitate depăşeşte „dreptul de apreciere” al auto-
rităţii publice. 

Prevederile internaţionale recente din Europa (Convenţia-cadru 
privind protecţia minorităţilor naţionale, Protocolul 12 al Convenţiei 
europene a drepturilor omului şi, în special, Directiva rasială a Uniunii 
Europene), precum şi cazurile deferite Curţii de la Strasbourg de către 
grupurile minoritare, în special de către romii din centrul şi estul Europei, 
indică faptul că instanţa de la Strasbourg îşi reorientează jurisprudenţa în 
cazurile de discriminarea rasială în sensul recunoaşterii faptului că, 

                                                                                                         
Section II, Buckley v. United Kingdom, 25 September 1996, Opinie separată - 
Jud. Pettiti, Lithgow and others c. United Kingdom, 8 July 1986. 

1 În Cazul Lingvistic Belgian, Curtea a statuat că „principiul egalităţii de tra-
tament este violat dacă distincţia nu are nici o justificare obiectivă şi rezonabilă”. 
Deci tratamentul diferenţiat trebuie să aibă „un scop legitim. Chiar mai mult, 
trebuie să existe o relaţie de proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul 
propus” (Belgian Linguistic Case, 23 July 1968, parag. 9). Dacă reclamantul nu 
poate dovedi o „discriminare evidentă” (traducerea autoarei), Curtea tinde să 
acorde statelor dreptul de a justifica criteriile „obiective şi rezonabile” pentru 
tratamentul diferenţiat acordat, în baza teoriei „marjei de apreciere”.  

2 A se vedea şi R.-N. Petrescu, Drept administrativ, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 
2009, p. 277, precum şi D. Apostol, Puterea discreţionară şi excesul de putere al 
autorităţilor publice, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999. 
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uneori, chiar autorităţile publice pot face acte de discriminare1. Se pare că 
atenţia sporită acordată discriminării rasiale şi realizarea unui consens 
european asupra acestui subiect va uşura tragerea la răspundere a statelor 
pentru violarea art. 14. Va fi posibilă, în acest mod, depăşirea interpretării 
extensive care prevalează momentan, în privinţa „dreptului de apreciere” 
a statelor2.  

3.2 Analiza normelor direct-aplicabile în cazurile de discrimi-

nare rasială 

3.2.1 Sediul juridic al materiei 

În 2003 a devenit obligatorie Directiva nr. 43 din 29 iunie 2000 
relativă la punerea în practică a principiului egalităţii de tratament între 
persoane, fără distincţie de rasă sau origine etnică (Directiva rasială)3, 
iar în anul 2000 a intrat în vigoare în România O.G. nr. 137/2000 privind 
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare4, prevedere 
ce a suferit multiple modificări. Aceste dispoziţii cuprind prevederi 
normative precise şi dotate cu mecanisme procedurale concrete de punere 
în aplicare în scopul prevenirii şi al sancţionării acţiunilor de diferenţiere 
şi tratament defavorabil pe motive de rasă. 

                                                 
1 A se vedea cazul Chapman c. Marea Britanie (hotărârea din 18 ianuarie 

2001) – decizie de respingere a acuzaţiei de discriminare pe considerente rasiale 
– şi cazul Nachova c. Bulgaria (hotărârea din 6 iulie 2005) – decizie de admitere 
a acuzaţiei de discriminare pe considerente rasiale. 

2 Pentru o analiză a cazurilor CEDO privind protecţia minorităţilor naţionale, 
a se vedea P. Kovacs, La protection des minorités dans la jurisprudence de la 
Cour Européenne des Droits de l’Homme, în Statut et protection des minorités: 
exemples en Europe Occidentale et Centrale ainsi que dans les pays méditerra-
néens, sous la direction de L. Trocsanyi et L. Congnard, Bruilant, Bruxelles, 
2009, p. 51 ş.a. ; Fr. Tulkens, S. Piedimonte, The protection of national minori-
ties in the case-law of the European Court of Human Rights, prezentată la întâl-
nirea Comitetului de Experţi pe probleme relative la protecţia minorităţilor 
naţionale (DH-MIN) din 12-13 martie 2008, www.coe.int/, precum şi I. Haller, 
Analiza jurisprudenţei CEDO privind limbajul urii (I) şi (II) în NRDO nr. 3 şi 
4/2008, p. 107 şi urm. şi 91 şi urm. 

3 Statele membre au avut termen până la 19 iunie 2003 să-şi conformeze legis-
laţia internă la prevederile Directivei Rasiale nr. 43/2000 a Uniunii Europene. 

4
 Republicată în M.Of. nr. 99 din 8 februarie 2007 
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Prevederile acestor acte normative îşi au originea în dreptul intern al 
unora din statele Uniunii Europene, precum Marea Britanie, care au o 
legislaţie avansată în acest domeniu. În Marea Britanie, legislaţia anti-dis-
criminare datează de circa patru decenii, iar problematica discriminării 
este clasificată, în mod tradiţional în trei categorii, în funcţie de obiectul 
ei. Se vorbeşte, astfel, despre discriminare pe criteriul sexual, pe criteriu 
de rasă şi pe alte criterii. După cum ne sugerează şi titlul acestui studiu, în 
cadrul de faţă, ne vom ocupa numai de discriminarea pe criterii de rasă. 
Pentru acest domeniu, sediul materiei în Marea Britanie îl reprezintă 
Actul privind relaţiile rasiale (Race Relations Act) adoptat în 1976. 

În continuare vom avea în vedere jurisprudenţa britanică bazată pe 
Actul privind relaţiile rasiale din 1976, ca unul din cele mai vechi 
exemple de norme anti-discriminare. La aceasta vom adăuga, acolo unde 
ar putea fi relevante, referiri la precedentele judecătoreşti ale Curţii 
Europene de Justiţie în soluţionarea cazurilor de discriminare sexuală. 
Comparaţia cu soluţiile date în cazurile de discriminare sexuală este utilă 
deoarece normele europene din domeniul discriminării sexuale au 
constituit o sursă de inspiraţie pentru autorii Directivei rasiale, multe din 
condiţiile ce trebuiesc îndeplinite pentru existenţa discriminării pe bază 
de rasă sunt similare cu cele privind discriminarea pe bază de sex. În plus, 
în domeniul discriminării sexuale legislaţia datează de mai mult timp şi 
există deja o jurisprudenţă consistentă.  

3.2.2. Aspecte generale privind legislaţia europeană anti-discriminare 

Concepţia juridică occidentală supune unui regim juridic comun 
cazurile de discriminare pe motiv de origine etnică şi de rasă. Acestea 
cuprind şi cazurile de discriminare lingvistică, nu însă şi cele de discri-
minare religioasă care sunt tratate în cadrul celei de a treia categorii: 
discriminarea pe alte motive decât sexul sau rasa. 

În ce priveşte discriminarea privind rasa şi originea etnică, numită în 
continuare discriminare rasială, în literatura juridică de specialitate1 s-a 
remarcat faptul că pot fi întâlnite două metode de a legifera în acest 
domeniu: fie, aşa cum se întâmplă în Marea Britanie, legiuitorul să 

                                                 
1 T. Brill-Venkatasamy, Analyse jurisprudentielle des différentes notions de 

discrimination raciale en droit anglais, în Revue internationale de droit comparé 
no. 3/2003, p. 615-633. 
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intervină cu o reglementare specifică şi generală1 în materie care să 
privească ansamblul problematicii discriminare, şi apoi, acolo unde este 
nevoie, cu reglementări de detaliu, fie, ca în Franţa, unde problema este 
reglementată pe calea unor dispoziţii particulare, în funcţie de domeniul 
mai larg în care actul de discriminare s-ar putea produce. În acest al 
doilea caz se poate vorbi de o legislaţie anti-discriminare doar printr-un 
efort de sinteză a prevederilor speciale din diversele acte normative, 
neexistând un act normativ care să stabilească principii ce ar putea ghida 
interpretarea şi aplicarea acestor norme speciale.  

Indiferent care dintre metodele de legiferare a fost preferată de diver-
sele state, remarcăm însă că legislaţia anti-discriminare s-a perfecţionat 
peste tot, în timp. Iniţial a fost condamnată doar discriminarea directă; 
apoi a început să fie recunoscută şi realitatea unei discriminări indirecte, 
iar astăzi sunt sancţionate inclusiv represaliile în scopul intimidării celor 
care apelează la justiţie pentru sancţionarea discriminării.  

Asistăm la un proces de apropiere a reglementărilor naţionale, de 
creare a unui fond comun de principii, proces care s-a realizat treptat şi nu 
s-a încheiat încă. Dacă în Anglia distincţia între discriminarea directă, 
indirectă şi represalii este cunoscută şi pusă în practică de mult timp, în 
Franţa distincţia se practică abia începând cu apariţia legii din 16 
noiembrie 2001 relativă la lupta contra discriminării.2 Abia aceasta a 
introdus noţiunea de discriminare indirectă şi de protecţie a salariatului 
care a depus mărturie despre discriminare. Totuşi, în Franţa represaliile 
nu sunt analizate ca o a treia formă de discriminare. Acum, după ce 
problema represaliilor a pătruns în dreptul comunitar prin intermediul 
Directivei rasiale, putem pune în discuţie incriminarea acestui tip de 
discriminare, sub toate formele sale, şi pe teritoriu francez.  

3.2.3. Tipuri de discriminare 

Aşa după cum arătam anterior, problematica discriminării rasiale este 
tratată sub trei aspecte: discriminarea directă, cea indirectă (inclusiv 
hărţuirea şi ordinul de a discrimina) şi represaliile. 

În ceea ce priveşte discriminarea directă, trebuie să precizăm că 
aceasta există, conform Directivei rasiale, art. 2 (2) lit. a): „atunci când o 

                                                 
1 Actul privind relaţiile rasiale (Race Relations Act) din 1976. 
2 În legislaţia românească, noţiunea de discriminare indirectă a apărut odată 

cu O.G. nr. 137/2000. 



Statutul juridic al minorităţilor naţionale 

 

28 

persoană este tratată mai puţin favorabil decât este, a fost sau ar fi o alta 
în circumstanţe comparabile, din considerente de rasă sau origine etnică” 
(traducerea autoarei)1..Comparativ, O.G. nr. 137/2000, la art. 2 alin. (1) 
prevede: „Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare se înţelege orice 
deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionali-
tate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare 
sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau 
apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care 
are ca scop sau efect restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosin-
ţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a liber-
tăţilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul 
politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii 
publice.” (s.n.). În ce priveşte legea engleză în domeniu, Actul privind 
relaţiile rasiale din 1976, în secţiunea 1(1) prevede că există discriminare 
directă când o persoană este tratată de o manieră mai puţin favorabilă 
decât este sau ar fi o alta, din considerente rasiale. Sintetizând aceste 
dispoziţii, observăm că pentru a dovedi existenţa discriminării în forma ei 
directă este necesar să se probeze că reclamantul a fost victima unui 
tratament mai puţin favorabil şi că acest tratament a avut motivaţii rasiale. 

În legătură cu primul aspect trebuie clarificate câteva aspecte : 
Ce se înţelege prin „tratament mai puţin favorabil”? Este vorba, aşa 

cum a precizat jurisprudenţa britanică, de refuzul unor oportunităţi, 
absenţa unei posibilităţi de alegere sau orice alte diferenţieri în tratamen-
tul acordat unei persoane (candidat la un loc de muncă sau angajat) 
precum punerea unui salariat într-o situaţie intolerabilă, spre exemplu 
aceea de a se supune unor dispoziţii rasiste. Elementul intenţional sau 
motivul discriminării nu trebuie dovedit, fiind sancţionate discriminările 
obiectiv stabilite, constatarea rezultatului discriminatoriu fiind suficientă. 
Practic, judecătorul va trebui să răspundă la întrebarea: Reclamantul ar fi 
fost supus aceluiaşi tratament dacă ar fi fost de o altă rasă ? 

Termenul de comparaţie. Dovedirea unui tratament mai puţin favora-
bil presupune realizarea unei comparaţii şi, implicit, găsirea unui termen 
de comparaţie. Compararea ar trebui să se facă cu persoane aflate în 
situaţii ale căror circumstanţe relevante sunt identice cu cele în care se 
                                                 

1 În original „Direct discrimination occurs when one person is treated less 
favorably than another is, has been or would be treated in a comparable 
situation on grounds of racial or ethnic origin”, art. 2 (2) lit. a, Directiva rasială.  
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află presupusa victimă a discriminării. De aceea, găsirea termenului de 
comparaţie constituie o etapă decisivă în activitatea judecătorului englez, 
ca şi a celui de la Strasbourg, constituind elemente de reper şi pentru 
jurisprudenţa românească încă în formare. 

Dovedirea faptului că tratamentul defavorabil a avut considerente 
rasiale ridică trei probleme : 

- interpretarea noţiunii de consideraţii (motivaţii) rasiale. Aceasta se 
referă la culoare, rasă, naţionalitate, origine etnică sau naţională. În 
privinţa noţiunii de origine etnică, Camera Lorzilor a recunoscut, spre 
exemplu, că sikhsii sunt un grup etnic, nu însă şi musulmanii sau creştinii, 
care constituie un grup religios. În concepţia Camerei Lorzilor un grup 
poate fi definit prin intermediul originii sale etnice dacă acesta constituie 
o comunitate separată şi distinctă în virtutea unor caracteristici care sunt 
asociate în mod obişnuit originilor rasiale comune, fără a fi necesară 
dovedirea unor caracteristici rasiale ereditare sau constante.  

- a şti dacă prin „considerente rasiale” textul vizează în mod egal 
cazurile în care persoana a suportat un tratament mai puţin favorabil din 
cauza rasei unui terţ ; 

- dovedirea legăturii cauzale dintre considerentele rasiale şi trata-
mentul mai puţin favorabil .  

Atât în legislaţia engleză sau europeană, cât şi în cea românească, 
dovedirea acuzaţiilor de discriminare nu implică şi dovedirea intenţiei 
discriminatorii, ci doar a rezultatului – discriminarea însăşi. Sarcina 
probei incumbă reclamantului până când acesta va dovedi fapte care pot fi 
prezumate a constitui discriminare directă sau indirectă. Din acel 
moment, pârâtul va fi chemat să convingă instanţa că nu a fost încălcat 
principiul egalităţii de tratament, aşa cum prevede expres Directiva rasială 
la art. 8 alin. (1). 

De la aceste dispoziţii, norma europeană (art. 4), dar şi cea britanică 
(secţiunea 5 a Actului privind relaţiile rasiale) au admis unele derogări 
referitoare la un număr limitat de meserii sau situaţii în care preferinţa 
pentru persoane de o anumită rasă sau origine etnică este considerată legi-
timă1. De asemenea, toate aceste acte normative, inclusiv cel românesc, 
admit discriminarea pozitivă. 
                                                 

1 Este, spre exemplu, considerată justificată alegerea unei persoane de origine 
pakistaneză pentru postul de ospătar într-un restaurant cu acest specific, a unui 
bărbat de origine africană pentru rolul lui Othelo din piesa shakespeariană cu 
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Discriminarea indirectă se referă la situaţiile în care o dispoziţie 
aparent neutră, aplicabilă tuturor persoanelor, afectează de manieră 
defavorabilă doar persoanele de o anumită rasă, dovedindu-se, în cele din 
urmă, nejustificată. 

Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 defineşte discriminarea indirectă 
în art. 2 alin. (3): „Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonanţe, 
prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajează 
anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), faţă de alte 
persoane, în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici 
sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a 
acelui scop sunt adecvate şi necesare”, iar în alineatul următor precizează: 
„Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le 
generează, favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune unui 
tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o 
comunitate faţă de alte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi 
atrage răspunderea contravenţională conform prezentei ordonanţe, dacă 
nu intră sub incidenţa legii penale.”(s.n.). 

Spre comparaţie, Directiva rasială statuează: „discriminarea indirectă 
intervine atunci când o prevedere, un criteriu sau o practică aparent neutre 
pun persoanele de o anumită rasă sau origine etnică într-o situaţie 
defavorabilă comparativ cu alte persoane, cu excepţia cazului în care 
prevederea, criteriul sau practica sunt justificate obiectiv printr-un scop 
legitim, iar mijloacele utilizate sunt corespunzătoare şi necesare atingerii 
scopului” (traducerea autoarei)1. Conform legii engleze, există discrimi-
nare indirectă atunci când o persoană impune o exigenţă sau o condiţie 
unei alte persoane, condiţie care se aplică şi persoanelor din alte grupuri 
rasiale, dar proporţia persoanelor dintr-un anume grup rasial care pot 
satisface condiţia sau exigenţa respectivă este considerabil inferioară celei 
dintr-un alt grup rasial, iar condiţia impusă nu se justifică independent de 

                                                                                                         
acelaşi nume, sau a unui asistent social de origine romă pentru a realiza o acţiune 
de protecţie socială specială într-o comunitate romă. 

1 În original, „Indirect discrimination shall be taken to occur where an 
apparently neutral provision, criterion or practice would put persons of a racial 
or ethnic origin at a particular disadvantage compared with other persons, 
unless that provision, criterion or practice is objectively justified by a legitimate 
aim and the means of achieving that aim are appropriate and necessary” art. 2 
alin. (2) lit. b) din Directiva nr. 43/2000. 
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rasă, culoare, origine etnică etc., persoana afectată suportând un preju-
diciu datorat imposibilităţii de a satisface condiţia sau exigenţa. (tradu-
cerea autoarei)1. 

Din cuprinsul acestor definiţii reies patru elemente care definesc 
discriminarea indirectă: i) actul pretins discriminator, ii) proporţia dintre 
numărul persoanelor afectate de actul discriminator dintr-un anume grup 
rasial şi numărul total al persoanelor afectate de respectivul act, iii) preju-
diciul suferit de victime şi iv) justificarea adusă actului pretins discri-
minator de către persoana acuzată. 

i) Actul pretins discriminator poate consta într-o prevedere legislativă 
sau contractuală, într-un criteriu, exigenţă, condiţie de selecţionare, depar-
tajare sau apreciere, sau într-o practică sau comportament activ sau pasiv. 

Sursa acestuia poate fi variată: contracte de muncă, anunţuri etc. Nu 
este necesar ca exigenţa să fie prevăzută în formă scrisă, ea poate fi chiar 
şi implicită. Simplul fapt de a insera într-un contract de muncă un termen 
sau o condiţie ce impune o obligaţie salariatului, poate întruni condiţiile 
prevăzute în dreptul britanic. Acest element este interpretat de o manieră 
foarte extensivă de judecătorii englezi.  

Trebuie totuşi ca exigenţa să se aplice tuturor, indiferent de rasă, 
naţionalitate, culoare, origine etnică sau naţională şi să constituie un 
obstacol absolut sau o obligaţie indispensabilă căreia trebuie să i se 
conformeze persoana interesată. Acesteia îi revine şi sarcina probei. După 
numeroşi autori, acest „test” se dovedeşte a fi dificil de trecut2.  

ii) Proporţia persoanelor afectate de măsura discriminatorie o va 
analiza instanţa după ce pretinsa victimă a discriminării va identifica 
grupul rasial căruia îi aparţine. Judecătorul va verifica dacă, într-adevăr 
persoana aparţine acestui grup rasial. Referitor la acest aspect, secţiunea 3 
din Actul privind relaţiile rasiale arată că prin grup rasial se înţelege 
orice grup de persoane definit prin culoare, rasă, naţionalitate, origine 
etnică sau naţională. Urmează ca judecătorul să măsoare impactul 
disproporţionat al condiţiei asupra grupului rasial care îi aparţine pretinsa 
victimă şi un alt grup rasial căreia i se impune aceeaşi condiţie sau exi-
genţă. Baza de calcul pentru o asemenea proporţie rămâne la latitudinea 
judecătorului: proporţia poate fi calculată la nivel naţional, regional sau 
                                                 

1 T. Brill-Venkatasamy, op. cit., p. 624. 
2 V.S. Deakin, G. Morris, Labour Law, p. 577, citat de T. Brill-Venkatasamy, 

op. cit., p. 627. 
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prin referinţă la ansamblul personalului dintr-o întreprindere. Pentru a 
dovedi acest aspect se vor putea utiliza datele statistice disponibile, aşa 
cum procedează Curtea Europeană de Justiţie în cazurile de discriminare 
fondată pe sex. 

iii) Noţiunea de „prejudiciu” a fost interpretată extensiv în jurispru-
denţa britanică. Tribunalele au considerat că există prejudiciu nu numai 
când se refuză un avantaj sau o oportunitate acordată altor persoane, ci 
chiar simplul fapt de a nu putea satisface condiţia cerută constituie 
prejudiciu, în sensul legii. Totuşi, unele instanţe au solicitat reclamantului 
să arate precis prejudiciul cauzat. 

iv) Dacă pentru primele trei aspecte sarcina probei1 revine pretinsei 
victime, justificarea discriminării indirecte intră în sarcina acuzatului. 
Pentru a respinge acuzaţiile de discriminare rasială, persoana acuzată va 
trebui să probeze că exigenţa impusă este justificată independent de aparte-
nenţa rasială a persoanei căreia i se aplică. Sub acest aspect, aşa cum am 
arătat anterior, jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie este mai restrictivă 
decât cea engleză şi decât cea a Curţii Europene a Drepturilor Omului.  

Curtea de Apel britanică a admis, în decizia Ojutiku c. Manpower 
Services Commision din 1982, că dacă o persoană prezintă argumente 
care apar ca acceptabile şi tolerabile pentru persoanele de bună-credinţă, 
atunci aceasta şi-a justificat atitudinea.  

Totuşi, în 1987, în decizia din cazul Rainey c. Greater Glasgow 
Health Board, Camera Lorzilor a considerat că, pe viitor, instanţele 
britanice vor trebui să urmeze jurisprudenţa Curţii de la Luxembourg care 
impune acuzatului să demonstreze că măsura în cauză „se explică prin 
factori obiectiv justificaţi şi străini de orice discriminare”(…) „În plus, 
această justificare trebuie să convingă că mijloacele alese pentru atingerea 
obiectivului corespund unei nevoi reale a întreprinderii, sunt apte să 
atingă obiectivul şi sunt necesare în acest scop” (Bilka-Haufhaus GmbH 
c. Weber von Hartz din 1986). Precizăm că decizia de mai sus a fost pro-
nunţată de Curtea de la Luxembourg într-un caz privind discriminarea 
sexuală, iar nu rasială; o directivă privind egalitatea de tratament indife-
rent de rasă sau origine etnică a fost adoptată abia în 2000 (Directiva 

                                                 
1 Pentru mai multe detalii referitoare la sarcina probei în cazurile de discri-

minare, a se vedea R. Iordache, A. Tabacu, Not Yet Viable: Anti-Discrimination 
Action in Romania, în Roma Rights, quarterly journal of the European Roma 
Rights Center, no. 1 and 2/2003, p. 32 şi urm. 
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rasială). Aşa cum am arătat, în cazuri asemănătoare, Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului a adoptat până acum o concepţie similară celei a 
Curţii de Apel britanice din cazul din 1982 (Ojutiku c. Manpower 
Services Commision). Directiva 43/2000 anti-discriminare a Consiliului 
european a devenit obligatorie din 19 iulie 2003, iar jurisprudenţa 
europeană bazată pe aceasta preia raţionamentul pe care aceeaşi instanţă 
l-a aplicat în cazurile de discriminare sexuală. 

În unele speţe de discriminare sexuală, judecătorii europeni au 
considerat că un obiectiv este legitim atunci când are motivaţii economice 
obiectiv justificate, când răspunde unui scop necesar de politică socială 
sau când e justificat de eficacitatea administrativă a unei persoane juridice 
fără scop lucrativ.  

Examinând efectul discriminatoriu al condiţiei, judecătorul va trebui 
să aibă în vedere atât aspectul calitativ, respectiv natura exactă a 
prejudiciului sau a inconvenientului cauzat, cât şi cel cantitativ, referitor 
la numărul de persoane din grupul rasial susceptibile de a fi afectate de 
condiţia impusă. Deoarece aprecierea faptelor rămâne la latitudinea 
judecătorului, soluţiile pot varia de la o decizie la alta cu atât mai mult cu 
cât competenţa de soluţionare a cazurilor de discriminare este acum 
partajată între instanţele de judecată de drept comun şi CNCD1. 

Hărţuirea şi ordinul de a discrimina constituie, alături de discriminarea 
directă, de cea indirectă, o altă formă pe care o pot îmbrăca actele de 
discriminare. 

Conform Directivei Rasiale, art. 2 alin. (3), hărţuirea reprezintă orice 
atitudine nedorită, relativă la rasa sau originea etnică, care are scopul sau 
efectul de a viola demnitatea persoanei şi de a crea un mediu intimidant, 
ostil, degradant, umilitor sau ofensator. Pot constitui „hărţuire” remarcile 
ofensatoare, glumele, folosirea necorespunzătoare a email-ului etc. Şi 
legea română condamnă hărţuirea prin intermediul O.G. nr. 137/2000. 
Aceasta, în art. 2 alin. (5), prevede: „Constituie hărţuire şi se sancţionează 
contravenţional orice comportament pe criteriu de rasă, naţionalitate, 
etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, 
apartenenţă la o categorie defavorizată, vârstă, handicap, statut de refugiat 

                                                 
1 A se vedea I. Haller, Soluţiile instanţelor de judecată în domeniul discri-

minării, în NRDO nr. 4/2009, p. 71-100 şi A. Csobo, Consacrarea unui sistem 
complementar de prevenire şi combatere a faptelor de discriminare, în NRDO  
nr. 3/2006, p. 29 şi urm. 
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ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant, 
ostil, degradant ori ofensiv.”  

Ordinul de a discrimina împotriva persoanelor pe motive de rasă sau 
origine etnică constituie un act de discriminare atât în conformitate cu 
prevederile art. 2 alin. (4) al Directivei rasiale cât şi conform cu preve-
derile cuprinse la art. 2 alin. (2) din O.G. nr. 137/2000. Aceasta din urmă 
statuează că „Dispoziţia de a discrimina persoanele pe oricare dintre 
temeiurile prevăzute la alin. (1) este considerată discriminare în înţelesul 
prezentei ordonanţe.”  

Hărţuirea şi ordinul de a discrimina sunt, aşa cum am precizat, asimi-
late discriminării. Ca şi în cazurile de discriminare directă şi indirectă, 
presupusa victimă nu va fi ţinută să probeze intenţia discriminatorie, 
dovedirea rezultatului – al efectului constând în „favorizarea sau defavo-
rizarea nejustificată ori supunerea la un tratament injust sau degradant a 
unei persoane, a unui grup de persoane sau a unei comunităţi, faţă de alte 
persoane, grupuri de persoane sau comunităţi” – fiind suficientă. 

Represaliile (victimizarea) reprezintă o altă formă de discriminare. 
Ideea protejării persoanelor ce acţionează în virtutea legilor anti-discri-
minare o întâlnim atât în legislaţia engleză, cât şi în cea europeană. 
Conform art. 9 al Directivei 43/2000 „statele membre vor introduce în 
legislaţia naţională măsuri necesare protejării indivizilor de consecinţele 
nedorite apărute ca reacţii la plângerile sau procedurile întreprinse cu 
scopul de a determina respectarea principiului egalităţii de tratament” 
(traducerea autoarei). Aşa cum am mai precizat, deşi dispoziţia este 
redactată ca o normă-cadru, statele vor putea fi trase la răspundere în faţa 
Curţii de la Luxembourg. Amintim că directivele sunt, pentru statele 
Uniunii Europene, acte obligatorii în ce priveşte scopul urmărit, nu însă şi 
în ce priveşte mijloacele alese pentru atingerea scopului respectiv. 
Directiva Rasială, adoptată în 29 iunie 2000, prevede că statele Uniunii 
Europene au obligaţia ca, până la 19 iulie 2003 să-şi alinieze legislaţia 
internă la normele Directivei Rasiale. Din această perspectivă, putem 
afirma că, începând din 19 iulie 2003, Curtea Europeană de Justiţie are 
competenţa să sancţioneze statele membre ale Uniunii pentru nerespec-
tarea acestui termen. Ca urmare, începând de la această dată, norma citată 
mai sus a devenit de aplicare directă.  

În ce priveşte legislaţia românească, O.G. nr. 137/2000 cu modifi-
cările ulterioare prevede la art. 2 alin. (7): „Constituie victimizare şi se 
sancţionează contravenţional conform prezentei ordonanţe orice tratament 
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advers, venit ca reacţie la o plângere sau acţiune în justiţie cu privire la 
încălcarea principiului tratamentului egal şi al nediscriminării.”  

Dacă pentru statele membre ale Uniunii Europene această directivă a 
devenit obligatorie, aşa cum am precizat, de la data de 19 iulie 2003, 
pentru statele candidate, ea va deveni obligatorie din momentul aderării. 
Cunoaşterea experienţei juridice a statelor europene este utilă cel puţin 
din această perspectivă. 

Conform secţiunii 2(1) din legea britanică din 1976 există „victimizare” 
(represalii) când, în situaţiile vizate de lege, o persoană tratează pe o alta 
mai puţin favorabil decât pe terţi din motiv că aceasta a iniţiat o procedură 
judiciară împotriva discriminantului sau împotriva altei persoane vizate de 
lege, a adus probe sau date privind procedura judiciară iniţiată de un terţ 
împotriva discriminantului sau a altei persoane vizate de lege, a acţionat în 
virtutea sau referitor la Actul privind relaţiile rasiale faţă de discriminant 
sau de o alta persoană vizată de aceasta lege, sau a afirmat că discriminantul 
sau o altă persoană a comis un act ce constituie încălcare a Actului privind 
relaţiile rasiale, cu condiţia ca afirmaţia să nu fie mincinoasă sau făcută cu 
rea-credinţă. Există, de asemenea, represalii/victimizare şi atunci când 
discriminantul ştie că persoana victimă a discriminării intenţionează să 
îndeplinească unul dintre aceste acte sau suspectează victima de a fi înde-
plinit sau de a avea intenţia să realizeze unul din actele mai sus-menţionate 
şi acţionează discriminatoriu din acest considerent. 

În Marea Britanie s-a stabilit, pe cale de precedent judiciar, că, pentru 
a se putea dovedi acest tip de discriminare, victima trebuie să 
demonstreze următoarele: i) că se află într-unul din cazurile vizate de 
legea britanică, ii) că a suferit un tratament mai puţin favorabil şi iii) că 
tratamentul mai puţin favorabil decurge din faptul că pretinsa victimă a 
intentat în contra discriminantului sau a altei persoane vreunul din actele 
vizate de secţiunea 2 (1) a Actul privind relaţiile rasiale. 

Dacă în ce priveşte faptul că victima se află în unul din cazurile vizate 
de legea britanică, nu sunt necesare probe prea laborioase deoarece 
dispoziţiile legii sunt generale, în ce priveşte dovedirea faptului că 
pretinsa victimă a suferit un tratament mai puţin favorabil, se pune 
problema termenului de comparaţie. Sub acest aspect, Camera Lorzilor a 
precizat că trebuie comparat tratamentul acordat reclamantului cu cel 
acordat unei persoane care nu a iniţiat vreun act din cele menţionate de 
Actul cu privire la relaţiile rasiale în secţiunea 2, precizând că niciun alt 
element nu trebuie luat în consideraţie. 
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Dovedirea faptului că tratamentul mai puţin favorabil decurge din 
faptul că pretinsa victimă a intentat împotriva discriminantului sau a 
altei persoane vreunul din actele vizate de secţiunea 2 (1). Actul privind 
relaţiile rasiale implică o problemă de cauzalitate, faţă de care în jurispru-
denţa britanică există unele discuţii. Astfel, s-a pus în discuţie dacă 
pretinsa victimă va trebui să convingă instanţa că acţiunea sa în virtutea 
Actului privind relaţiile rasiale reprezintă singura cauză a tratamentului 
mai puţin favorabil suferit sau dacă aceasta reprezintă cauza reală sau 
predominantă. S-a manifestat şi opinia că aceasta a treia condiţie nu ar 
pune o problemă de cauzalitate, ci ar constitui doar o chestiune de fapt, 
părerea a rămas însă izolată. Fiind vorba despre o chestiune de apreciere, 
această a treia condiţie rămâne la aprecierea judecătorului. Sub aspectul 
acestei condiţii, s-a pus şi problema de a şti în ce măsură textul legal 
implică o intenţie conştientă a discriminantului de a trata mai puţin favo-
rabil pretinsa victimă, ca urmare a procedurilor iniţiate de aceasta. 
Camera Lorzilor a decis că Actul privind relaţiile rasiale nu impune o 
motivaţie conştientă a discriminantului. Raţionamentul lorzilor a fost 
motivat de faptul că o asemenea motivaţie conştientă nu este necesar a fi 
dovedită în cazurile de discriminare directă şi că nu există niciun argu-
ment valabil pentru a solicita o asemenea motivaţie într-un caz când legea 
nu o impune în celălalt. În plus, o motivaţie conştientă este foarte greu de 
probat, ceea ce ar lăsa, practic, legea fără aplicabilitate. 

În orice caz de discriminare rasială, indiferent de tipul ei, se va putea 
iniţia un proces civil în care reclamantul poate primi atât recunoaşterea 
dreptului violat, cât şi o reparaţie pecuniară. La aceasta se adaugă, acolo 
unde este posibil, punerea victimei în situaţia anterioară. Curtea Euro-
peană de Justiţie sau tribunalul britanic nu vor aplica, pentru motive de 
discriminare, sancţiuni cu amenda sau cu închisoarea. Discriminarea 
rămâne o problemă de drept civil. Acelaşi tratament se aplică în majori-
tatea sistemelor juridice ale statelor Uniunii Europene.  

3.2.4. Norma juridică română anti-discriminare 

Legislaţia românească urmează cursul celor analizate de noi, dar 
cuprinde şi unele reglementări specifice. Astfel, pentru fapte de discrimi-
nare persoanele găsite vinovate pot primi şi o amenda contravenţională, 
spre deosebire de legislaţia europeană unde este recunoscut doar dreptul 
la reparaţii civile, competenţa de judecată aparţinând instanţelor de 
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contencios administrativ. Legea specială, O.G. nr. 2/20011, se comple-
tează, în aceste cazuri, cu dispoziţiile Codului de procedură civilă. În 
plus, trebuie remarcat că în baza art. 31 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor „partea vătămată poate face 
plângere numai în ce priveşte despăgubirea”. Se pune întrebarea, ce 
mijloace de a-şi valorifica dreptul în justiţie are victima în cazul în care 
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării nu constată nicio 
contravenţie? Pentru aceste cazuri, partea vătămată are deschisă calea 
contenciosului administrativ, mai exact a acţiunii la curtea de apel în a 
cărei rază teritorială îşi are domiciliul reclamantul, conform art. 3 
C.proc.civ. şi a art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 (Legea contencio-
sului administrativ), cu respectarea procedurii prealabile şi a termenelor 
prevăzute de Legea contenciosului administrativ la art. 7. Hotărârile care 
nu sunt atacate în termenul de 15 zile constituie de drept titlu executoriu 
[art. 20 alin. (10) din O.G. nr. 137/2000]. 

Legea de modificare a O.G. nr. 137/2000, Legea nr. 324/20062, regle-
mentează detalii referitoare la cererea de despăgubiri pe care persoana care 
se consideră discriminată o poate formula în faţa instanţei de judecată.  

Astfel, termenul pentru introducerea cererii este de 3 ani şi curge de la 
data săvârşirii faptei sau de la data la care persoana interesată putea să ia 
cunoştinţă de săvârşirea ei, judecarea cauzei are loc cu citarea obligatorie 
a Consiliului, persoana care se consideră discriminată are obligaţia de a 
dovedi existenţa unor fapte care permit a se presupune existenţa unei 
discriminări directe sau indirecte, iar persoanei împotriva căreia s-a 
formulat sesizarea îi revine sarcina de a dovedi că faptele nu constituie 
discriminare. 

Ca şi în statele Uniunii Europene, şi în România se prevede că victima 
propriu-zisă va putea fi substituită în faţa organelor jurisdicţionale româ-
neşti de către fundaţii, asociaţii sau organizaţii neguvernamentale care au 
ca scop protecţia drepturilor omului. Acestea au calitate procesuală activă 
în cazul în care discriminarea se manifestă în domeniul lor de activitate şi 
aduce atingere unei comunităţi sau unui grup de persoane ori unei 

                                                 
1 Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 

publicată în M.Of. nr. 410 din 25 iulie 2001. 
2 Legea nr. 324/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, publicată în M.Of. nr. 626 din 20 iulie 2006. 
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persoane fizice, dacă aceasta din urmă mandatează organizaţia în acest 
sens. Credem că această dispoziţie are o deosebită importanţă practică 
deoarece, în cele mai multe cazuri, victimele discriminării sunt persoane 
care, din motive pecuniare sau sociale, nu sunt capabile să-şi apere 
drepturile de o manieră eficientă. Fundaţiile care acţionează în domeniu 
au şi mijloacele financiare, şi pregătirea de specialitate care le permite să 
reprezinte cu succes aceste victime şi să contribuie, pe această cale, la 
traducerea normei juridice în faptă. 

3.2.5. Organisme interne de luptă împotriva discriminării 

Din 1965, Anglia a creat un organism oficial pentru a lupta împotriva 
discriminării rasiale: Commission for Racial Equality – dotată cu compe-
tenţe administrative şi juridice importante : poate dispune anchete privind 
existenţa unei discriminări ilegale, asistă reclamantul în faţa tribunalelor, 
emite recomandări etc. 

În Franţa, din 1999 a fost creat un organism similar, Înalta Autoritate 
pentru Egalitate şi Combatere a Discriminării. 

În efortul de a-şi asuma acquis-ul comunitar, România a înfiinţat 
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), ca organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului. Ulterior, prin Legea nr. 324/2006, CNCD devine 
autoritate de stat în domeniul discriminării, autonomă, cu personalitate 
juridică, aflată sub control parlamentar, garant al respectării principiului 
nediscriminării1. Acesta reprezintă, alături de instanţele de judecată, 
organul cu competenţă naţională în constatarea şi sancţionarea contraven-
ţiilor prevăzute de O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare. Aceasta s-a întâmplat însă cu mare 
întârziere, abia după hotărârea primului-ministru din 31 iulie 2002, astfel 
că până la sfârşitul anului 2002 nu a fost aplicată nicio sancţiune, iar 
activitatea CNCD ca organ constatator şi sancţionator pentru contra-
venţiile în domeniul discriminării a început abia din anul 2003. 

Începând din anul 2003 şi până astăzi, CNCD a reuşit, prin activitatea 
sa, să contribuie la conştientizarea şi scăderea cazurilor de discriminare, 
pe criteriu etnic, în domenii precum: 

– accesul la locuri deschise publicului larg (vezi cazurile CRISS şi M.G., 
S.C.D. ş.a. c. Discoteca „Number One”, Hotărârea nr. 155/15.05.2003 a 
                                                 

1 A. Csobo, op. cit., p. 29 şi urm. 
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CNCD şi CRISS c. Discoteca „Vox Pop” Focşani, Hotărârea CNCD  
nr. 126 din 13.05.20031); 

– accesul la mijloacele de transport: taxi (cazuri precum CRISS c. 
Taxi 2000, nesancţionat2); 

– anunţurile publicitare privind vânzarea sau închirierea de imobile cu 
destinaţie de locuinţă (cezurile CRISS c. România Liberă, Hotărârea 
CNCD nr. 146/23.04.2003, CRISS c. „Monitorul de Vrancea”, Hotărârea 
CNCD nr. 262/25.08.2003); 

– atingerea demnităţii umane prin declaraţii publice discriminatorii 
(CRISS c. Prefectul Corneliu Rusu Banu, Iaşi, Hotărârea CNCD  
nr. 65/25.02.2003, CRISS c. 24 Ore Mureşene, Hotărârea CNCD  
nr. 215/14.07.20033, Hotărârea CNCD din 28 noiembrie 2007 privind 
petiţia nr. 13319/25.10.074); 

– segregarea etnică în educaţie (cazul CRISS c. I.S.J. Sălaj şi Şcoala 
Cehei, Hotărârea CNCD nr. 218/23.06.20035); 

– nerespectarea dreptului de a învăţa în limba maternă (hotărârea din 
14 mai 2009 privind petiţia nr. 3655/01/04/096); 

– Statisticile Poliţiei (cazul CRISS c. IGP şi dep. Codrin Ştefănescu – 
nesancţionat7); 

– drepturile economice (cazul ERRC şi P.C. ş.a. c. Primăria Tg. Frumos, 
Hotărârea CNCD nr. 250/14.06.2005); 

– neaplicarea unei măsuri afirmative prevăzute de lege (hotărârea din 
2 iulie 2009 privind petiţia nr. 4506/29.04.09 în cazul desfiinţării unui 
post de expert local pe problemele romilor8); 

                                                 
1 D. Gergely, M. Morteanu, Jurisprudenţă: Implementarea legislaţiei anti-dis-

criminare în România. Combaterea discriminării etnice prin proceduri judiciare, 
Bucureşti, Ed. ECA, 2004, p. 143 şi urm. 

2 Ibidem, p. 162 şi urm. 
3 Ibidem, p. 186 şi urm. 
4 Hotărârea CNCD cu privire la atingerea demnităţii şi crearea unei atmosfere 

degradante, în NRDO nr. 3/2008, p. 71 şi urm. 
5 Ibidem, p. 193 şi urm. 
6 Hotărârea CNCD cu privire la efectele discriminatorii asupra elevilor 

aparţinând comunităţii maghiare prin planul de şcolarizare, în NRDO nr. 4/2009, 
p. 41 şi urm. 

7 Ibidem, p. 214. 
8 Hotărârea CNCD cu privire la desfiinţarea postului de expert local pe 

probleme de romi, în NRDO nr. 1/2010, p. 43 şi urm. 
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– solicitarea cunoaşterii limbii minoritare în vederea angajării pe 
posturi fără relaţii cu publicul în administraţia publică locală în localităţile 
în care populaţia minoritară depăşeşte 20% din totalul locuitorilor 
(hotărârea din 9 ianuarie 2008 privind petiţia 6425/20.06.07)1; 

– nerespectarea dreptului la informaţii de interes public în limba 
maternă (hotărârea din 21 iunie 2007 în dosar 4A/2007, petiţia  
nr. 5173/16.05.072). 

În concluzie, ţinând cont de faptul că, aşa cum am arătat, nediscrimi-
narea nu mai reprezintă astăzi doar interzicerea de principiu a oricăror 
diferenţe făcute pe criterii de rasă, sex etc., ci şi sancţionarea efectivă a 
actelor discriminatorii, inclusiv a celor care constau în abţinerea de la 
aplicarea măsurilor afirmative, credem că legislaţia anti-discriminare 
poate fi considerată ca o metodă dintre cele mai eficiente de protecţie a 
minorităţilor naţionale.  

În ce priveşte ţara noastră, pe măsură ce existenţa Consiliului pentru 
Combaterea Discriminării devine mai cunoscută, iar cetăţenii recurg la 
procedurile ce se derulează aici, asistăm la dezvoltarea jurisprudenţei în 
domeniul anti-discriminării; pentru formarea acestei practici jurisdicţio-
nale, cunoaşterea experienţei instanţelor care au deja o cazuistică 
complexă în domeniu din alte state europene nu poate fi decât benefică. 

Un ultim aspect necesită a fi menţionat: faptul că, încă de la crearea 
CNCD şi până astăzi, mecanismul de combatere a discriminării pus în 
funcţiune prin intermediul CNCD nu reprezintă decât un instrument fie 
alternativ, fie prealabil celui judiciar. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 
prevede, la art. 27 alin. (1) că „persoana care se consideră discriminată 
poate formula, în faţa instanţei de judecată, o cerere pentru acordarea de 
despăgubiri şi restabilirea situaţiei anterioare discriminării sau anularea 
situaţiei create prin discriminare, potrivit dreptului comun. Cererea este 
scutită de taxă judiciară de timbru şi nu este condiţionată de sesizarea 
Consiliului.”3 

                                                 
1 Hotărârea CNCD cu privire la solicitarea cunoaşterii limbii minoritare în 

vederea angajării, în NRDO nr. 1/2008, p. 59 şi urm. 
2 Hotărârea CNCD cu privire la nerespectarea dreptului la informaţii de 

interes public în limba maternă, în NRDO nr. 4/2007, p. 74 şi urm. 
3 A se vedea pentru detalii infra, Capitolul IV. 
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§4. Tratamentul preferenţial – metodă de protecţie a 

persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale 

Aşa cum am arătat, principiul nediscriminării se constituie într-o con-
secinţă a unui alt principiu, mai cuprinzător, cel al egalităţii. Este vorba 
despre egalitatea în faţa legii, despre egala protecţie a legii, care sunt 
cuprinse în noţiunea de egalitate de tratament, dar şi despre egalitatea de 
şanse. Atunci când simpla nediscriminare nu garantează realizarea efec-
tivă a egalităţii, sub toate aceste aspecte, normele juridice internaţionale1 
dar şi cele interne recunosc legitimitatea „măsurilor speciale”. Acestea 
includ şi ceea ce literatura juridică numeşte regim preferenţial, măsuri 
afirmative2 sau, mai rar, discriminare pozitivă3. 

Noţiunea de discriminare pozitivă a fost utilizată iniţial pentru a defini 
măsurile luate în vederea asigurării egalităţii efective a persoanelor 
aparţinând acelor minorităţi naţionale afectate pentru o lungă perioadă de 
discriminare constantă, cu efecte generalizate la nivelul întregului grup. 
În ultimul deceniu utilizarea acestei sintagme a fost abandonată în 
favoarea celor de măsuri specifice sau de tratament preferenţial deoarece, 
spre deosebire de discriminarea pozitivă, care presupune acordarea unei 

                                                 
1 Spre exemplu, art. 27 din Pactul Internaţional privind Drepturile Civile şi 

Politice sau cele cinci paragrafe din art. 4 din Declaraţia asupra drepturilor per-
soanelor aparţinând minorităţilor naţionale sau etnice, religioase sau lingvistice. 

2 Doctrina şi jurisprudenţa fac o deosebire între măsurile speciale şi discri-
minarea pozitivă. Discriminarea pozitivă reprezintă, în viziunea lui A. Năstase, 
acele măsuri care urmăresc să atingă egalitatea deplină şi se justifică doar pe 
durată limitată, respectiv până la atingerea scopului propus. Măsurile speciale 
cuprind, pe lângă cele de tratament preferenţial şi altele, cele care urmăresc 
menţinerea egalităţii, măsuri ce se aplică, în principiu, pe perioadă nelimitată. A 
se vedea A. Năstase, R. Miga Beşteliu, B. Aurescu, I. Donciu, op. cit., p. 64 şi 
urm. În dreptul belgian se foloseşte noţiunea de „inegalităţi corective” pentru a 
desemna măsurile de acţiune pozitivă menite să remedieze o inegalitate, în con-
diţii şi după o procedură prestabilită. A se vedea M. Banu, Jurisprudenţa 
instanţelor comunitare, în RRDC nr. 2/2009, p. 189. 

3 Noţiunea de discriminare pozitivă nu apare în documentele juridice 
internaţionale, statele preferând să o evite. În titlul şi în concluziile Raportului 
privind tratamentul preferenţial al minorităţilor naţionale acordat de statul înrudit 
adoptat la 19 octombrie 2001 se utilizează de către Comisia de la Veneţia 
noţiunea de „tratament preferenţial”, http://www.venice.coe.int/docs/2001/CDL-
INF(2001)019-e.pdf. 
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preferinţe automate şi absolute membrilor grupului minoritar, celelalte 
două vizează asigurarea egalităţii depline şi efective, permiţând ca 
aprecierea să se facă în concret, de la caz la caz.1 

Articolul 1 alin. (4) al Convenţiei internaţionale pentru eliminarea 
tuturor formelor de discriminare rasială statuează că „măsurile speciale 
luate cu unicul scop de a asigura un avantaj adecvat anumitor minorităţi 
naţionale sau grupuri etnice ori indivizilor necesitând o protecţie specială 
în vederea asigurării exerciţiului egal al drepturilor omului (…) nu va fi 
considerată discriminare” (traducerea autoarei). Prevederi asemănătoare 
cuprind şi Declaraţia drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor 
naţionale, etnice, religioase sau lingvistice (art. 4), Recomandarea 1201 a 
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (art. 12), Convenţia-Cadru 
privind protecţia minorităţilor naţionale (art. 4), Directiva nr. 43/2000 a 
Consiliului European. 

Realizarea dezideratului nediscriminării implică, din partea statului, 
obligaţii negative – spre exemplu, de a se abţine de la orice acţiune de 
asimilare forţată – dar şi pozitive – precum constituirea unor organisme 
de prevenire şi sancţionare a discriminării, alocarea de fonduri pentru 
susţinerea instituţiilor culturale în limba maternă etc. 

În opinia noastră, măsurile speciale consistă în toate acele acţiuni, 
obligaţii pozitive pe care statul trebuie să le realizeze în vederea asigurării 
egalităţii. În măsura în care aceste acţiuni creează un avantaj special 
pentru minorităţi, menit să prevină sau să compenseze pentru dezavan-
tajele suferite în trecut de către un grup de persoane de o anumită rasă sau 
origine etnică, adică dacă acesta se justifică raţional şi obiectiv, atunci 
suntem în faţa discriminării pozitive sau a tratamentului preferenţial. 

Din punct de vedere juridic, regimul preferenţial sau discriminarea 
pozitivă constituie o excepţie de la principiul nediscriminării şi, ca excep-
ţie, trebuie interpretat în mod strict, iar nu extensiv. În cazul regimului 
preferenţial discriminarea există, însă are o justificare rezonabilă şi obiec-
tivă. Scopul ei este, deşi poate părea paradoxal, tocmai realizarea unei 
egalităţi depline şi efective. 

                                                 
1 The application of the Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing 

the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic 
origin, European Commission, Bruxelles, 30.10.2006, Doc. COM(2006) 643, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0643en01.pdf. 
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Asemenea măsuri pot privi toţi cetăţenii de etnie minoritară sau doar 
pe cei de o anumită etnie. Măsurile pot fi luate pe o perioadă determinată 
sau nedeterminată, până la realizarea egalităţii efective. Însă, în orice caz, 
este vorba doar de drepturi individuale. 

Unii autori1 enumeră trei condiţii pe care ar trebui să le îndeplinească 
„discriminarea” pentru ca aceasta să poată fi legală şi „pozitivă”:  

- să aibă o justificare obiectivă şi rezonabilă; 
- să existe proporţionalitate între obiectivul propus şi măsurile luate;  
- măsurile să aibă un caracter temporar, adică până când se realizează 

egalitatea între membrii grupului defavorizat şi ceilalţi cetăţeni. 
În România sunt considerate măsuri afirmative alocarea câte unui 

mandat de deputat pentru fiecare minoritate care nu reuşeşte să obţină un 
asemenea mandat pe calea dreptului comun în materie sau repartizarea 
unui număr de locuri speciale pentru etnicii romi la diferite facultăţi. În 
Franţa, acordarea dreptului de a purta batic fetelor musulmane în şcolile 
publice a constituit, până acum câţiva ani, o asemenea măsură. 

Chestiunea discriminării prin neaplicarea unei măsuri afirmative 
prevăzute de lege a făcut recent obiectul preocupării CNCD, ceea ce a 
permis Consiliului să teoretizeze justificarea tratamentului preferenţial.  

„Principiul tratamentului egal între persoane nu trebui privit exclusiv 
prin prisma egalităţii formale sau juridice (care statuează că persoanele 
aflate în situaţii similare trebuie tratate similar). Egalitatea juridică se 
conceptualizează pe tratamentul egal bazat pe aparenţa similarităţii, 
indiferent de contextul general. Or, având în vedere această ipoteză, se 
formulează cel de al doilea corolar al principiului tratamentului egal între 
persoane, în speţă, egalitatea substanţială. Egalitatea substanţială are în 
vedere ipoteza persoanelor aflate în situaţii diferite care trebuie tratate 
diferit, cuprinzând două idei diferite: egalitatea de rezultat şi egalitatea de 
oportunităţi.”2 

§5. Autonomia politică 

Aşa cum am arătat, spre deosebire de statele care acordă drepturi 
individuale minorităţilor naţionale, pentru cele care acordă minorităţilor 
                                                 

1 A se vedea A. Năstase, R. Miga Beşteliu, B. Aurescu, I. Donciu, op. cit., p. 68. 
2 Hotărârea CNCD cu privire la desfiinţarea postului de expert local pe 

probleme de romi, în NRDO nr. 1/2010, p. 43 şi urm. 
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naţionale autonomie politică putem vorbi de drepturi colective, în sensul 
de drepturi care se exercită de către comunitatea etnică sau minoritatea 
naţională, în ansamblu, prin intermediul organelor care o conduc.  

Astfel, minoritatea naţională devine persoană juridică de drept 
public, organele sale fiind învestite cu autoritate de stat. În domeniile în 
care a atribuit minorităţii naţionale competenţe de autoritate publică, 
statul şi-a restrâns sfera raporturilor juridice directe cu cetăţenii aparţi-
nând minorităţii juridice respective, unele din aceste raporturi fiind „inter-
mediate” de către organele acestei minorităţi. 

Acordarea autonomiei politice pentru o anumită comunitate etnică 
presupune crearea de instituţii legislative, executive şi jurisdicţionale 
aparţinând minorităţii naţionale, instituţii cărora li se acordă personalitate 
juridică de drept public şi care exercită competenţe de autoritate în 
anumite domenii.  

În funcţie de domeniile în care se întinde autoritatea grupului etnic, 
autonomia minorităţii naţionale poate fi doar culturală, lingvistică, reli-
gioasă, caz în care ne vom referi la autonomia personală, sau, în situaţia 
în care aceasta se întinde şi asupra domeniilor de administrare teritorială, 
ne vom referi la autonomia teritorială: regională sau locală.  

Autonomia se deosebeşte de tratamentul preferenţial pentru că presu-
pune nu doar acordarea de drepturi indivizilor, ci şi crearea unor autorităţi 
ca să reprezinte şi să gireze interesele minorităţii, de unde şi ideea de 
drepturi colective ale persoanei juridice de drept public. 

5.1. Autonomia personală 

Dorinţa de a găsi o soluţie problemei minorităţilor naţionale, soluţie 
care să satisfacă atât persoanele minoritare, cât şi statele ai cărui cetăţeni 
sunt aceste persoane a determinat cercetări ample. Astfel, s-au dezvoltat 
câteva soluţii alternative. Alături de garantarea de drepturi egale pentru 
toţi cetăţenii, indiferent de etnie sau de acordarea unei autonomii terito-
riale, una din ideile promovate este cea a autonomiei personale. 

5.1.1. Definirea autonomiei personale 

Autonomia personală, federalismul personal1, autonomia culturală sau 
autonomia demografică, aşa cum a mai fost denumită, constituie, în 
concepţia celor mai mulţi specialişti, situaţia în care individul, ca membru 

                                                 
1 S. Pierre-Caps, op. cit., p. 7. 
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al unei minorităţi dintr-un stat dat, indiferent dacă trăieşte într-o comu-
nitate compactă sau în diaspora, îşi alege o auto-administraţie la nivel 
naţional împuternicită să ia decizii în probleme referitoare la minorităţi în 
domenii precum educaţia, cultura, informaţia.1 

Principiul autonomiei personale tinde să opereze într-o regiune 
eterogenă din punct de vedere etnic. Locuitorii care doresc se pot asocia 
în funcţie de afinitatea lor etnică şi nu de locul de rezidenţă, pentru a-şi 
administra împreună şi independent propriile lor chestiuni naţionale, 
suveranul teritorial, statul, mărginindu-se a le gira chestiunile comune 
tuturor grupurilor etnice. În consecinţă, această autogestiune naţională nu 
se bazează pe configuraţia geografică a unei regiuni date, ci pe opţiunea 
individuală, de unde şi denumirea de autonomie personală2. În viziunea 
lui Stephane Pierre-Caps, federalismul personal este „un principiu care 
face din apartenenţa la o comunitate naţională un drept individual şi îi 
conferă comunităţii drepturi colective”3. Tocmai legătura directă creată 
dintre acest concept şi revendicarea de drepturi colective dau puţine şanse 
de reuşită demersurilor respective. Cum revendicarea unor drepturi colec-
tive nu-şi găseşte prea mulţi adepţi printre statele lumii şi ţinând cont de 
faptul că o idee devine normă juridică tocmai prin manifestarea de voinţă 
a acestor state, înţelegem de ce conceptul de autonomie personală 
rămâne, cel mai adesea, la nivelul teoriei politice sau juridice. 

5.1.2. Istoric 

Ca metodă de realizare a unei mai depline garantări a drepturilor 
minorităţilor naţionale, autonomia personală a suscitat largi dezbateri mai 
ales în ultimele decenii; totuşi ideea nu este nouă, în esenţa sa. 

Rădăcinile ei pot fi descoperite în libertatea religioasă. Astfel, chiar la 
începutul erei noastre, Imperiul roman recunoştea evreilor, indiferent 
unde s-ar fi aflat ei pe teritoriul său, dreptul de a respecta propriile tradiţii 
şi de a se supune propriului sistem de drept mozaic. Mai târziu, în cadrul 

                                                 
1 A se vedea luarea de cuvânt a d-nei Erika Torzok, vice-preşedinte al Ofi-

ciului Guvernamental al Maghiarilor de Peste Hotare din Ungaria în cadrul Semi-
narului Internaţional Relaţia minoritate-majoritate. Modele europene, organizat 
de centrul Intercultural al Ligii ProEuropa între 1-3 mai 1996 la Târgu-Mureş, în 
revista Altera nr. 5/1996, p. 5. 

2 S. Pierre-Caps, op. cit., p. 9. 
3 A se vedea S. Enache, E. Szokoly, în Editorialul revistei Altera nr. 8/1998, p. 5. 
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Imperiului Otoman, funcţiona sistemul millet-ului, în baza căreia plătitorii 
de tribut, dhimmi, erau organizaţi pe bază confesională, necredincioşii, 
creştinii şi evreii dispunând de propria lor ierarhie religioasă şi de tribu-
nale proprii. Regimul Capitulaţiilor, acele tratate internaţionale care regle-
mentau situaţia celor proveniţi din statele „occidentale” şi care rezidau în 
Imperiul Otoman, este considerat de unii autori1 ca o aplicare a princi-
piului personal pentru că, în baza lui, consulii francezi, în special cei din 
Turcia, s-au bucurat până în 1923 de un vast privilegiu de jurisdicţie 
civilă, comercială şi penală asupra propriilor lor cetăţeni. 

Luând în considerare şi aceste aspecte, credem că se poate afirma că 
autonomia personală constituie dezvoltarea unui principiu mai vechi 
cunoscut şi în dreptul cutumiar germanic – principiul personalităţii legii. 
După invaziile barbare el a permis coexistenţa dreptului cutumiar 
germanic cu dreptul roman timp de mai multe secole. 

Susţinătorii ideii argumentează existenţa unei „tradiţii” de autonomie 
personală în Europa Centrală sub forma autoadministrării populaţiilor 
dornice de a-şi afirma specificitatea sau a acelor populaţii a căror aparte-
nenţă teritorială nu era clară. Saşii din Transilvania constituie un 
exemplu. Populaţie de origine germanică, ei s-au instalat în Transilvania 
în sec. XII-XIII, iar în 1486 uniunea autonomă a saşilor a fost recunoscută 
oficial ca naţiune de către regele Matei Corvin. Un alt exemplu utilizat 
este cel al evreilor din Polonia în sec. al XVI-lea. În 1551 regele Stanislav 
August le acordă o veritabilă cartă a autonomiei ce nu cuprindea doar 
problemele religioase, ci, mai ales, pe cele fiscale. Se argumentează astfel 
că autonomia personală ar fi convenabilă unei populaţii semi-rurale sau, 
în sens larg, uneia în diaspora. În ambele cazuri saşii din Transilvania şi 
evreii din Polonia dispuneau de instituţii culturale şi locale ale căror 
competenţe depăşeau problemele religioase, ajungând la cele de justiţie şi 
învăţământ. De aceea autorul citat consideră că ne aflăm în faţa unor 
adevărate organizaţii de grupuri naţionale. 

5.1.3. Doctrina şi practica autonomiei personale 

Consacrarea principiului autonomiei personale s-a realizat însă abia la 
începutul secolului al XX-lea prin opera lui Karl Renner din 1902 – Lupta 
naţiunilor austriece pentru stat, publicată în 1912. Autorul îşi propunea să 
găsească o soluţie pentru conservarea statului austro-ungar în condiţiile 
                                                 

1 S. Pierre-Caps, op. cit., p. 10. 
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unei accentuări a sentimentului naţional care a dus în cele din urmă la 
formarea statelor naţionale din centrul Europei. Soluţia lui Renner, 
preluată după Programul Partidului Social Democrat Austriac din 1899, 
consta în transformarea imperiului într-un stat federal de naţionalităţi. 
Viitorul stat urma să aibă la bază principiul autonomiei naţionale în virtutea 
căruia ţările istorice ale coroanei urmau a fi înlocuite de corporaţii de 
autoadministraţii naţionale dotate cu organe reprezentative alese prin 
sufragiu universal direct şi constituite în funcţie de principiul personalităţii1, 
adică al dreptului fiecărei persoane de a-şi declara naţionalitatea. 

Lui Karl Renner (1902), lui Otto Bauer (1907), precum şi lui Aurel 
Popovici2 le aparţin cele mai ambiţioase şi sistematice argumentări în 
favoarea autonomiei culturale, care au propus transformarea monarhiei 
habsburgice într-o federaţie de naţiuni. Principalele caracteristici ale 
modelului sunt :  

Toţi cetăţenii trebuie să-şi declare afilierea la una din naţiunile consti-
tutive de stat pentru înregistrarea naţionalităţii.  

Fiecare naţiune îşi alege un consiliu naţional propriu şi are propriul 
guvern naţional. Aceste instituţii au puterea de a legifera în materie de 
politică, cultură şi educaţie şi de a taxa co-naţionalii pentru a finanţa 
şcoli, universităţi, teatre şi muzee separate.  

Registrul naţionalităţii serveşte şi ca o bază de date pentru a crea noi 
districte cu un procent maxim de unităţi mononaţionale. În unităţile 
binaţionale instituţiile publice sunt bilingve şi consiliile regionale ale 
fiecărei naţiuni trebuie să îşi dea acordul pentru deciziile politice privind 
ambele comunităţi. În unităţile mononaţionale, deşi limba majorităţii este 
limbă naţională, minoritatea lingvistică are dreptul la sprijin din partea 
consiliului naţional. 

Alături de instituţiile guvernului naţional există instituţii teritoriale cu 
puteri distincte la nivel de provincie şi la nivel central. Separaţia de puteri 
dintre nivelele statal şi naţional lasă reprezentanţilor celui de-al doilea 
doar un rol consultativ pe lângă primul-ministru sau un număr limitat de 
locuri în a doua cameră a parlamentului. 

                                                 
1 Cf. J. Hannak, Karl Renner und seine Zeit, Wien, Europe Verlag, 1965,  

p. 401-410. 
2 A. Popovici, La question roumaine en Transylvanie et en Hongrie, Paris,  

Ed. Payot, 1918, p. 77 şi urm. 
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În opera de consacrare a principiului autonomiei personale, Karl 
Renner a acordat acestei idei mai multe valenţe. Astfel, în viziunea sa, 
principiul personalităţii ar conduce la o separare netă între individ şi stat, 
considerându-l pe individ prin prisma sa naţională, prin cultura care-i 
clădeşte identitatea. Constatând că naţiunile au tendinţa din ce în ce mai 
accentuată de a se confunda cu teritoriul statal, Karl Renner estimează că 
ar fi bine, în consecinţă, ca ele să fie detaşate de suportul teritorial şi să se 
constituie sub formă de asociaţii de persoane care şi-au ales în mod 
voluntar apartenenţa naţională, autorul adăugând că naţiunea trebuie să 
fie înţeleasă ca o entitate juridică. La Renner, dreptul individual la auto-
determinare nu se confundă cu principiul naţionalităţilor în forma sa radi-
cală de principiu de constituire a statului – o naţiune, un stat; din contră, 
el apare ca un principiu de organizare internă a statului. De aceea, dreptul 
popoarelor de a dispune de ele însele, până acum apanajul exclusiv al 
dreptului internaţional public, devine principiul unui nou contract social1, 
garantând, iar nu distrugând entitatea statală. 

Exemplele istorice de autonomie culturală includ compromisul din 
Moravia din 1905, scurte perioade în Bucovina (1910) şi Galiţia (1914), 
legislaţia interbelică din Ucraina şi statele Baltice. În perioada dinainte şi 
de după Primul Război Mondial partidul socialist evreu, Bund, considera 
autonomia culturală ca o alternativă la mişcarea sionistă. 

Ulterior, în urma Primului Război Mondial, două dintre iniţiativele în 
favoarea principiului personalităţii au fost consacrate în dreptul pozitiv, 
durata lor de aplicare fiind însă foarte scurtă. Este vorba despre legile 
privind minorităţile naţionale din Lituania şi Estonia. Legea estoniană din 
12 februarie 1925 acorda propriilor minorităţi autonomie personală în 
probleme culturale. Conform acestei legi, apartenenţa la o minoritate era 
constatată într-un registru de naţionalitate unde erau înscrişi toţi cetăţenii 
care au împlinit vârsta de 18 ani. Existau două modalităţi de a figura în 
acest registru: din oficiu, în funcţie de criterii obiective şi după un criteriu 
numeric, pentru că legea estoniană considera ca minoritate orice grup 
compus din mai mult de trei mii de persoane. De asemenea, orice cetăţean 
se putea înscrie în aceste registre în urma unei manifestări de voinţă 
libere. În urma unor alegeri libere, membrii comunităţii autonome îşi ale-
geau un consiliu cultural autonom cu competenţe în domeniu cultural şi 
cu dreptul de a impune şi percepe taxe pentru susţinerea instituţiilor cultu-

                                                 
1 S. Pierre-Caps, op. cit., p. 15. 
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rale proprii1. În baza aceleiaşi legi, populaţia de origine estoniană avea şi 
ea posibilitatea de a se organiza conform principiului autonomiei cultu-
rale, acolo unde era minoritară. 

Ideile legii din 1925 au fost preluate într-o nouă lege din 25 octombrie 
1993 privind Autonomia culturală a minorităţilor naţionale. Legea 
permite străinilor rezidenţi în Estonia să participe la activităţile legate de 
identitatea naţională culturală a etniei în cauză, însă fără dreptul de a 
alege şi de a fi aleşi în instituţiile aferente. Dispoziţia îi priveşte pe ruso-
fonii care nu au acces la cetăţenia estoniană şi care sunt consideraţi 
„străini” conform legii din 12 iulie 1993 cu privire la străini2. 

O aplicare concomitentă a principiilor autonomiei teritoriale şi perso-
nale este realizată astăzi de legislaţia finlandeză3 şi de cea belgiană4. 

La o primă privire, constituţia Belgiană pare destul de aproape de 
ideea originară a lui Renner. Statul belgian se subdivide în trei regiuni 
teritoriale (Flandra, Valonia şi Bruxelles) şi în trei comunităţi lingvistice 
(flamandă, franceză şi germană). Aceste două structuri federale se supra-
pun fără a fi congruente. Bruxelles este o regiune bilingvă : flamandă şi 
franceză, iar minoritatea de limbă germană este recunoscută ca şi comu-
nitate culturală, dar nu şi ca o regiune constitutivă în federaţie. Totuşi, în 
cazul belgian, soluţia dominantă este în mod clar una teritorială cu unele 
elemente de autonomie culturală pentru regiunea Bruxelles-ului. 

În Ucraina sunt largi dezbateri pe tema autonomiei personale, nume-
roşi actori politici, printre care şi reprezentanţii minorităţii româneşti, 
militează pentru adoptarea unei legi privind autonomia naţional-culturală, 
lege care să includă şi o aplicare a principiului personalităţii5. 

                                                 
1 T. Drăganu, Câteva consideraţii privitoare la problema „drepturilor colec-

tive” ale minorităţilor naţionale, în RRDO nr. 18/2000, p. 44. 
2 În legătură cu acelaşi subiect, a se vedea şi M. Nutt, Diferite naţionalisme: 

cazul Estoniei, în revista Altera nr. 5/1996, p. 28-36. 
3 F. Horn, Garantarea drepturilor minorităţilor în Finlanda, în revista Altera 

nr. 5/1996, p. 128. 
4 F. Delmatino, Belgia după a doua reformă de stat: federalism complet sau 

confederalism în constituire?, în revista Altera nr. 7/1998, p. 30-56. 
5 Vezi luarea de cuvânt a d-lui Eugen Pătraş, cercetător, fost vice-preşedinte 

al Societăţii culturale „Mihai Eminescu” din Cernăuţi, în cadrul Seminarului 
internaţional Relaţia minoritate-majoritate. Modele europene, organizat de 
Centrul Intercultural al Ligii proEuropa între 1-3 mai 1996 la Târgu-Mureş, în 
revista Altera nr. 5/1996, p. 73. 
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Un alt exemplu utilizat de susţinătorii ideii de autonomie personală 
aparţine perioadei antonesciene din România. Astfel, se are în vedere 
Decretul-lege din noiembrie 1940 prin intermediul căruia cetăţenii de 
origine germană din România au fost forţaţi să facă parte din Grupul 
Etnic German, care se constituia ca persoană juridică învestită cu autori-
tate publică în scopul protejării şi dezvoltării specificului naţional. 
Partidul Muncitoresc Naţional-Socialist al acestui grup, partid înfiinţat 
prin acelaşi decret, a devenit reprezentantul regimului lui Adolf Hitler în 
România şi, în scopul sprijinirii acestui regim, a impus tuturor bărbaţilor 
de etnie germană apţi de luptă să îndeplinească serviciul militar în trupele 
S.S. şi să rămână în Germania1.  

În urmă cu un deceniu, modelul estonian a fost preluat în parte de 
legea ungară a minorităţilor naţionale, lege adoptată la 7 iulie 1993 şi care 
reia sistemul autonomiei personale. În virtutea acestei legi, minorităţile 
naţionale sunt invitate să se constituie în corporaţii de drept public în 
cadru municipal, deoarece ele trăiesc, în principal, în comunităţi mici. 
Competenţa acestor entităţi publice se referă aproape exclusiv la pro-
bleme de ordin lingvistic, statul garantând dreptul la învăţământ în limba 
maternă şi folosirea limbii materne în administraţie. Nu putem însă să nu 
observăm că lucrurile au fost uşurate aici, în primul rând, de faptul că în 
Ungaria minorităţile naţionale nu sunt o problemă de stat, ele formând între 
5 şi 10% dintr-o populaţie de cel mult 11 milioane de persoane. Miza 
acestei legi este una exterioară, pentru statul maghiar, „chestiunea naţio-
nală” fiind mai întâi o problemă externă, ceea ce conferă o altă dimensiune 
acestei legi, ea având mai degrabă rostul de exemplu pentru statele vecine. 
Care este, de fapt, raportul între milionul de indivizi aparţinând diferitelor 
minorităţi dispersate şi relativ integrate de pe teritoriul statului maghiar şi 
cele trei milioane şi jumătate de maghiari din statele vecine?  

                                                 
1 Prof. T. Drăganu arată că problema constituirii minorităţilor naţionale ca 

persoane juridice de drept public a fost dezbătută şi în perioada încheierii trata-
telor minorităţilor din anii 1919-1920 când autorităţile române au respins această 
idee pentru a nu promova tendinţele lor separatiste. Dezbaterile pe această 
problemă au fost reluate în 1994 când UDMR a promovat Proiectul propriu de 
lege privind minorităţile naţionale, însă, ele au rămas fără vreo finalitate, datorită 
caracterului lor nerealist şi inconciliabil, aşa cum remarcă dl. prof. Tudor 
Drăganu – Câteva consideraţii privitoare la problema „drepturilor colective” ale 
minorităţilor naţionale, în RRDO nr. 18/2000, p. 45. 
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Pentru această idee pledează şi proiectul de lege privind minorităţile 
naţionale iniţiat de UDMR la 18 noiembrie 1993. Acest proiect reia prin-
cipiul lui Renner la art. 5 alin. (2), precizând: „Comunităţile autonome, 
dispunând de autonomie personală, au dreptul la autoadministrare şi, în 
acest cadru, au drepturi proprii de decizie şi execuţie, în domeniul 
învăţământului, culturii, vieţii publice, activităţii sociale şi al informării”. 
Autonomia personală s-ar adăuga astfel, în concepţia UDMR, autodeter-
minării interne a comunităţii autonome, ducând, în opinia unor specia-
lişti1, la o separare a minorităţii în cadrul statului. O idee similară este 
susţinută şi în proiectul de lege al Guvernului Tăriceanu din 2005 privind 
statutul minorităţilor naţionale din România. Proiectul se află actualmente 
în dezbatere la Camera Deputaţilor ca şi cameră decizională. 

În Slovacia, o dată cu ratificarea Tratatului de cooperare şi bună 
vecinătate dintre Republica Slovacă şi Republica Ungară, a fost votată de 
parlamentul slovac, ca o completare la Tratat, şi o declaraţie oficială care 
prevedea raza de acţiune a legii în afirmarea drepturilor religioase, 
culturale şi lingvistice ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, 
refuzând explicit conceptul de „drepturi colective ale minorităţilor”, 
precum şi orice tentativă de creare a unor structuri autonome sau a unor 
statute individuale fundamentate pe principii etnice2. 

Printre exemplele contemporane menţionăm şi Actul privind Autono-
mia Naţional – Culturală din iunie 1996 din federaţia Rusă. Unele ele-
mente de autonomie culturală pot fi sesizate în opţiunea electorală Maori 
din Noua Zeelandă în regimul proporţionalităţii etnice din Tirolul de Sud.  

Din cele relatate, putem remarca faptul că noţiunea de autonomie 
personală implică alte două concepte faţă de care statul naţional este 
deseori reticent: autoadministrare pe criterii etnice şi drepturi colective3 
pentru minorităţile naţionale. Ostilitatea statului naţional faţă de aceste 
concepte poate fi explicată prin aceea că ambele pot fi puse în practică 

                                                 
1 G. Andreescu, V. Stan, R. Weber, Concepţia UDMR privind minorităţile 

naţionale, în RRDO – supliment, 1994, p. 14. 
2 Vezi luarea de cuvânt a d-lui Vladimir Sedivy, cercetător, Minoritights 

Group Slovacia, în cadrul Seminarului internaţional Relaţia minoritate-majoritate. 
Modele europene, organizat de Centrul Intercultural al Ligii proEuropa între  
1-3 mai 1996 la Târgu-Mureş, în revista Altera nr. 5/1996, p. 89. 

3 I. Diaconu, Minorităţile în dreptul internaţional contemporan, Ed. C.H. 
Beck, Bucureşti, 2009, p. 86. 
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doar prin crearea unei entităţi infra-statale cu personalitate juridică în 
materia dreptului public – organizaţia minorităţii respective. 

Aceasta, în numele şi pentru membrii săi, organizează cadrul de exer-
citare a drepturilor specifice minoritarilor. Cetăţeanul minoritar nu şi-ar 
putea exercita drepturile specifice decât ca membru al organizaţiei res-
pective, ceea ce ar putea fi inechitabil pentru persoanele minoritare care 
nu ar dori să facă parte din organizaţie şi, de asemenea, în contradicţie cu 
prevederile internaţionale privind dreptul fiecărei persoane de a decide 
cum doreşte să fie percepută de ceilalţi. Un alt motiv de îngrijorare al 
autorităţilor etatice este acela că instituirea unui organ intermediar între 
persoana minoritară şi statul al cărui cetăţean este, ar putea duce la 
îndepărtarea cetăţeanului de stat, făcându-l dependent însă de respectiva 
organizaţie, persoana minoritară simţindu-se, în primul rând, membru al 
etniei sale şi abia în al doilea rând cetăţean al statului, astfel înăbu-
şindu-i-se interesul pentru treburile cetăţii şi punându-se sub semnul între-
bării chiar fidelitatea sa faţă de stat. 

Datorită aparentei contradicţii a unei astfel de autonomii a minorităţii 
cu funcţiile şi atribuţiile statului modern, autonomia personală este şi mai 
puţin prezentă în practica statelor decât celelalte tipuri de autonomie, cea 
locală şi cea regională1. 

Având în vedere evoluţia teoriei autonomiei personale, precum şi 
practica dezvoltată pornind de la aceste idei, s-ar putea evidenţia câteva 
constante, mai cu seamă legate de contextul şi de scopul cu care 
asemenea soluţii au fost aplicate. 

În perioada fundamentării sale, Karl Renner şi-a însuşit principiul cu 
un scop foarte precis, respectiv menţinerea statului austro-ungar, cel puţin 
sub forma unei federaţii de naţiuni. În acest context, acordarea de drepturi 
minorităţilor naţionale ar putea fi interpretată mai degrabă ca un mijloc 
decât ca un scop în sine. 

În perioada actuală, este posibil ca aplicarea principiului autonomiei 
personale în Finlanda şi Belgia să urmărească acelaşi scop. 

În ceea ce priveşte Estonia, adoptarea legii din 1993 privind minori-
tăţile naţionale poate fi apreciată în contextul adoptării, în acelaşi an, a 
legii privind situaţia străinilor în Estonia. Cele două reglementări au 
scopul, pe de o parte, de a consolida naţiunea estoniană, prin acordarea 

                                                 
1 G. Andreescu, V. Stan, R. Weber, op. cit., p. 19-20.  
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cetăţeniei doar pentru foştii cetăţeni sovietici rezidenţi pe teritoriul esto-
nian şi care cunosc limba estoniană, iar, pe de altă parte, de a rezolva şi 
problemele rusofonilor care, deşi ataşaţi din motive istorice şi social-eco-
nomice de teritoriul estonian, nu pot primi cetăţenia estoniană. 

Aplicarea autonomiei personale în Ungaria poate fi analizată în 
contextul mai larg determinat de interesul manifestat al Ungariei pentru 
numeroşii etnici maghiari din statele învecinate, interes consacrat chiar 
prin textul constituţiei. În această opinie, Statul ungar ar susţine eforturile 
minorităţilor maghiare din statele învecinate de a obţine autonomie 
personală prin exemplul propriu. În acest context, chiar cercetătorii 
maghiari au apreciat că „interesul naţional al etniei maghiare este ca în acest 
spaţiu al Europei să se spargă monopolul modelului statului naţional”.  

Rezumând, acolo unde autonomia personală a fost pusă în practică pe 
cale de reglementare, aplicarea principiului a răspuns unor probleme 
specifice statelor respective, tinzând, pe calea acordării de drepturi 
suplimentare minorităţilor naţionale, spre consolidarea respectivelor state.  

În concluzie, opinăm că, cel puţin în Europa Centrală şi de Est, 
perioada statului-naţiune nu a trecut încă şi că aceasta mai reprezintă şi 
pentru viitorul previzibil o soluţie de stabilitate. Nu putem, însă, mini-
maliza importanţa unui principiu, cel al autonomiei personale, care s-a 
dovedit o soluţie în anumite circumstanţe. 

Totuşi, având în vedere realităţile istorice, prof. Tudor Drăganu 
avertiza că „aplicarea sistemului autonomiei personale a putut duce la 
consecinţe incompatibile cu interesele majorităţii alcătuitoare de stat 
atunci când grupului etnic al unei minorităţi naţionale i s-au recunoscut 
drepturi atât de largi încât însuşi caracterul suveran şi unitar al statului a 
fost pus în cumpănă”1. 

5.2. Autonomia teritorială 

În încercarea de a răspunde de o manieră satisfăcătoare solicitărilor 
minorităţilor naţionale, păstrând totuşi entitatea statală, autorităţile inter-
naţionale sau etatice, în colaborare cu specialiştii teoreticieni din domeniu 
au imaginat, experimentat şi pus în practică diverse sisteme juridice. 

Concepţiile statelor asupra acestei chestiuni merg de la refuzul de a 
accepta ideea de minoritate naţională până la aceea de a schimba 

                                                 
1 T. Drăganu, Câteva consideraţii privitoare la problema „drepturilor colec-

tive” ale minorităţilor naţionale, p. 44. 
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structura de stat în acord cu cerinţele minorităţilor naţionale şi de a crea 
un stat federal multinaţional. 

Franţa sau Grecia, spre exemplu, susţin ideea că statele lor sunt 
fondate pe principiul naţiunii civice, populaţia lor fiind formată din 
persoane cu etnii, limbi şi religii diverse unite de un ataşament faţă de 
valorile democraţiei franceze, respectiv elene. În consecinţă, atât timp cât 
statul manifestă respect faţă de identitatea etnică, culturală, religioasă a 
tuturor indivizilor, care împreună formează naţiunea, conceptul de mino-
ritate naţională nu-şi găseşte justificarea.1 

Putem considera Elveţia la polul opus, deoarece, spre deosebire de 
Franţa, stat unitar şi naţional, Confederaţia elveţiană se autodefineşte ca 
stat federal şi multinaţional, în care cele patru naţionalităţi: germană, 
franceză, italiană şi reto-romană sunt constitutive de stat şi autonome atât 
la nivel regional cât şi cantonal. 

Astfel, sistemele juridice de protecţie a drepturilor minorităţilor naţio-
nale adoptate de către state sunt diverse, de fapt nu există două soluţii 
identice. Ele merg de la simpla declarare a egalităţii în drepturi şi a nedis-
criminării pe motive etnice, lingvistice, religioase, chiar fără recunoaş-
terea existenţei „minorităţii naţionale” etc., până la revizuirea structurii de 
stat astfel încât ea să reflecte egalitatea şi autonomia reciprocă a etniilor 
conlocuitoare. Primul caz este întâlnit în Franţa, iar cel de al doilea, în 
vecina sa, Belgia.  

În pofida acestei extreme diversităţi, sistemele juridice de protecţie ale 
drepturilor minorităţilor naţionale pot fi clasificate în două grupe: 

– sisteme juridice bazate pe principiul nediscriminării corectat, even-
tual, printr-un tratament preferenţial al persoanelor aparţinând minori-
tăţilor naţionale şi 

– sisteme juridice fondate pe acordarea unui anumit grad de autono-
mie minorităţii naţionale în ansamblu. 

                                                 
1 În momentul ratificării Pactului cu privire la Drepturile Civile şi Politice 

Franţa a declarat că „în lumina articolului 2 al Constituţiei Republicii 
Franceze(…) articolul 27 nu poate fi aplicat, în ce priveşte Republica Franceză”. 
Invocând acest articol, conform căruia Franţa este o „republică indivizibilă, 
seculară, democratică şi socială” care „asigură egalitatea tuturor cetăţenilor în 
faţa legii, fără deosebire de origine, de rasă sau religie” şi care „respectă toate 
convingerile”, Franţa a susţinut că „nu are minorităţi”(V. Guesdon c. Franţei, 
Raportul 2 al Comitetului pentru Drepturile Omului, 1945, doc. ONU, A/45/40 
Anexa IX G, par. 5.6). 
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Sistemele din prima categorie au la bază concepţia că statul, fie el 
unitar sau federal, are la bază o singură naţiune constituită din totalitatea 
cetăţenilor, consideraţi individual. Amintindu-ne de teoria lui  
J.J. Rousseau, am putea spune că statul s-a format printr-un contract 
încheiat între cetăţeni, fiecare dintre aceştia, consideraţi individual, fiind 
element constitutiv de stat. Ca urmare, statul răspunde în faţa fiecărei 
persoane, iar acestea au drepturi individuale. 

Spre deosebire de sistemele din prima categorie, statele din cea de a 
doua grupă pot fi şi multinaţionale. Raportându-ne din nou la teoria 
contractului social, am putea spune că în acest caz contractul se încheie 
atât între cetăţenii consideraţi separat cât şi între comunităţile pe care ei le 
formează după criteriile etnie, limbă, religie, cultură. În consecinţă, şi 
acestea apar ca fiind constitutive de stat. Lor li se recunoaşte o anumită 
autonomie, în domeniile şi în gradele recunoscute de constituţie şi de 
celelalte legi, precum şi anumite atribuţii de autoritate publică.  

Am putea afirma că sistemele din prima categorie sunt bazate pe drep-
turi individuale specifice acordate persoanelor aparţinând minorităţilor 
naţionale, iar cele din a doua categorie, pe drepturi colective. 

O altă clasificare a acestor sisteme o oferă concepţia lui Rainer 
Baubock1. Acesta împarte drepturile minorităţilor naţionale în trei 
categorii: libertăţi culturale, recunoaşterea publică şi autonomia politică. 

Libertăţile culturale sunt drepturile universale ale omului care se 
aplică în mod egal tuturor minorităţilor culturale. Conform art. 27 din 
Pactul Internaţional privind Drepturile Civile şi Politice este vorba de 
drepturi individuale ce se pot exercita şi în comun. Această prevedere 
creează o obligaţie corelativă a statelor de a se abţine de la asimilarea 
coercitivă sau de la orice altă politică urmărind să submineze existenţa 
minorităţii culturale. 

Drepturile de recunoaştere publică implică o dimensiune colectivă 
mai puternică şi obligaţii pozitive din partea autorităţilor publice. 
Presupun identificarea grupurilor beneficiare şi mobilizarea unor resurse 
politice sau economice ale statului pentru protejarea şi susţinerea mino-
rităţii. Asemenea drepturi includ exceptarea minorităţilor religioase de la 
aplicarea legilor ce le-ar interzice unele practici (purtarea de turbane sau 

                                                 
1 R. Baubock, în studiul Territorial or cultural autonomy for national mino-

rities, susţinut la 22 decembrie 2001 la Academia Vieneză.  
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baltice la serviciu, sacrificarea de animale în cadrul ritualurilor reli-
gioase), politici anti-discriminare (răsturnarea sarcinii probei de nediscri-
minare către angajatori sau responsabilii cu locuinţele sau serviciile), 
recunoaşterea simbolică (introducerea studiului istoriei minorităţii) sau 
sprijinul material (subvenţii pentru şcolile minoritare). Toate aceste 
drepturi implică recunoaşterea unor diferenţe de grup. Unele din ele sunt 
încă drepturi predominant individuale (dreptul la cursuri opţionale în 
limba minorităţii în şcolile publice), altele au un caracter mai degrabă 
colectiv (inscripţiile topografice în limba minorităţii). Tot aici se înca-
drează şi reprezentarea specială a minorităţilor în autorităţile publice 
(legislativ, guvern, ministere, organele jurisdicţionale, serviciile publice). 
În opinia noastră, noţiunea de „drepturi de recunoaştere publică” are o 
sferă apropiată cu cea a noţiunii de regim preferenţial. 

Autonomia politică sau drepturile de autoguvernare. Spre deosebire de 
recunoaşterea publică, aceste drepturi nu servesc la integrarea minorităţii 
în comunitatea mai largă, ci recunosc şi stabilesc minoritatea ca şi 
comunitate politică separată cu propriile instituţii ce decid în numele 
acesteia. Dacă art. 27 acordă tuturor minorităţilor dreptul de a-şi înfiinţa 
propriile asociaţii autonome de drept privat, autonomia politică implică 
un set de competenţe specifice statului modern : instituţii legislative 
pentru a-şi defini sau modifica propriile atribuţii, organe executive dotate 
cu autoritate publică. 

Autonomia politică pentru minorităţile naţionale poate fi realizată pe 
două căi : fie prin subdivizarea teritoriului, astfel încât minorităţile la 
nivel statal să devină la nivel regional majorităţi (autonomie teritorială), 
fie prin subdivizarea populaţiei în comunităţi distincte organizate ca şi 
corporaţii, asociaţii de drept public (autonomie culturală). Unităţile teri-
toriale sau asociative sunt dotate cu instituţii separate de guvernare şi cu 
prerogative de autonomie politică. Aceste puteri sunt superioare celor ale 
administraţiei descentralizate care, fiind delegate, pot fi retrase unilateral 
de către guvernul central. 

Christoph Pan consideră că „prin autonomie teritorială se înţelege un 
statut special acordat unei zone care permite locuitorilor acesteia să-şi 
rezolve singuri problemele proprii prin legislaţie, guvernare, administrare 
şi jurisdicţie proprie.”1 Acelaşi autor arată că, pentru a fi reală şi eficientă, 

                                                 
1 C. Pan, Dreptul la autonomie al grupurilor etnice din Europa, revista Altera 

nr. 1/1995, p. 55. 
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domeniile de competenţă ale autorităţilor autonome ar trebui să cuprindă: 
folosirea de însemne proprii, dreptul de a-şi spune cuvântul la regle-
mentarea dublei cetăţenii, învăţământul, inclusiv cel superior, în funcţie 
de valorile şi nevoile comunităţii etnice respective, instituţiile şi progra-
mele culturale şi informative, inclusiv radio-televiziunea, utilizarea resur-
selor naturale ale zonei, protecţia socială şi sănătatea, căile de transport, 
producţia de energie, controlul băncilor şi al altor instituţii financiare, 
politia, impozitele pentru scopuri regionale, dreptul de a exercita profesii 
şi de a face afaceri. 

După Rainer Baubock1, autonomia reprezintă o alternativă la reali-
zarea unei depline suveranităţi teritoriale prin formarea unui stat indepen-
dent. Prin intermediul autonomiei, minorităţile îşi pot satisface aspiraţiile 
de autoguvernare prin diferite modalităţi de partajare a puterilor care 
divid suveranitatea internă, astfel încât guvernul comunităţii autonome să 
poată lua decizii definitive în domeniile de competenţă acordate şi să 
poată iniţia schimbări în modalităţile concrete de partajare a puterii cu 
guvernul central.  

Spre deosebire de această opinie, după Christoph Pan, autonomia nu 
implică pretenţii de suveranitate. În ce ne priveşte, ne raliem primului 
dintre aceste puncte de vedere pe următorul considerent: după cum se 
cunoaşte, doctrina juridică defineşte suveranitatea prin intermediul a două 
noţiuni: supremaţie, sau suveranitate internă şi independenţă, sau suvera-
nitate externă2. Supremaţia, la rândul ei, reprezintă, în opinia aceluiaşi 
autor, acea calitate a puterii de stat de a fi superioară oricăror altor puteri ce 
s-ar manifesta pe teritoriul statului respectiv. Pe de altă parte, autonomia 
teritorială sau regională presupune ca, în regiunea respectivă, parte a terito-
riului de stat, competenţele puterii publice să fie partajate între autorităţile 
centrale şi cele locale. În măsura în care acest partaj de competenţe este de 
natură constituţională şi se impune chiar şi autorităţilor centrale, puterile, 
atribuţiile comunităţii autonome reprezintă altceva, limitări ale suveranităţii 
interne a statului. La aceasta se adaugă şi faptul că, în unele state, chiar 
unitare, în care se realizează o autonomie regională, conflictele de compe-
tenţă sunt supuse instanţelor jurisdicţionale de vârf.3 

                                                 
1 R. Baubock, op. cit., p. 4. 
2 A se vedea, în acest sens, G. Vrabie, Drept constituţional şi instituţii poli-

tice, vol. I, Ed. Cugetarea, Iaşi, 1999, p. 84 
3 Spre exemplu, în Spania acestea sunt de competenţa Tribunalului Constitu-

ţional (art. 159 din Constituţie). 
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Cele mai revelatoare exemple de autonomie regională ca şi metodă de 
acomodare a minorităţilor naţionale ne oferă Europa, Italia şi Spania, ca 
state unitare, şi Belgia, Elveţia, ca state federale. 

 
Sintetizând informaţiile pe care ni le aduc exemplele de autonomie 

regională cum sunt cele prezentate mai sus, precum şi doctrina din 
domeniu, am putea extrage câteva trăsături definitorii ale autonomiei ca 
metodă de răspuns la solicitările minorităţilor etnice: 

i) Organizarea ţării pe principiul autonomiei teritoriale reprezintă o deci-
zie de importanţă majoră în existenţa unui stat, motiv pentru care autonomia 
politică se instituie prin Constituţie, şi nu doar prin intermediul legii. 

ii) Autorităţile centrale ale statului pot reveni asupra statutului de 
autonomie acordat regiunilor sau grupurilor etnice doar pe calea unei 
revizuiri constituţionale, atâta timp cât statutul de autonomie este recu-
noscut prin Constituţie, iar minoritatea este definită ca element constitutiv 
al statului. 

iii) Autonomia politică se întâlneşte atât în state unitare, cât şi în cele 
federale, în practică, deosebirile dintre autonomie şi federalism nefiind 
întotdeauna facil de realizat. 

iv) Autonomia presupune crearea la nivel regional sau nivelul gru-
pului etnic organizat prin prisma autonomiei culturale, a unor instituţii 
dotate cu autoritate, cu personalitate juridică de drept public, care să 
gireze interesele comunităţii etnice în anumite domenii. 

v) Noţiunea de drepturi colective, ca drepturi ale comunităţii etnice 
autonome exercitate de către autorităţile acestora, se justifică numai în 
statele organizate pe principiul autonomiei politice pe baze etnice sau 
teritoriale. 

vi) Controlul etatic asupra autorităţilor autonome s-ar limita, de cele 
mai multe ori, la un control constituţional realizat de o instanţă jurisdic-
ţională de vârf, precum Curtea Constituţională. 

vii) Între autorităţile centrale şi autorităţile comunităţii autonome are 
loc un partaj de competente stabilit, de cele mai multe ori, chiar prin 
constituţie – încă un element care apropie autonomia de federalism. 

viii) În măsura în care conflictele de competenţă între cele două se 
reglează de către autorităţi jurisdicţionale, precum instanţa supremă de 
drept comun sau instanţa specializată în controlul constituţionalităţii, 
nefiind de competenţa autorităţilor administrative centrale, asemănarea cu 
structura federală devine evidentă. În fapt, distincţia dintre autonomie şi 
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federalism devine tot mai mult o chestiune de grad decât una de 
substanţă. Cum anumite atribuţii ale autorităţilor autonome se impun ca 
imuabile inclusiv puterii legiuitoare centrale, înseamnă, în opinia noastră, 
că însăşi suveranitatea statului este în discuţie şi că, practic, a avut loc o 
partajare a laturii interne a suveranităţii statului. Această trăsătură, deşi 
specifică statului federal, se remarcă tot mai des în state care continuă să 
se caracterizeze ca unitare. Este vorba nu doar de Italia sau Spania, ci şi 
de China, în care Macao şi Hong-Kong-ul sunt denumite regiuni 
autonome, însă Hong-Kong-ul, cel puţin, nu se deosebeşte cu nimic de un 
stat federal tipic1. 

5.3. Democraţiile consociaţionale 

Democraţiile consociaţionale reprezintă, după unii autori, un alt tip de 
răspuns la clivajele societăţii.  

Expresia democraţie consociaţionistă2 a fost introdusă de politologul 
olandez Arend Lijphart într-un studiu scris în 19683. Lijphart a elaborat 
modelul democraţiei consociaţioniste ca opusul sistemelor democratice 
bazate pe o cultură politică omogenă. El a definit acest model ca fiind 
acel sistem în care puterea guvernamentală este deţinută de cartelul 
elitelor politice animate de scopul edificării unei democraţii stabile în 
condiţiile unei culturi politice segmentate.  

În opinia lui, elementele definitorii ale acestui model sunt: guvernul de 
mare coaliţie în care sunt reprezentate toate segmentele societăţii, auto-
nomia acestor segmente, proporţionalitatea – ca principiu de funcţionare a 

                                                 
1 A se vedea G. Zhu, La nouvelle autonomie de Hong-Kong : une région a 

part dans la Chine populaire, în Revue Internationale de Droit Comparé,  
no. 2/2003, p. 365-417. Conform autorului, Deng Xiaoping a afirmat că „Politica 
noastră este de a pune în aplicare conceptul «o ţară, două sisteme»”. Pe scurt, 
aceasta semnifică faptul că în China un miliard de chinezi sunt guvernaţi de un 
sistem socialist, în timp ce Hong-Kong-ul şi Taiwanul sunt guvernate printr-un 
sistem capitalist.” (traducerea autoarei) – G. Zhu, op. cit., p. 368. 

2 Termenul  consociaţional provine din englezul consociation, care produce 
adjectivul consociaţional şi care are, după dicţionarul Webster, trei semnificaţii: 
1. asociere în tovărăşii sau alianţe; 2. o asociaţie a bisericilor sau a societăţilor 
religioase; 3. o simbioză ecologică cu un singur partener dominant. 

3 A. Lijphart, Typologies of Democratic Systems, în Comparative Political 
Studies, vol. I, nr. 1, aprilie 1968, idee reluată apoi şi în alte studii şi cărţi începând 
cu „Consociational Democracy”, în World Politics, vol. 21, nr. 2, ianuarie 1969. 
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sistemului electoral, de recrutare a funcţionarilor publici şi de alocare a 
banilor publici, precum şi dreptul de veto reciproc de care beneficiază 
minorităţile politice.  

Funcţionarea adecvată bazată pe cooperarea elitelor în cadrul 
democraţiei consociaţionale depinde, conform autorului teoriei, de nouă 
condiţii-cadru. Acestea sunt:  

i) absenţa acelei majorităţi care nu este interesată de împărţirea puterii, 
care, dimpotrivă, doreşte adoptarea modelului majoritar;  

ii) statutul socio-economic sensibil egal al grupurilor subculturale; 
iii) numărul redus al segmentelor,  
iv) echilibrul dintre ele; 
v) dimensiunea redusă a ţării; 
vi) prezenţa unui pericol sau a unei ameninţări externe; 
vii) prezenţa unei loialităţi cuprinzătoare predominante în comparaţie 

cu loialităţile particulariste; 
viii) o anume concentrare geografică a grupurilor ce facilitează federa-

lizarea; 
ix) o predispoziţie pentru consens, tradiţia compromisurilor. 
Tot Arend Lijphart a dezvoltat în 1984 modelul democraţiei majori-

tare şi pe cel al democraţiei consensuale. În modelele consociaţional şi 
consensual se pune accentul pe partajul puterii la nivelul autorităţilor 
centrale între elitele politice reprezentând diferitele segmente ale socie-
tăţii care duce la un partaj vertical de puteri între autorităţile statului şi 
comunităţile autonome. Dacă federalismul accentuează mai degrabă auto-
nomia decât integrarea, consociaţionismul accentuează mai degrabă inte-
grarea decât autonomia. Scopul consociaţionismului este, în ultimă 
instanţă, să contracareze solicitările de autonomie politică ale comuni-
tăţilor minoritare, nu să le afirme ca principii permanente ale unei consti-
tuţii federale. 

Dacă federalismul şi autonomia sunt percepute predominant ca 
metode de distribuţie teritorială a puterii, democraţia consociativă este, în 
general, non-teritorială1. 

În România, în ultimii ani s-au publicat, în special de către autori 
maghiari, studii de politologie pornind de la concepţia lui Arend Lipjhart 
privind democraţia consociaţională sau cea consensuală. Printre autorii 

                                                 
1 R. Baubock, op. cit. p. 16. 
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interesaţi de aplicabilitatea acestor modele în România sau doar în 
Transilvania enumerăm pe Kántor Zoltán, Gusztáv Molnár, Bakk Miklós, 
dar şi pe Gabriel Andreescu1. 

În ceea ce ne priveşte, credem că soluţia aleasă de autorităţile româ-
neşti s-ar putea încadra, eventual, în modelul democraţiei consociaţionale, 
dacă am porni, aşa cum argumentează autorii citaţi, de la exemplul 
minorităţii naţionale maghiare reprezentată politic atât la nivel parlamen-
tar cât şi guvernamental. Totuşi, această cutumă politică nu acoperă nici 
măcar majoritatea din condiţiile formulate de autorul teoriei pentru a ne 
afla în prezenţa unui exemplu de democraţie consociaţională, precum sunt 
Olanda sau Elveţia.  

                                                 
1 G. Andreescu, Continuarea participării UDMR la guvernare – prima fază a 

democraţiei consensualiste româneşti?, Provincia, anul I (noiembrie 2000) nr. 7, 
p. 2–3; B. Miklós, De la origini la începuturi, Provincia, anul I (noiembrie 2000) 
nr. 7, p. 4; M. Gusztáv, Şansele democraţiei consociative în Transilvania, 
Provincia, anul I (octombrie 2000) nr. 6, p. 2; K. Zoltán, National Minorities, 
Democracy and Consociationalism. The Case of Hungarians in Romania, MA 
Thesis (Central European University), Budapest, June 1996, p. 61–63. 

 
 



Capitolul II 

Statutul juridic al minorităţilor naţionale 

în dreptul internaţional public
 

§1. Internaţionalizarea problemei drepturilor omului, în 

general, şi a minorităţilor naţionale, în special – tendinţa actuală 

Din perspectiva teoriei clasice, dreptul internaţional era definit ca 
ansamblul de norme juridice care reglementează exclusiv relaţiile dintre 
state, doar acestea fiind subiecte de drept internaţional1. Ulterior, s-a 
recunoscut capacitatea de a avea drepturi şi de a-şi asuma obligaţii în plan 
internaţional şi altor categorii de subiecţi. Totuşi, capacitatea indivizilor 
de a fi subiecţi de drept internaţional este şi astăzi un subiect controversat, 
în pofida numeroaselor transformări care au avut loc în acest domeniu. 

Din aceeaşi perspectivă, dacă doar statele erau subiecte de drept inter-
naţional, modul în care aceştia îşi tratau resortisanţii constituia în mod 
exclusiv o problemă internă, un aspect inerent al suveranităţii statului. Pe 
cale de consecinţă, comunitatea internaţională, respectiv celelalte state, nu 
aveau nici legitimitatea, nici posibilitatea legală de a interveni2. Legiti-
mitatea intervenţiei prin forţă a unor state pentru a pune capăt maltratării 
de către un alt stat al propriilor săi cetăţeni a fost oferită în secolul al 
XVII-lea prin teoria lui Hugo Grotius şi , în 1758, de doctrina lui Emeric 
de Vattel3. În condiţiile în care această doctrină a servit uneori drept 
pretext pentru invadarea unor ţări mai slabe4, este de înţeles reticenţa 
statelor de a permite intervenţiile de orice fel ale altor ţări în acest 
domeniu. Se considera aplicabil în situaţii similare principiul suveranităţii 

                                                 
1 A. Bolintineanu, A. Năstase, B. Aurescu, Drept internaţional contemporan, 

Ed. All Beck, Bucureşti, 2000, p. 73. 
2 Ibidem, p. 137. 
3 Ibidem. 
4 Th. Buergenthal, R. Weber, Dreptul internaţional al drepturilor omului,  

Ed. All, Bucureşti, 1996, p. 3. 
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absolute1, sau, în termenii secolului al XX-lea şi al XXI-lea, principiul 
neamestecului în treburile interne.2 

Totuşi, la început în mod excepţional şi motivat de circumstanţe 
istorice, apoi din ce în ce mai des, prevederi relative la protecţia dreptu-
rilor unor anumite categorii de cetăţeni au început să facă obiectul unor 
tratate bilaterale. Astfel, prin tratate internaţionale a fost abolit comerţul 
cu sclavi. De asemenea, în secolul al XIX-lea, Imperiul Otoman a recu-
noscut prin tratate internaţionale libertatea religioasă minorităţii creştine 
aflate pe teritoriul său. 

Baza juridică a includerii unor asemenea prevederi în tratate consta în 
dreptul statului de a-şi limita propria suveranitate asumându-şi obligaţii 
faţă de alte state, prin acte de drept internaţional. Astfel, în măsura în care 
statele convin prin tratate să acorde anumite drepturi propriilor resorti-
sanţi, niciunul dintre aceste state nu mai poate afirma în mod legitim că 
modul în care îşi tratează cetăţenii constituie o chestiune de drept intern. 
Pe aceasta cale, problema drepturilor omului a devenit un domeniu de 
politică externă pentru un număr din ce în ce mai mare de state. 

Internaţionalizarea domeniului drepturilor omului şi a problemei 
minorităţilor naţionale se justifică, pe de o parte, prin potenţialul conflic-
tual în plan extern al nerespectării acestor drepturi, mai ales în situaţii în 
care o etnie este minoritară intr-un stat, dar majoritară în statul vecin şi, 
pe de altă parte, prin transformările de substanţă care au avut loc în 
dreptul internaţional, după cel de-al Doilea Război Mondial şi, mai ales, 
după sfârşitul Războiului Rece. În această perioadă, societatea interna-
ţională a început să se definească drept un ansamblu de ţări democratice, 
constituind nu doar un cadru legal al acţiunilor statelor în plan extern, ci 
un garant al democraţiei şi al drepturilor omului. Pe această bază, 
problematica drepturilor omului este abordată din ce în ce mai detaliat în 
cadrul organizaţiilor internaţionale. 

Problema minorităţilor a căpătat importanţă după Primul şi mai ales 
după cel de-al Doilea Război Mondial. Atunci, schimbările aduse pe harta 
lumii au dus la transformarea multor minorităţi naţionale în majorităţi prin 

                                                 
1 G. Vrabie, op. cit., p. 95. 
2 A se vedea: I. Niţă, Conflicte etnice şi soluţii teritoriale. Studiu de caz: 

Declaraţia de Independenţă a Kosovo, în RRDI nr. 6/2008, p. 1; G. Molnar, Spre 
un drept recunoscut internaţional de intervenţie umanitară unilaterală?, în RRDI 
nr. 6/2008, p. 81. 
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formarea statelor naţionale, în special în Europa. Totuşi, aceste noi state 
naţionale, ca şi cele vechi, de altfel, nu erau lipsite de minorităţi naţio-
nale. Putem afirma astăzi că statele omogene etnic, lingvistic sau religios 
sunt excepţii, în special pe continentul nostru. 

În acest context, tratatele internaţionale urmăreau să protejeze grupu-
rile naţionale minoritare de pericolul asimilării lor forţate de către statele 
pe ale cărui teritoriu vieţuiau. În plus, astăzi, în condiţiile în care diversi-
tatea etnică, lingvistică, religioasă a Europei este percepută ca una dintre 
valorile continentului şi ca sursă a vitalităţii sale, prezervarea acestei 
diversităţi are în vedere nu doar pericolul asimilării forţate, ci mai ales al 
celei involuntare, sub influenţa mass-mediei, în special. 

§2. Istoric. Evoluţia problematicii privind drepturile mino-

rităţilor naţionale în plan internaţional 

Studiind evoluţia modului în care au fost tratate din punct de vedere 
politic şi mai ales juridic minorităţile naţionale, credem că este util să 
evidenţiem modul în care grupurile minoritare erau percepute în diverse 
etape ale istoriei şi modul în care acestea se percepeau pe sine, în 
momentul în care o asemenea conştiinţă de sine a apărut.  

2.1. Primele reglementări privind grupurile minoritare 

Este de remarcat că din perioada imperiului bizantin şi până în secolul 
al XVIII-lea principalele diferenţieri între indivizi ca grupuri priveau mai 
degrabă religia practicată decât cultura, limba etc. Astfel se explică de ce 
tratatele încheiate în această perioadă şi care făceau referiri la protecţia 
unor drepturi individuale de către state aveau în vedere, în marea lor 
majoritate, doar libertatea religioasă. În anul 562 d.Hr. împăratul Justinian 
al Imperiului Bizantin şi Chorroes I al Persiei se angajau să respecte 
drepturile religioase ale minorităţilor din cele două imperii1. Este relevant 
faptul că în această perioadă şi pentru încă aproape un mileniu accentul se 
punea mai degrabă pe toleranţă şi nediscriminare, decât pe recunoaşterea 
altor drepturi membrilor comunităţilor minoritare. 

                                                 
1 I. Diaconu, Minorităţile. Statut. Perspective, Ed. Institutului European 

pentru Drepturile Omului, Bucureşti, 1996, p. 21. 
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Reforma religioasă care a avut loc în secolele XI-XVI a dus, în urma a 
numeroase confruntări armate, la recunoaşterea egalităţii în drepturi 
pentru practicanţii catolicismului, lutheranismului şi calvinismului. Deşi, 
în această perioadă, diferenţierea cea mai semnificativă avea în vedere 
religia, de multe ori nu era vorba despre grupuri distincte numai din punct 
de vedere religios, ci şi etnic sau lingvistic. 

Odată cu Revoluţia Franceză din 1789 are loc o schimbare a concep-
ţiei cetăţeanului despre sine. El nu se mai percepe ca „supus” al statului 
încarnat în rege, împărat etc. ci, sub influenţa jusnaturalismului, ca per-
soană autonomă, titulară de drepturi individuale anterioare creării statului 
şi pe care acestea din urmă trebuie să i le garanteze. În acest context, se 
încheagă şi ideile legate de apartenenţă la diverse comunităţi lingvistice, 
culturale sau etnice. 

Congresul de la Viena din 1815 nu a consacrat doar dezmembrarea 
imperiului napoleonian, ci şi protecţia unor minorităţi din Imperiul Rus şi 
din Confederaţia germană. Este vorba despre crearea, în cadrul Imperiului 
ţarist, a „Regatului Poloniei” care garanta comunităţii poloneze, majo-
ritare în teritoriile sale, dar minoritară în Imperiu, o anumită autonomie şi 
despre recunoaşterea minorităţii evreieşti din Germania, a cărei pro-
tecţie era extinsă, dincolo de libertatea religiei, la drepturi civile şi poli-
tice care vizau îmbunătăţirea stării lor civile. Totuşi, este de specificat 
faptul că în acea perioadă, problema drepturilor unor anumite grupuri 
de indivizi nu se punea încă în termeni de majoritate/minoritate, acest 
mod de abordare fiind specific curentelor democratice care s-au 
dezvoltat în secolele următoare. 

Un exemplu unic de recunoaştere şi protecţie a drepturilor minori-
tăţilor religioase îl reprezintă situaţia ortodocşilor, armenilor şi evreilor 
din Imperiul Otoman. Sistemul „millet-urilor” creat de sultanul Mohamed 
al II-lea în secolul al XV-lea a dăinuit până în secolul al XX-lea, 
constituind baza formării viitoarelor state naţionale. Acest sistem, consi-
derat de unii autori un prim exemplu de autonomie personală1, consta în 
competenţa acordată fiecărei comunităţi religioase de a reglementa pro-
blemele de statut personal, moştenire, educaţie, religie, justiţie pentru 
membrii săi. Comunităţile puteau înfiinţa şcoli separate, hoteluri, spitale, 
cămine pentru bătrâni şi săraci, tribunale, răspunzând şi de colectarea 

                                                 
1 S. Pierre-Caps, op. cit., p. 7. 
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impozitelor datorate guvernului otoman. Autoguvernarea sub conducerea 
liderilor religioşi s-a extins, astfel încât, spre sfârşitul secolului al 
XIX-lea, în Imperiul Otoman existau 11 millet-uri, deşi reprezentau mai 
puţin de 1% din populaţia imperiului. Totuşi, trebuie menţionat că înfiin-
ţarea şi dezvoltarea acestui sistem a constituit o variantă administrativă 
adoptată de guvernul otoman, fără ca aceasta să fie stabilită prin tratate 
internaţionale, celelalte state nefăcând decât să accepte acest mod de 
organizare internă a statului otoman. 

Începând din secolul al XIX-lea, numeroase persoane având caracte-
ristici etnice, lingvistice, culturale sau religioase comune au început să se 
perceapă pe sine ca membri ai unei comunităţi care, împărtăşind între ei o 
moştenire comună, se diferenţiau de ceilalţi indivizi prin chiar elementele 
acestei moşteniri proprii. De pe această bază, comunităţile respective 
tindeau la întemeierea unei formaţiuni statale proprii, unele dintre aceste 
tendinţe concretizându-se în acele state naţionale care, ca şi Statul român, 
s-au format prin aplicarea principiului naţionalităţilor în cadrul imperiilor 
austro-ungar, otoman sau rus. Procesul de formare a unor noi state-naţiuni 
a continuat şi după Primul Război Mondial, prin înlăturarea imperiilor 
coloniale. 

În mod paradoxal, tocmai formarea statelor-naţiuni, după criteriul un 
popor – o limbă – un stat a dus la apariţia unei reale probleme a minorită-
ţilor, în condiţiile în care, doar în mod excepţional, aceste state nou-for-
mate erau omogene din punct de vedere etnic, lingvistic sau religios.  

2.2. Reglementări privind minorităţile naţionale sub egida 

Ligii Naţiunilor 

În urma Primului Război Mondial au apărut pe harta lumii noi state 
formate pe teritoriile anterior stăpânite de cele trei mari imperii: 
austro-ungar, ţarist şi otoman. Dacă în cadrul acestor imperii puterea era 
deţinută şi exercitată de reprezentanţii unor naţiuni „minoritare” din punct 
de vedere numeric în ansamblul populaţiei imperiilor respective, noile 
state îşi găseau legitimitatea în formula „o naţiune – un stat”, în sensul că 
asigurau autoguvernarea populaţiei majoritare în statele respective: 
Polonia, Ungaria, România etc. Într-adevăr, apariţia noilor state a adus o 
schimbare semnificativă din acest punct de vedere: dacă anterior „minori-
tăţile” reprezentau circa jumătate din populaţia Europei, în urma formării 
statelor naţionale, acestea reprezentau numai un sfert din populaţia 
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continentului1, dintre care 22 de milioane de est-europeni2. Aceste 22 de 
milioane de persoane care nu au avut şansa să locuiască într-un stat în 
care să reprezinte naţiunea majoritară au dobândit statutul juridic de 
minorităţi, situaţia lor intrând, aşa cum vom vedea în cele ce urmează, 
sub supravegherea nou-formatei Ligi a Naţiunilor. În această etapă prin-
cipiul naţionalităţilor este înlocuit, sub influenţa preşedintelui american 
Widrow Wilson cu dreptul popoarelor la autodeterminare, principiu care 
constituie şi astăzi baza a numeroase speranţe şi controverse. 

În 1920 se întemeia Liga Naţiunilor – prima organizaţie internaţională 
care stabileşte un regim instituţional legal pentru protecţia interguverna-
mentală a drepturilor unor categorii de persoane3. Statutul, tratatul multi-
lateral prin care s-a constituit Liga, nu conţinea prevederi referitoare la 
drepturile omului, căci nu se punea încă problema protecţiei interna-
ţionale a acestor drepturi. Sistemul de protecţie a minorităţilor controlat 
de Liga Naţiunilor a fost instituit prin tratate bilaterale cu statele învinse, 
nou-create sau care şi-au întregit teritoriul, sau prin declaraţii unilaterale 
ale statelor ce solicitau admiterea în Ligă. 

Aceste tratate, încheiate între 1919 şi 1923 şi având un conţinut 
similar, au impus prevederi privind protecţia minorităţilor unui număr de 
13 state europene: Austria, Bulgaria, Ungaria, Turcia, Polonia, Cehoslo-
vacia, Regatul serbo-croato-sloven, România, Grecia, Albania, Lituania, 
Letonia şi Estonia. Încheierea unor asemenea tratate urma să servească 
cauzei stabilităţii şi păcii într-o regiune foarte instabilă – sud-estul 
Europei, în situaţia în care naţiuni majoritare într-un stat deveniseră 
minorităţi în statele vecine şi era de aşteptat ca eventualele tratamente rele 
ale minorităţii aplicate de autorităţile statale să determine reacţia de 
revoltă a statului-mamă. 

Tratatele prevedeau pe de o parte drepturi pentru minorităţi şi, pe de 
altă parte, un mecanism internaţional pentru supravegherea respectării 
tratatelor de către statele semnatare. 

Sub aspectul prerogativelor recunoscute minorităţilor, tratatele pre-
vedeau în fapt ceea ce, sub auspiciile Organizaţiei Naţiunilor Unite, vor 
deveni drepturile individuale ale persoanelor aparţinând minorităţilor 

                                                 
1 I. Diaconu, Minorităţile. Statut. Perspective., p. 30. 
2 J. Herman, Protecţia internaţională a drepturilor minorităţilor în cadrul Ligii 

Naţiunilor: lecţiile istoriei, în RRDO nr. 12/1996, p. 42. 
3 Ibidem.  
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naţionale. Erau, spre exemplu, înscrise: dreptul la viaţă şi la libertate, 
egalitatea în drepturi civile şi politice fără nicio discriminare, libertatea 
utilizării limbii materne în relaţiile private, în comerţ, în presă, în reuniuni 
publice, în instituţiile de educaţie ale grupurilor minoritare, dreptul de a 
înfiinţa, conduce şi controla asemenea instituţii pe cheltuiala lor în zonele 
în care cetăţenii minoritari aveau o pondere considerabilă, alocarea de 
fonduri publice în favoarea minorităţilor. 

În ce priveşte controlul respectării tratatelor, acesta revenea organelor 
Ligii Naţiunilor, respectiv Consiliului Ligii, Curţii Permanente de Justiţie 
Internaţionale şi unor organe subordonate Consiliului – Comitetelor celor 
Trei şi Secţiunii pentru Minorităţi. 

Plângerile puteau fi formulate atât de state membre ale Ligii cât şi de 
minorităţile din statele semnatare ale tratatelor în baza cărora s-a instituit 
Sistemul Minorităţilor. S-a dovedit în scurt timp însă că metodele de 
control instituite prin tratate nu dau rezultate. Statele membre permanente 
ale Consiliului Ligii nu aveau intenţia de a lua măsuri sau de a se trans-
forma în „acuzatori publici” împotriva statelor est-europene care, even-
tual, ar fi nesocotit tratatele; şi aceasta deoarece respectivele state erau 
considerate aliaţi vitali ai ţărilor occidentale împotriva Germaniei sau a 
expansionismului Uniunii Sovietice1. 

În condiţiile în care plângerile formulate de minorităţi se înmulţeau, în 
chiar anul constituirii Ligii, 1920, Consiliul a înfiinţat „Comitetele celor 
Trei” formate din reprezentanţi a câte trei ţări membre ale Consiliului şi 
care investigau „într-un mod mai degrabă anonim”2 dacă petiţiile pot fi 
puse pe agenda de lucru a Consiliului. În acest mod, doar 16 din cele 950 
de petiţii primite între 1920 şi 1939 au ajuns în faţa Consiliului. În această 
din urmă etapă plângerile deveneau publice, iar Consiliul putea face 
recomandări statelor. Dacă era cazul, Curtea Permanentă de Justiţie Inter-
naţională era solicitată să formuleze avize consultative privind chestiuni 
juridice în dispută sau să soluţioneze litigiile dintre state. Prin intermediul 
avizelor sale consultative, Curtea a contribuit la formarea concepţiei 
actuale care stă la baza sistemului normativ de protecţie a minorităţilor 
naţionale şi la circumscrierea conţinutului noţiunilor pe care le utilizează 
şi astăzi. Sunt celebre avizele consultative ale Curţii în cazurile privind 

                                                 
1 J. Herman, op. cit. p. 44. 
2 Ibidem. 
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dobândirea naţionalităţii poloneze1, referitor la Şcolile minorităţilor din 
Albania2 sau cel privind „Comunităţile” greco-bulgăreşti3, avize ce au 
permis Curţii să pună pentru prima dată problema sensului noţiunii de 
minoritate sau să evidenţieze principiile de bază ale sistemului de pro-
tecţie a minorităţilor, şi anume: a) interzicerea discriminării şi  
b) măsurile menite să protejeze şi să promoveze identitatea separată a 
grupurilor minoritare. 

Începând din 1922 Secţiunea pentru Minorităţi, parte a Secretariatului 
Ligii, a preluat activitatea de primire şi verificare a plângerilor 
minorităţilor. Secţiunea era formată din funcţionari diplomatici de carieră 
care verificau de o manieră confidenţială petiţiile primite solicitând 
statelor interesate comentarii, analizând informaţii din diverse surse şi 
chiar întreprinzând călătorii particulare şi discutând cu reprezentanţii 
minorităţilor sau ai guvernelor „la locul faptei”. Activităţile de pionierat 
ale Secţiunii vor fi preluate de organele Naţiunilor Unite servind drept 
criterii de supraveghere în literatura juridică de după 19454. Această 
procedură informală s-a bucurat de mai mult succes, garanţia neutralităţii, 
profesionalismului şi confidenţialităţii activităţii Secţiunii încurajând 
statele să coopereze în găsirea unor soluţii de compromis. Astfel, sistemul 
a funcţionat până la desfiinţarea Ligii, la începutul celui de al Doilea 
Război Mondial. 

Principala critică ce s-a formulat împotriva sistemului instituit sub 
controlul Ligii Naţiunilor, încă din momentul înfiinţării lui, se referă la 
evidenta inegalitate de tratament la care au fost supuse statele sud-est 
europene. În condiţiile în care tratatele prin care s-a instituit protecţia 
internaţională a minorităţilor etnice au fost semnate sub presiunea ţărilor 
învingătoare în Primul Război Mondial, implicit, şi limitarea exerciţiului 
suveranităţii în privinţa unei părţi importante a cetăţenilor statelor respec-
tive a fost forţată. Adăugând şi faptul că sistemul de control al respectării 
drepturilor minorităţilor a fost impus doar unora din ţările membre ale 
Ligii Naţiunilor, în condiţiile în care celelalte se considerau membre cu 

                                                 
1 PCIJ Reports, Series B, No 7, 1923, 15. 
2 Advisory opinion, Minority schools in Albania, PCIJ, PCIJ Reports, Series 

A/B, No 64, 1935, 17. 
3 Advisory Opinion regarding Greco-Bulgarian „Communities” PCIJ, PCIJ 

Reports, Series B, no 17, 1930, 19, 21, 22. 
4 J. Herman, op. cit., p. 44. 
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vechime ale comunităţii statelor civilizate şi prea importante pentru a fi 
supravegheate de o organizaţie internaţională1, deşi existau şi pe teritoriul 
lor grupuri etnice minoritare, înţelegem de ce, în momentul în care au 
putut-o face, ţările semnatare au denunţat tratatele astfel încheiate. 

O altă critică ce s-ar putea aduce sistemului instituit în perioada inter-
belică ar fi cea referitoare la lipsa voinţei politice a ţărilor membre ale 
Consiliului de a controla efectiv respectarea drepturilor minorităţilor de 
către statele semnatare şi faptul că sistemul instituit a permis abuzul unora 
dintre state, precum Germania care a părăsit Liga Naţiunilor şi apoi a 
invadat alte state invocând şi tratamentul minorităţilor germane din statele 
respective şi dreptul său de intervenţie în scop umanitar. 

Sistemul introdus de Liga Naţiunilor este perfectibil şi a fost chiar 
perfecţionat, astăzi făcându-se distincţie între drepturi individuale şi 
colective ale „minorităţilor naţionale” sau incluzându-se acest domeniu în 
cel mai extins, al drepturilor omului. 

Cu toate acestea, nu se poate nega importanţa activităţii în domeniul 
Ligii Naţiunilor, ea fiind una de pionierat şi un experiment util din care 
organizaţiile postbelice au tras, fără îndoială, învăţăminte, Liga creând 
premisele dezvoltării apărării internaţionale a drepturilor individuale 
universale după cel de al Doilea Război Mondial.  

2.3. Perioada postbelică 

Cel de al Doilea Război Mondial nu a implicat numai însemnate 
pagube materiale şi rectificările teritoriale care i-au urmat, ci, mai cu 
seamă, sacrificarea a nenumărate vieţi omeneşti precum şi nesocotirea 
altor drepturi, precum libertatea fizică, dreptul la sănătate, libera expri-
mare etc., despre care comunitatea internaţională afirmă, în consens, că 
sunt inerente fiinţei umane şi că, pentru a fi legitime, statele trebuie să 
protejeze şi să garanteze aceste drepturi.  

La sfârşitul războiului, majoritatea statelor lumii au considerat că este 
în interesul lor să întemeieze o nouă organizaţie cu vocaţie universală. 
Aceasta s-a înfiinţat prin intermediul Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite 
(Carta ONU) adoptată la San Francisco în 1945. Spre deosebire de 
Statutul Ligii Naţiunilor, Carta ONU cuprindea prevederi exprese referi-
toare la drepturile omului. Acestea erau însă departe de aşteptările create 

                                                 
1 Ibidem. 
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prin discursurile rostite în timpul războiului deoarece ţările victorioase 
aveau propriile probleme în domeniul drepturilor omului: Uniunea 
Sovietică avea Gulagul, Statele Unite – discriminarea rasială, Franţa şi 
Marea Britanie – imperiile coloniale. În aceste condiţii, s-a exprimat 
opinia că nu era în interesul acestor ţări să creeze un sistem eficient de 
protecţie privind drepturile omului1. Totuşi, pe baza prevederilor Cartei 
s-au putut adopta, în 1948, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi 
apoi celelalte documente privind protecţia internaţională a acestor drep-
turi. În plus, în cadrul organizaţiilor regionale ce s-au înfiinţat ulterior 
s-au adoptat alte tratate şi declaraţii care au aprofundat reglementările 
adoptate la nivel mondial. 

Este de remarcat faptul că nici Carta ONU, nici Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului nu conţin prevederi referitoare la minorităţile naţio-
nale, deşi au existat unele demersuri în acest sens. Motivaţia abţinerii 
statelor de a reglementa acest domeniu a fost evidenţiată în 1948 prin 
Rezoluţia „Soarta minorităţilor” în care s-a specificat că „ONU nu poate 
rămâne indiferentă faţă de soarta minorităţilor”, dar „este dificil să se 
adopte o soluţie uniformă a acestei chestiuni complexe şi delicate, care 
prezintă aspecte specifice în fiecare stat în care se pune”. 

Cu toate acestea, problematica minorităţilor naţionale a făcut şi face în 
continuare obiectul interesul şi al reglementării organizaţiilor interna-
ţionale. Modul în care au conceput reglementarea acestui domeniu trei 
din cele mai importante organizaţii internaţionale, ONU, Consiliul 
Europei şi OSCE, va fi analizat în paginile următoare. 

§3. Concepţiile principalelor organisme internaţionale 

privind drepturile minorităţilor naţionale 

Varietatea etnică, lingvistică, religioasă este în mod deosebit evidentă 
în Europa. Ceea ce a constituit şi constituie încă unul din elementele con-
siderate apte să genereze instabilitate pe „bătrânul continent” este astăzi 
subiectul unui nou tip de abordare. Astfel, dacă de-a lungul cel puţin a 
ultimelor două secole, deosebit de diversa compoziţie demografică a 
Europei a fost privită ca o „neşansă”, ca o stare de fapt generatoare doar 
de „dureri de cap” pentru marii politicieni ai Europei, începând în special 

                                                 
1 Th. Buergenthal R. Weber, op. cit., p. 18. 
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din perioada postbelică, se încearcă o abordare cu totul nouă, insis-
tându-se pe aspectele pozitive ale diversităţii. Astfel, reprezentanţii celor 
trei organisme internaţionale menţionate evidenţiază faptul că diversitatea 
etnică, lingvistică şi religioasă a Europei nu este doar cauza majorităţii 
conflictelor pe „vechiul continent” ci, şi poate, în primul rând, motivul 
vitalităţii nesecate încă a Europei. 

3.1. Organizaţia Naţiunilor Unite 

Efectele schimbării de optică pot fi remarcate în concepţia organis-
mului cu deschidere universală, Organizaţia Naţiunilor Unite. În ce 
priveşte însă acest organism, preocupările şi realizările sale în materia 
supusă de noi studiului sunt mai reduse decât cele similare ale organi-
zaţiilor europene. Cauzele situaţiei pot fi găsite mai întâi tocmai în 
caracterul cvasi-universal al ONU, ceea ce determină un grad sporit de 
dificultate în încheierea unui tratat într-o problemă atât de delicată şi care 
să întrunească asentimentul unui număr suficient de state. Chiar acesta a 
fost şi argumentul Adunării Generale a ONU în 1948 când, fiind 
solicitată să introducă în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului ce 
tocmai se adopta şi prevederi relative la problema minorităţilor naţionale, 
a decis să amâne discutarea acestui aspect1. 

Totuşi, din documentele adoptate ulterior în cadrul ONU putem 
desprinde suficiente informaţii pentru a creiona concepţia acestui orga-
nism în privinţa minorităţilor naţionale. În acest scop, vom analiza docu-
mentele care ni s-au părut a fi cele mai relevante pentru domeniul nostru 
de interes. Astfel, vom cerceta reglementările Declaraţiei Universale a 
Drepturilor Omului (1948), cele ale Pactelor internaţionale referitoare la 
Drepturile Omului (1966) şi în special cel privind drepturile civile şi 
politice, ale mult mai recentei Declaraţii asupra drepturilor persoanelor 
aparţinând minorităţilor naţionale sau etnice, religioase sau lingvistice 
(1992), alături de dispoziţiile Convenţiei privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare rasială (1965)2, ale Convenţiei asupra eliminării 

                                                 
1 A se vedea Capitolul I al acestei lucrări. 
2 Referindu-se la această convenţie, Francesco Capotorti arată: „Scopul măsu-

rilor speciale este de a restabili echilibrul între diversele grupuri, inclusiv grupu-
rile minoritare, dar obiectivul final al convenţiei îl reprezintă tratamentul uniform 
al indivizilor, indiferent de grupul căruia îi aparţin. Frica de a furniza o scuză 
pentru o politică de separare a prevalat faţă de evidenţa nevoii membrilor 
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şi reprimării crimei de apartheid (1973) şi ale Convenţiei pentru preve-
nirea şi reprimarea crimei de genocid (1948). 

Studiul cronologic al acestor documente, din punctul de vedere al 
conţinutului lor, ne determină să afirmăm că în concepţia Naţiunilor Unite 
privind minorităţile naţionale au survenit aprofundări. Cu toate acestea, ca 
şi în 1948, anul adoptării Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi 
astăzi, principiile de bază ale ONU în tratarea problemei minorităţilor 
naţionale sunt principiile egalităţii în drepturi a tuturor indivizilor şi al 
nediscriminării lor pe motiv de rasă, culoare, limba, religie, origine 
naţională, naştere etc., coroborate cu cele privind respectarea suveranităţii 
statelor şi a inviolabilităţii teritoriilor lor. 

La aceste principii formulate chiar în Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului, Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi 
politice (numit în continuare „Pactul”) adaugă altele specifice. Men-
ţionăm că art. 271 al Pactului constituie prima şi, până în acest moment, 
singura prevedere cu caracter universal şi imperativ care conţine preve-
deri specifice privind persoanele aparţinând minorităţilor naţionale. În 
acest sens, art. 27 al Pactului prevede dreptul persoanelor care aparţin 
acestor minorităţi de a se bucura, în comun cu ceilalţi membri ai grupului, 
de propria lor cultură, de a profesa şi practica propria lor religie sau de a 
folosi propria lor limbă. 

Este de remarcat faptul că, la fel cu celelalte documente ulterioare, 
universale sau europene, şi Pactul, deşi recunoaşte existenţa minorităţii ca 
atare şi utilizează chiar noţiunea de „minoritate etnică, religioasă sau 
lingvistică”, recunoaşte drepturi doar pentru persoanele care fac parte din 
aceste minorităţi, indiferent cu ce titlu s-ar afla pe teritoriul statului 
semnatar, fie că sunt cetăţeni ai acestuia, sau nu. Comentariul oficial al 
Comitetului ONU pentru Drepturile Omului din 6 aprilie 1994 eviden-
ţiază faptul că „art. 27 se referă la drepturi aparţinând indivizilor ca atare 

                                                                                                         
diferitelor grupuri, în special minoritare, de a trăi mereu sub regimuri diferite, 
motivate de caracteristicile lor diferite.” (traducerea autoarei) – Fr. Capotorti, The 
Protection of Minorities under Multinational Agreements on Human Rights, p. 9. 

1 Art. 27 din Pactului Internaţional privind Drepturile Civile şi Politice 
prevede că: „În statele în care există minorităţi etnice, religioase sau lingvistice, 
persoanele aparţinând acestor minorităţi nu pot fi lipsite de dreptul de a avea în 
comun cu ceilalţi membri ai grupului lor, viaţa lor culturală, de a profesa şi 
practica propria lor religie sau de a folosi propria lor limbă.” 
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şi este inclus, ca şi articolele referitoare la alte drepturi personale con-
ferite indivizilor, în Partea a III-a a Pactului”, spre deosebire de „dreptul 
la autodeterminare” care „apare ca un drept aparţinând popoarelor şi este 
tratat într-o parte separată a Pactului, respectiv Partea I”. În plus, „exer-
ciţiul drepturilor la care se referă art. 27 nu aduce atingere integrităţii 
teritoriale şi suveranităţii statelor părţi”. În ce priveşte domeniile de 
exercitare ale acestor drepturi, ele privesc cultura, religia şi limba, în 
sensul cel mai larg, dar se limitează la acestea. De asemenea, Comentariul 
evidenţiază că drepturile prevăzute de art. 27 din Pact sunt distincte şi 
complementare celorlalte drepturi de care se bucură orice fiinţă umană, 
indiferent de apartenenţa sa naţională. 

Dacă prevederile Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului precum 
şi celelalte dispoziţii ale Pactului se referă doar la nediscriminare şi la 
egalitatea în drepturi a indivizilor, creând pentru state doar o obligaţie 
negativă, de a se abţine de la orice acţiune ce ar implica o discriminare pe 
motivele menţionate, în Comentariul la art. 27 al Pactului, Comitetul 
ONU pentru Drepturile Omului admite că în baza art. 27 „pot fi necesare 
măsuri pozitive pentru protejarea identităţii minorităţii şi a dreptului 
membrilor acestui grup de a se bucura şi de a-şi dezvolta propria cultura 
şi limbă şi de a-şi practica propria religie, în comun cu ceilalţi membri ai 
grupului” (s.n.). Aceste măsuri însă nu trebuie să fie discriminatorii 
pentru persoanele din afara grupului minoritar şi să încalce astfel prin-
cipiul egalităţii persoanelor. 

În opinia Comitetului ONU pentru Drepturile Omului, „existenţa unei 
minorităţi etnice, religioase sau lingvistice într-un stat-parte nu depinde de 
decizia acelui stat, ci trebuie stabilită pe baza unor criterii obiective. 
Observând, totuşi, că depinde de decizia unui stat de a fi sau nu stat-parte la 
Pactul privind drepturile civile şi politice sau de a formula rezerve la acest 
Pact, şi pe de altă parte că aceste criterii obiective nu s-au formulat încă, 
opinăm că remarca Comitetului ţine mai de grabă de sollen decât de sein. 

Declaraţia asupra drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor 
naţionale sau etnice, religioase sau lingvistice (denumită în cele ce 
urmează „Declaraţia”) adoptată de ONU la 3 februarie 1993, nu doar că 
recunoaşte existenţa minorităţilor, dar prevede, chiar în primul articol, că 
„Statele vor proteja existenţa şi identitatea naţională sau etnică, culturală, 
religioasă sau lingvistică a minorităţilor şi vor încuraja crearea de condiţii 
pentru promovarea acestei identităţi”. În continuare, Declaraţia, mergând 
pe linia concepţiei evidenţiate în Pact, prevede drepturi pentru persoanele 
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aparţinând respectivelor minorităţi. Sfera acestor drepturi este însă mult 
lărgită, afirmându-se drepturi precum cel „de a participa efectiv la viaţa 
culturală, religioasă, socială, economică şi publică”, „de a participa 
efectiv la luarea deciziilor la nivel naţional şi regional în probleme de 
relevanţă pentru minoritatea căreia îi aparţin sau pentru regiunile în care 
trăiesc”, „de a înfiinţa şi menţine asociaţii proprii”sau cel „de a stabili şi 
menţine contacte libere şi paşnice cu alţi membri ai grupului lor, cu per-
soane aparţinând altor minorităţi, ca şi contacte cu cetăţeni ai altor state 
de care sunt legaţi prin apartenenţa naţională sau etnică, religioasă sau 
lingvistică” (art. 2). Comparativ cu prevederile art. 27 al Pactului care se 
referă doar la drepturi de natură culturală, lingvistică şi religioasă, 
drepturile specifice proclamate în Declaraţie sunt şi de natură politică. 
Totuşi, dacă prevederile Pactului constituie imperative juridice pentru 
statele părţi, semnarea Declaraţiei impune doar obligaţii politice. 

În plus, art. 8 al Declaraţiei permite expres luarea de măsuri care să 
asigure exercitarea efectivă a drepturilor prevăzute în Declaraţie în 
beneficiul minorităţilor afirmând că acestea „nu vor fi considerate prima 
facie ca fiind contrare principiului egalităţii conţinut în Declaraţia Univer-
sală a Drepturilor Omului”. 

În art. 3 al Declaraţiei sunt înscrise două dintre principiile de bază 
privind exercitarea drepturilor specifice persoanelor minoritare: primul 
alineat prevede în mod expres că drepturile despre care este vorba pot fi 
exercitate într-o dublă manieră: individual sau în comun cu alţi membri ai 
grupului lor, evidenţiind că, în ambele cazuri, ele rămân drepturi indivi-
duale; al doilea alineat subliniază că „nu va rezulta niciun dezavantaj 
pentru nicio persoană aparţinând unei minorităţi ca o consecinţă a 
exercitării sau neexercitării drepturilor prevăzute în această Declaraţie”. 
Astfel, se stipulează dreptul persoanei de a alege să se considere sau nu 
membră a unei minorităţi naţionale sau de a-şi exercita drepturile de indi-
vid aparţinând unei asemenea minorităţi, de bună-seamă, în concordanţă 
cu factori de natură obiectivă, relativi la identitatea sa. 

Din ansamblul acestor prevederi reiese, în opinia noastră, că, în 
concepţia ONU, existenţa şi dezvoltarea minorităţii, ca grup, se subordo-
nează drepturilor individuale ale membrilor săi, depinzând în cea mai 
mare măsură de voinţa acestora, comunitatea internaţională garantând 
exclusiv drepturile individuale, printre care şi acela de a se considera şi de 
a acţiona ca membru al unui grup distinct de majoritate din punct de 
vedere lingvistic, etnic sau religios. 
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La nivel regional, măsurile de protecţie a minorităţilor naţionale luate 
de Consiliul Europei şi respectiv de Organizaţia pentru Securitate şi 
Cooperare în Europa sunt complementare; de aceea considerăm că putem 
evidenţia o concepţie unitară a acestor două organisme, concepţie 
detaliată gradual de documente precum Convenţia europeană a drepturilor 
omului (1950), Convenţia-cadru privind protecţia minorităţilor naţionale 
(1995), Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare (1992), 
Recomandarea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei nr. 1201 din 
1993, în cadrul Consiliului Europei, iar în cadrul OSCE, în special de 
Documentul Reuniunii de la Copenhaga a Conferinţei pentru Dimen-
siunea Umană a CSCE din 1990, Carta de la Paris pentru o nouă Europă 
şi Documentul Conferinţei la Nivel Înalt pentru Securitate şi Cooperare în 
Europa de la Helsinki din 1992. 

În cadrul Consiliului Europei s-au mai adoptat Convenţia cadru euro-
peană privind cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autori-
tăţilor teritoriale1 şi Carta Europeană a Autonomiei Locale2, convenţii 
internaţionale care, deşi nu fac referire expresă la minorităţile naţionale, 
totuşi prin prevederile lor referitoare la autonomia şi la autorităţile locale, 
sunt de natură a asigura persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale 
garanţii internaţionale privind participarea lor la treburile publice în 
unităţile administrativ-teritoriale în care sunt majoritare. 

Documentele regionale, deşi mult mai detaliate şi mai eficiente, se 
apropie, din punctul de vedere al concepţiei care le-a dat viaţă, de cele 
semnate la nivel mondial. Călăuzite de acelaşi spirit pragmatic şi de 
dorinţa de a stopa şi preveni conflictele, în vederea consolidării păcii şi a 
stabilităţii în plan continental, statele Europei s-au dovedit conştiente că 
în acest scop este necesară respectarea şi sprijinirea dezvoltării identităţii 
tuturor grupurilor etnice, religioase sau lingvistice de pe continent 

                                                 
1 Ratificată de România prin O.G. nr. 120/1998 pentru ratificarea de către 

România a Convenţiei-cadru europene privind cooperarea transfrontalieră a 
colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980, 
ordonanţă aprobată prin Legea nr. 78/1999, publicată în M.Of. nr. 207 din 13 mai 
1999 şi modificată prin Legea nr. 129/2003 privind modificarea art. 2 din O.G. 
nr. 120/1998, publicată în M.Of. nr. 260 din 15 aprilie 2003. 

2 Ratificată prin Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a 
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, publicată în 
M.Of. nr. 331 din 26 noiembrie 1997. 
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concomitent cu garantarea respectării principiilor integrităţii teritoriale şi 
a neamestecului în treburile interne ale altor state.  

3.2. Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa 

Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa este una din 
cele trei organizaţii internaţionale ale căror concepţii referitoare la mino-
rităţile naţionale prezintă interes, dintr-un punct de vedere europo-cen-
trist. Trebuie evidenţiat de la început faptul că rolul acestei organizaţii 
este preponderent unul politic, motiv pentru care şi documentele adoptate 
în cadrul ei instituie obligaţii politice, nu şi juridice. 

Problematica minorităţilor naţionale a fost abordată de majoritatea 
documentelor CSCE/OSCE. Actul final de la Helsinki (1975), ca şi 
Documentul final al Reuniunii CSCE de la Madrid (1983) prevăd dreptul 
persoanelor minoritare de a se bucura efectiv de drepturile omului. Docu-
mentul final al Reuniunii de la Viena (1989) detaliază aceste dispoziţii, 
prevăzând, alături de alte drepturi, şi pe cel al fiecărui individ de a da şi 
de a primi educaţie în limba aleasă de el, individual sau în asociere cu 
alţii, statele obligându-se să protejeze şi să creeze condiţii pentru 
promovarea identităţii minorităţilor naţionale de pe teritoriul lor.  

Documentul Reuniunii de la Copenhaga a Conferinţei pentru Dimen-
siunea Umană a CSCE din 1990 este unul dintre cele mai importante acte 
ale OSCE în domeniul supus de noi studiului, fiind unul dintre docu-
mentele care au stat la baza adoptării Convenţiei-cadru pe care o vom 
analiza ulterior. 

Subliniem, în primul rând, că Documentul Reuniunii de la Copenhaga 
nu se bucură de forţă juridică în dreptul internaţional, şi acesta fiind un 
motiv pentru care marea majoritate a dispoziţiilor sale relative la mino-
rităţile naţionale au fost preluate de Convenţia-cadru adoptată cinci ani mai 
târziu în cadrul Consiliului Europei. Totuşi, nu toate prevederile docu-
mentului CSCE au căpătat forţă juridică, regăsindu-se în Convenţia-cadru. 
Astfel, reglementarea de la punctul 35 din Documentul Reuniunii de la 
Copenhaga referitoare la „înfiinţarea de administraţii locale sau autonome 
potrivit situaţiei istorice sau teritoriale specifice minorităţilor (…) ca unul 
din posibilele mijloace de realizare a (…) condiţiilor de natură să permită 
promovarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a anumitor 
minorităţi naţionale”, este unică prin conţinutul său şi are doar o valoare 
orientativă, neavând corespondent în Convenţia-cadru. 
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Alte documente ale OSCE1 proclamă principiile referitoare la 
tratamentul juridic internaţional al minorităţilor naţionale, principii care, 
ulterior, vor căpăta forţă juridică prin intermediul tratatelor Consiliului 
Europei. Astfel, pe lângă principiul nediscriminării între indivizi, sunt 
recunoscute diferenţele etnice, lingvistice, religioase ca elemente de 
natură să legitimeze măsuri speciale de protecţie concretizate în drepturi 
culturale, religioase, lingvistice, în domenii precum educaţia sau 
mass-media, administraţia sau justiţia. În plus, se recomandă implicarea 
minorităţilor, prin organe cu rol decizional sau consultativ, în luarea 
deciziilor care le privesc, schimbul liber de informaţii şi idei între 
persoane, între minorităţi, realizarea de acorduri bilaterale între state în 
domeniul minorităţilor, favorizarea contactelor transfrontaliere între 
cetăţenii de aceeaşi etnie ai statelor vecine, fie la nivel individual, fie prin 
acorduri şi schimburi culturale între regiuni, cu respectarea principiilor 
dreptului internaţional. În acest sens, descentralizarea, autonomia locală şi 
cooperarea transfrontalieră, ca metode administrative democratice, se pot 
dovedi şi mijloace de rezolvare a chestiunii minorităţilor naţionale. 
Documentul Conferinţei la Nivel Înalt pentru Securitate şi Cooperare în 
Europa de la Helsinki din 1992 încurajează „cooperarea transfrontalieră 
pe scară largă, inclusiv contactele umane, implicând comunităţile şi 
autorităţile locale şi regionale. Această cooperare contribuie la depăşirea 
inegalităţilor economice şi sociale şi întăreşte înţelegerea inter-etnică, 
dezvoltă relaţiile de bună vecinătate între state şi popoare”. De asemenea, 
se recunoaşte dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a 
înfiinţa şi menţine organizaţii şi asociaţii în ţările lor şi de a participa la 
organizaţii neguvernamentale internaţionale. 

3.3. Consiliul Europei  

În cadrul Consiliului Europei au fost adoptate tratatele cele mai 
semnificative în domeniul minorităţilor naţionale. 

Convenţia europeană a drepturilor omului (1950) nu conţine dispo-
ziţii referitoare la categoria specială a persoanelor aparţinând minorităţilor 
naţionale, ci doar specifică principiul nediscriminării, al egalităţii în 

                                                 
1 Raportul Reuniunii CSCE de experţi în problemele minorităţilor naţionale 

din 19 iulie 1991 de la Geneva, cf. A. Năstase, Drepturile persoanelor aparţinând 
minorităţilor naţionale, vol. I – Reglementări în dreptul internaţional, Ed. R.A. 
Monitorul Oficial, Bucureşti, 1998, p. 532. 
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drepturi a tuturor indivizilor. La fel ca şi art. 14 alin. (3) din Pactul inter-
naţional cu privire la drepturile civile şi politice, Convenţia recunoaşte 
oricărei persoane aflate sub jurisdicţia statelor-părţi dreptul de a fi 
informată, în caz de arestare sau acuzare, despre motivele arestării sau 
acuzării într-o limbă pe care o înţelege şi de a fi asistată gratuit de un 
interpret, dacă nu înţelege sau nu vorbeşte limba folosită la audiere. Aşa 
cum precizează şi Comentariul oficial al art. 27 din Pact, aceste prevederi 
„nu permit acuzatului să folosească limba pe care o doreşte în cadrul 
procedurii judiciare”.  

Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare1 (1992) a fost 
adoptată după mai bine de un deceniu de negocieri în urma cărora s-a 
decis promovarea limbilor şi nu a minorităţilor lingvistice. Această 
orientare originală a permis ocolirea problemei delicate a acordării auto-
nomiei minorităţilor etnice, punând accentul pe dimensiunea culturală a 
diversităţii lingvistice. Totuşi, chiar dacă numai indirect, Carta are în 
vedere şi protejarea vorbitorilor limbilor minoritare. Aceasta se realizează 
prin intermediul a două categorii de dispoziţii: o serie de principii apli-
cabile tuturor limbilor regionale sau minoritare, indiferent de importanţa 
lor şi unele reguli opţionale relative la locul limbilor minoritare în viaţa 
publică, economică şi socială care se vor aplica numai acelor limbi speci-
ficate de statele semnatare2. Carta are în vedere protejarea particularis-
melor locale sau regionale percepute ca o bogăţie pe cale de dispariţie şi 
nu în scopul repunerii în cauză a ordinii instituţionale naţionale3. Autorii 
Cartei au evitat în mod deliberat să recunoască un drept colectiv mino-
rităţilor, luând în considerare doar drepturi individuale având ca bază 

                                                 
1 A se vedea A. Oroşan, C. Mihăilescu, Activitatea recentă a Grupului de 

lucru pe drept internaţional public din cadrul Secretariatului General al Consi-
liului Uniunii Europene (COJUR) şi a subgrupului de lucru privind Curtea Penală 
Internaţională (COJUR – CPI), în RRDI nr. 6/2008, p. 128 şi urm. 

2 Remarcăm astfel că se legitimează o discriminare între minorităţi. În acest 
context, ne întrebăm în ce măsură mai poate fi aplicat raţionamentul conform 
căruia de fiecare dată când un drept este recunoscut membrilor unei anumite 
minorităţi acesta devine, în virtutea principiului egalităţii şi nediscriminării, un 
drept şi pentru persoanele aparţinând altor minorităţi.  

3 J.-M. Woehrling, La promotion des langues régionales et minoritaires dans 
le projet de Charte du Conseil de l’Europe, în Langue et droit, Actes du Premier 
Congres de l’Institut international de droit linguistique comparé, 27-29 avril 
1998, Ed. Wilson & Lafleur 1989, Montreal, p. 133 şi urm. 
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diferenţa lingvistică în domenii precum învăţământul, justiţia, adminis-
traţia, mass-media, cultura, viaţa economică şi socială şi schimburile 
transfrontaliere. Drepturile efective ce se vor acorda vorbitorilor limbilor 
minoritare urmează a fi specificate de către statele semnatare în urma 
alegerii din mai multe variante posibile, tot statele fiind chemate să deter-
mine şi dacă o modalitate de exprimare constituie sau nu o limbă 
regională sau minoritară. 

Carta instituie şi un mecanism de supraveghere a aplicării sale prin 
intermediul unui Comitet de experţi care va examina rapoartele periodice 
ale statelor părţi.  

Convenţia-cadru privind protecţia minorităţilor naţionale1 (citată în 
continuare sub denumirea de „Convenţia-cadru”) reprezintă primul instru-
ment juridic multilateral şi obligatoriu consacrat protecţiei minorităţilor 
naţionale în general. Afirmând aceasta, trebuie să avem în vedere totuşi şi 
faptul că ne aflăm în faţa unei „Convenţii-cadru”, ale cărei prevederi nu 
sunt direct aplicabile, ci lasă statelor semnatare o importantă marjă de 
apreciere în implementarea obiectivelor pe care s-au angajat să le atingă.  

Prin adoptarea acestei convenţii, Consiliul Europei a urmărit ca, având 
în vedere complementaritatea cu CSCE, să transforme angajamentele 
politice luate în cadrul CSCE în obligaţii juridice. 

Asemenea instrumentelor internaţionale avute anterior în vedere, nici 
Convenţia-cadru nu implică recunoaşterea drepturilor colective, în sensuri 
de drepturi ale minorităţii ca grup; accentul este pus, şi în concepţia 
Consiliului Europei, pe protecţia persoanelor aparţinând minorităţilor 
naţionale şi a drepturilor lor individuale exercitate fie în acest mod, adică 
individual, fie în comun cu alţi membri ai grupului lor, ceea ce este 
distinct de noţiunea de „drepturi colective”2. Pe aceeaşi linie cu docu-
mentele analizate anterior, Convenţia-cadru subliniază încă din Preambul 
faptul că protecţia efectivă a minorităţilor trebuie asigurată în cadrul 

                                                 
1 Ratificată de România prin Legea nr. 33/1995 privind ratificarea Conven-

ţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, încheiată la Strasbourg la  
1 februarie 1995, publicată în M.Of. nr. 82 din 4 mai 1995. 

2 Dacă pentru exercitarea drepturilor colective este necesară crearea, în 
prealabil, a unei persoane juridice de drept public, a unei autorităţi reprezentative 
a minorităţii naţionale, pentru exercitarea în colectiv a drepturilor individuale nu 
este necesară existenţa minorităţii naţionale ca persoană juridică distinctă, cu 
atribuţii de drept public. 
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statului de drept, recunoscându-se integritatea teritorială şi suveranitatea 
naţională a statelor. 

Convenţia-cadru conţine prevederi dintre cele mai generoase cu 
privire la modalităţile practice de păstrare şi dezvoltare a identităţii naţio-
nale a minorităţilor şi a persoanelor membre. În acest sens, documentul 
conţine referiri la folosirea limbii minoritare în administraţie, justiţie şi 
educaţie. Prevederile Convenţiei-cadru nu instituie, însă, în mod direct, 
drepturi pentru persoanele aparţinând minorităţilor din statele semnatare, 
deoarece, în toate cazurile în care astfel de referiri sunt făcute, 
Convenţia-cadru afirmă că „statele-părţi se vor strădui, în măsura posi-
bilului”, să asigure respectivele drepturi „în ariile locuite tradiţional sau 
în număr substanţial de persoane aparţinând minorităţilor naţionale, dacă 
aceste persoane solicită acest lucru şi acolo unde această cerere 
corespunde unei nevoi reale” (art. 10) (s.n.). Aşadar, în toate cazurile, 
documentul la care ne referim lasă statelor dreptul de decizie în această 
problemă, realizarea dezideratelor Convenţiei-cadru depinzând totdeauna 
de voinţa politică exprimată la nivel etatic. 

În ce priveşte mecanismul de supraveghere a aplicării Convenţiei, el 
constă tot într-un sistem de rapoarte pe care statele-părţi le vor supune 
examinării Comitetului Miniştrilor Consiliului Europei care va fi asistat 
de un Comitet consultativ1. 

Din analiza documentelor Consiliului Europei: convenţii, rezoluţii, 
recomandări, directive, declaraţii considerăm că putem sintetiza câteva 
idei privind concepţia acestui organism în privinţa minorităţilor naţionale: 

În primul rând, dând dovada de o percepţie pragmatică asupra ches-
tiunii minorităţilor naţionale, Consiliul Europei protejează, în primă 
instanţă, drepturile statelor şi ale indivizilor; în ce priveşte minoritatea 
naţională, ea este recunoscută, dar nu ca entitate distinctă situată la un 
nivel intermediar între stat şi individ ci în corelaţie şi ca efect al dreptu-
rilor persoanelor la propria identitate, la libera exprimare şi asociere, 
protejarea identităţii minorităţii ca atare derivând din dreptul indivizilor 
aparţinând minorităţilor naţionale de a-şi păstra şi dezvolta propria iden-
titate. Aşa cum au arătat în instrumentele lor juridice cele trei organisme 

                                                 
1 A se vedea, pentru analiza acestor mecanisme, I. Diaconu, 10 ani de la 

intrarea în vigoare a Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale şi 
minorităţile din Europa. Experienţa României, RRDI nr. 6/2008, p. 132. 
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internaţionale, protecţia minorităţilor naţionale este parte integrantă a 
drepturilor omului. 

În al doilea şi ultimul rând, organismul menţionat consideră că pro-
tecţia minorităţilor se poate realiza efectiv doar la nivel etatic şi cu 
respectarea suveranităţii naţionale şi a integrităţii teritoriale a statelor. 
Acordurile internaţionale au rolul de a armoniza perspectivele diferitelor 
state în această problemă şi sunt justificate de faptul că, de multe ori, la 
originea conflictelor internaţionale a stat lipsa de înţelegere faţă de 
problemele diverselor comunităţi naţionale. 

Din analiza documentelor reiese că la formularea acestor principii nu 
s-a ajuns fără dificultăţi. Astfel, din analiza comparată a recomandărilor 
Adunării Parlamentare şi ale Comitetului de Miniştri, ambele instituţii ale 
Consiliului Europei, se poate remarca o diferenţă de abordare a proble-
maticii minorităţilor naţionale1. Dacă acesta din urmă promovează stabi-
litatea, având ca prioritate apărarea principiilor fundamentale ale drep-
tului internaţional şi reprezentând interesele statelor, Adunarea Parlamen-
tară este mai deschisă spre acordarea de noi drepturi, chiar colective. 
Această orientare este, de altfel, explicabilă, ţinând seama de modul de 
recrutare a membrilor săi – dintre deputaţii parlamentelor naţionale, 
deputaţi aleşi, de cele mai multe ori, direct de cetăţeni. 

În acest context, putem remarca în special Recomandarea Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei nr. 1201 din 1993. Ea recomandă 
Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei să adopte un protocol 
adiţional la Convenţia europeană a drepturilor omului, protocol privind 
drepturile minorităţilor naţionale, text care face parte integrantă din Reco-
mandarea 1201. Relevăm, în primul rând, faptul că, cel puţin deocamdată, 
Comitetul de Miniştri nu şi-a precizat formal poziţia faţă de acest text, el 
nefăcând, deci, parte din normele cu valoare juridică obligatorie ale 
Consiliului Europei. Dacă importanţa documentului în evidenţierea 
concepţiei organismului amintit mai sus cu privire la minorităţile naţio-
nale este limitată, adoptarea Recomandării ar putea însemna o modificare 
în concepţia actuală a Consiliului Europei în domeniul protecţiei mino-
rităţilor naţionale. Recomandarea prevede drepturi individuale supli-

                                                 
1 În sprijinul acestei opinii, a se vedea Propunerea României de recomandare 

privind necesitatea abordării într-o nouă viziune a raporturilor dintre minorităţile 
naţionale şi majoritate, 22-26 ianuarie 1996, Strasbourg cf. A. Năstase, Drepturile 
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, vol. I, p. 457.  
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mentare pentru persoanele minoritare, care se adaugă celor la care face 
referire, într-o manieră circumstanţiată, şi Convenţia-cadru, propunând în 
plus şi o definiţie a minorităţilor naţionale1, definiţie care fructifică 
propunerile anterioare ale lui Francesco Capotorti şi Jules Deschenes. 

În privinţa drepturilor suplimentare prevăzute de Recomandarea 1201 
pentru persoanele aparţinând minorităţilor naţionale, remarcăm spre 
exemplu art. 9 care dispune: „Dacă este reclamată o violare a drepturilor 
protejate de acest protocol, orice persoană aparţinând unei minorităţi 
naţionale sau orice organizaţie reprezentativă are dreptul să recurgă la o 
autoritate statală pentru despăgubiri”; de asemenea, art. 11 prevede că 
„dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a dispune, în 
regiunile în care sunt majoritare, de autorităţi locale sau autonome 
proprii sau de a avea un statut special” (s.n.), iar art. 12 afirmă: „Niciuna 
din dispoziţiile acestui protocol nu poate fi interpretat ca o limitare sau ca 
o restrângere (…) a unui drept colectiv al unei minorităţi naţionale 
cuprins în legislaţia statului contractant sau într-un acord internaţional la 
care acest stat este parte” (s.n.). În pofida dispoziţiilor noi remarcate, nu 
putem totuşi trece cu vederea faptul că Recomandării 1201 îi lipseşte 
caracterul obligatoriu în dreptul internaţional. 

Includerea Recomandării 1201 între documentele juridic obligatorii 
ale Consiliului Europei nu ar semnifica doar acordarea de drepturi şi 
garanţii noi pentru persoanele aparţinând minorităţilor naţionale2, ci şi 
recunoaşterea faptului că minoritatea naţională în ansamblul ei există ca 
entitate, că prezervarea şi dezvoltarea identităţii minorităţii trebuie asigu-
rate, chiar şi prin metode specifice dreptului internaţional. Remarcăm şi 
faptul că Recomandarea face referire la „drepturi colective” fără însă a le 
defini sau a le acorda. S-a susţinut opinia3, căreia ne raliem, că acordarea 
                                                 

1 Memorandumul explicativ la Recomandarea 1201 evidenţiază că s-a optat 
pentru expresia minoritate naţională pentru că aceasta este deja cuprinsă în 
CEDO, la art. 14 referitor la interzicerea oricărei discriminări – A. Năstase, 
Drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, vol. I, p. 354. 

2 Cel mai important dintre aceste drepturi considerăm că este reprezentat de 
posibilitatea ce s-ar recunoaşte persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de 
a beneficia de mecanismul jurisdicţional oferit de Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului. 

3 T. Drăganu, Câteva consideraţii privitoare la problema „drepturilor colec-
tive” ale minorităţilor naţionale, p. 42; G. Andreescu, V. Stan, R. Weber, op. cit., 
p. 25. 
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de drepturi colective minorităţilor naţionale ar implica recunoaşterea ei ca 
subiect de drept public şi că, în această calitate, entitatea care ar exercita 
drepturile colectivităţii ar administra, ca autoritate publică, exercitarea 
drepturilor culturale recunoscute în competenţa ei. De altfel, această 
opinie este majoritară la nivel internaţional1. 

Evidenţiem, adiacent, că Recomandarea 1201 face parte din dreptul 
românesc prin includerea ei în Tratatul româno-maghiar2.  

Aşa cum am arătat şi anterior, în analiza instrumentelor juridice 
internaţionale avute în vedere, încă din 1966, în Pactul cu privire la 
drepturile civile şi politice se recunoaşte existenţa minorităţilor naţionale 
ca atare, iar în Declaraţia ONU din 1993 (şi ea parte a dreptului românesc 
în vigoare, ca şi în Documentul Reuniunii de la Copenhaga amintit în 
lucrare) este evidenţiată obligaţia statelor de a proteja minoritatea ca 
grup, însă, în documentele analizate, referirile la drepturi ale minorităţii 
sunt excepţionale. În afara Recomandării 1201 şi, după unele opinii, a 
Convenţiei privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţă-
mântului3 documentele internaţionale fac, cel mult, referiri la drepturi ale 
persoanelor ce aparţin minorităţilor naţionale ca drepturi individuale care 
se exercită în comun. De altfel, afirmaţia că o minoritate naţională repre-
zintă un grup de persoane ce-şi pot exercita drepturile omului în comun, 
este general-acceptată. 

Argumentând existenţei unei diferenţe de opinii între Adunarea Par-
lamentară şi Comitetul Miniştrilor Consiliului Europei amintim, alături de 
Recomandarea 1201/1993 a Adunării Parlamentare4, de Recomandarea 

                                                 
1 K. Henrard, op. cit., p. 153 şi urm. 
2 Tratat de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate între România şi 

Republica Ungară din 16.09.1996, publicat în M.Of. nr. 250 din 16 octombrie 
1996, intrat în vigoare la 16 octombrie 1996 cu următoarea rezervă: „Părţile 
contractante sunt de acord că Recomandarea nr. 1.201 nu se referă la drepturi 
colective şi nici nu obligă părţile contractante să acorde persoanelor respective 
dreptul la un statut special de autonomie teritorială bazată pe criterii etnice.” 

3 Convenţia privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţământului 
a fost adoptată la 14 decembrie 1960 în cadrul UNESCO. A se vedea art. 1 al 
Convenţiei care definind discriminarea, se referă atât la indivizi, cât şi la grupuri. 

4 În comentariul cuprins în Memorandumul explicativ la aceeaşi recomandare 
se afirmă, printre altele, că „drepturile minorităţilor fac parte din acel domeniu 
supranaţional al dreptului care include şi drepturile omului”. Ne-a surprins acest 
limbaj pentru că rareori întâlnim într-un text oficial elaborat de o Adunare 
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nr. 1231/1994 a Adunării Parlamentare prin intermediul căreia Adunarea 
„regretă (…) profund” faptul că întâlnirea la nivel înalt nu a ţinut cont de 
recomandarea sa privind un protocol adiţional la Convenţia europeană a 
drepturilor omului referitoare la drepturile minorităţilor naţionale, precum 
şi de Recomandarea 1255/1995 în care se precizează, relativ la 
Convenţia-cadru că „Redactarea sub aspect legal a convenţiei este slabă. 
Se enunţă un anumit număr de obiective şi de principii a căror definire 
este lipsită de precizie şi a căror respectare devine o obligaţie pentru 
statele contractante, dar nu şi un drept pe care indivizii să-l poată invoca. 
Mecanismul său de aplicare nu este foarte ferm şi, într-adevăr, există 
riscul ca modalităţile de control să fie lăsate în totalitate în grija guver-
nelor”. De asemenea, referitor la Carta europeană a limbilor regionale sau 
minoritare, „Adunarea este preocupată (…) de modul în care ea va fi 
aplicată. În realitate, statele contractante dispun de un larg evantai de 
drepturi din care pot alege şi pot preciza căreia sau căror minorităţi li se 
aplică aceste drepturi”. Faţă de aceste luări de poziţie ale Adunării Parla-
mentare, Comitetul Miniştrilor a recomandat, prin intermediul Declaraţiei 
de la Viena1 (1993) adoptarea unui protocol adiţional la Convenţia 
europeană a drepturilor omului „în domeniul cultural prin dispoziţii 
garantând drepturi individuale, îndeosebi pentru persoanele aparţinând 
minorităţilor naţionale” (s.n.). Acest protocol nu a fost încă adoptat, însă 
a intrat în vigoare Protocolul 12 la Convenţie care extinde obligaţia 
nediscriminării şi garanţia Curţii de la Strasbourg şi la alte drepturi 
prevăzute de legislaţiile statelor membre, însă absente din Convenţie. 

Conchizând asupra concepţiei ONU, a Consiliului Europei şi a OSCE 
în privinţa minorităţilor naţionale, după părerea noastră, cele trei orga-
nisme internaţionale împărtăşesc aceleaşi idei în ce priveşte cadrul gene-
ral de abordare a problemei supuse studiului2. Normele internaţionale 

                                                                                                         
Parlamentară internaţională termenul de supranaţional, iar nu pe cel de inter-
naţional. Această terminologie pare să implice subordonarea dreptului naţional 
faţă de cel internaţional/supranaţional. 

1 Declaraţia Conferinţei şefilor de stat şi de guvern ai ţărilor membre ale Con-
siliului Europei, adoptată la 9 oct. 1993, la Viena, - a se vedea A. Năstase, Drep-
turile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, vol. I, p. 454. 

2 Referindu-se la această problemă, R. Weber afirma: „Eu cred că la ora 
actuală nu există un sistem european, cu atât mai puţin unul mondial, de protecţie 
a drepturilor minorităţilor. Aceasta, deoarece, pentru a vorbi de un sistem de 
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relevante, din Convenţia-cadru privind minorităţile naţionale1, din 
Declaraţia universală privind drepturile persoanelor care fac parte din 
minorităţi naţionale sau etnice, lingvistice şi religioase2 sau din Pactul 
internaţional privind drepturile civile şi politice3 tind să formeze un 
sistem integrat de protecţie a minorităţilor naţionale, inclusiv a acestui 
drept, sistem dotat cu un set de mecanisme a căror funcţionare se doreşte 
a fi cât mai unitară. 

Din analiza documentelor acestor organisme: convenţii, rezoluţii, 
recomandări, directive, declaraţii putem sintetiza câteva idei privind 
concepţia lor în privinţa minorităţilor naţionale: 

– chestiunea minorităţilor naţionale constituie o problemă importantă 
pentru pacea şi stabilitatea regiunii, motiv pentru care ea se bucură de o 
atenţie deosebită din partea ONU, a OSCE, a Consiliului Europei şi a 
organelor lor subordonate; 

– comunitatea internaţională urmăreşte protejarea şi dezvoltarea 
minorităţilor naţionale în cadrul frontierelor deja trasate, urmând ca 
aspectele concrete ale acestei chestiuni să fie soluţionate la nivel etatic, 
prin metodele democratice ale statului de drept; 

– cele trei organizaţii nu promovează nicio definiţie a minorităţii 
naţionale, deşi s-au făcut mai multe încercări. Totuşi, există consens la 
nivel mondial asupra faptului că minoritatea naţională este diferită de 
popor sau naţiune; 

– deşi recunosc şi protejează minoritatea naţională, în ansamblu, 
ONU, ca şi celelalte organisme internaţionale, acordă drepturi doar per-
soanelor aparţinând acestor minorităţi. În consecinţă, se recunosc drepturi 
individuale exercitate astfel, individual, sau în comun cu alţi membri ai 

                                                                                                         
protecţie, ar trebui să existe un cadru legislativ coerent, care să conţină nu doar 
prevederi programatice, ci drepturi concrete, capabile de a fi invocate în justiţie, 
plus mecanismele de aplicare şi control” - R. Weber, România şi drepturile omului: 
standarde internaţionale, standarde interne (I), în RRDO nr. 13/1996, p. 28.  

1 A se vedea Legea nr. 33/1995 pentru ratificarea Convenţiei-cadru pentru 
protecţia minorităţilor naţionale. 

2 A se vedea Declaraţia privind drepturile persoanelor care fac parte din mino-
rităţi naţionale sau etnice, lingvistice şi religioase adoptată de Adunarea Generală 
a Naţiunilor Unite la 18 decembrie 1992. 

3 A se vedea Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice adoptat 
de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 16 decembrie 1966 şi intrat în 
vigoare la 28 martie 1976. 
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grupului minoritar, dar nu şi drepturi colective, cu toate că noţiunea apare 
în Recomandarea 1201/1993 a Consiliului Europei. Protecţia drepturilor 
persoanelor poate avea ca şi consecinţă protecţia minorităţii în ansamblu; 

– orice persoană aparţinând unei minorităţi naţionale are dreptul să 
aleagă dacă să fie tratată sau nu ca atare. Totuşi, aceasta nu implică 
dreptul vreunui individ de a alege arbitrar să aparţină oricărei minorităţi 
naţionale. Alegerea individului este inseparabil legată de criterii obiec-
tive, relevante pentru identitatea persoanei, deşi acestea nu sunt enume-
rate concret; 

– discriminarea pozitivă a persoanelor minoritare este posibilă, uneori 
recomandată, însă cu evitarea încălcării drepturilor altora, scopul masu-
rilor speciale fiind realizarea unei egalităţi depline şi efective a tuturor 
persoanelor aflate sub jurisdicţia statelor-părţi. Sunt permise chiar măsuri 
speciale pentru persoanele aparţinând doar unor minorităţi, aşa cum 
prevede explicit Carta limbilor minoritare sau regionale, spre exemplu; 

– nu orice diferenţă etnică, culturală, lingvistică sau religioasă con-
duce în mod necesar la crearea de minorităţi naţionale, statele fiind 
chemate să determine în concret care anume asemenea diferenţe au dus la 
apariţia de minorităţi naţionale;1 

– deşi asimilarea forţată este interzisă, cea voluntară constituie un 
drept individual. De asemenea, interzicerea asimilării forţate nu împiedică 
statele-părţi să adopte măsuri în cadrul politicii lor generale de integrare; 

– drepturile lingvistice recunoscute persoanelor aparţinând minori-
tăţilor naţionale nu exclud posibilitatea statului de a impune cunoaşterea 
şi utilizarea limbii oficiale, eventual în paralel cu cele minoritare; 

– drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, ca şi cele-
lalte drepturi ale omului, pot fi supuse restricţiilor, limitărilor necesare 
într-o societate democratică; 

– aplicarea convenţiilor internaţionale referitoare la minorităţile naţio-
nale se va realiza în cadrul general al drepturilor omului şi cu respectarea 
principiilor fundamentale ale dreptului internaţional, în mod special al 
integrităţii teritoriale, egalităţii suverane a statelor şi al neamestecului în 
treburile interne ale altor state. 

                                                 
1 Raportul Reuniunii CSCE de experţi în problemele minorităţilor naţionale - 

A. Năstase, Drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, vol. I,  
p. 533. 
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Remarcăm faptul că în ultimul deceniu numărul convenţiilor şi decla-
raţiilor adoptate în domeniul minorităţilor naţionale a fost mult mai scăzut 
decât în perioada anilor ’90, spre exemplu. Atenţia comunităţii interna-
ţionale pare să se fi orientat, în ultimii ani, pe clarificarea dispoziţiilor deja 
adoptate şi pe perfecţionarea mecanismelor de aplicare şi supraveghere a 
respectării angajamentelor asumate de state. Aceasta ar putea fi justificarea 
adoptării de către grupuri de experţi mandataţi de instituţiile internaţionale a 
unor recomandări1, comentarii generale2, linii directoare3 cu privire la cele 
mai controversate dispoziţii ale convenţiilor internaţionale. 

Rolul asumat de ONU, Consiliului Europei şi OSCE, de a proteja 
minorităţile naţionale şi diversitatea etnico-lingvistică a lumii şi a Europei 
este subordonat scopului acestor organizaţii, de a proteja securitatea şi 
stabilitatea internaţională. 

§4. Mecanisme internaţionale pentru asigurarea protecţiei şi 

promovarea drepturilor minorităţilor naţionale în cadrul 

ONU, Consiliului Europei, OSCE 

Respectarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, 
aşa cum sunt ele reglementate prin documentele internaţionale la care am 
făcut deja referire, este supravegheată prin intermediul organizaţiilor 

                                                 
1 Recomandările de la Lund privind Participarea efectivă a minorităţilor 

naţionale la viaţa publică şi nota explicativă (în limba engleză), redactate de Fun-
daţia pentru relaţii Inter-etnice în septembrie 1999 la solicitarea Înaltului Comisar 
pentru Minorităţi Naţionale al OSCE, disponibile la adresa www.osce.org, 
Recomandarea 1516 (2001) din 22 mai 2001 a Adunării Parlamentare a Consi-
liului Europei privind finanţarea partidelor politice (în limba engleză), 
http://assembly.coe.int, Recommendation Rec(2003)4 of 8 April 2003 on 
common rules against corruption in the funding of political parties and electoral 
campaigns. 

2 General Comment No. 25: The right to participate in public affairs, voting 
rights and the right of equal access to public service (Art. 25), 12/07/96. 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.7, General Comment No. 25. (General Comments), 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm. 

3 Guidelines and Report on the Financing of Political Parties, adopted by the 
Venice Commission (European Commission for Democracy through Law) at its 
46th Plenary Meeting (Venice, 9-10 March 2001). 
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internaţionale sub egida cărora au fost adoptate respectivele documente1: 
tratate, carte, convenţii, declaraţii etc. 

O primă remarcă pe care trebuie să o facem se referă la faptul că nu 
există, cel puţin deocamdată, un mecanism unic de control al aplicării 
tuturor angajamentelor luate de state în privinţa drepturilor persoanelor 
aparţinând minorităţilor naţionale. În unele cazuri, chiar convenţiile 
privind drepturile omului înfiinţează organe speciale ce supraveghează 
punerea lor în aplicare. Astfel, respectarea celor două Pacte internaţionale 
adoptate în cadrul ONU este supusă verificării a două comitete înfiinţate 
cu această destinaţie. În alte cazuri, organe speciale controlează 
respectarea tuturor normelor adoptate în cadrul unei anumite organizaţii 
internaţionale într-un domeniu dat. Spre exemplu, pentru supravegherea 
respectării angajamentelor privind drepturile persoanelor aparţinând 
minorităţilor naţionale în cadrul OSCE a fost înfiinţat Înaltul Comisar 
pentru minorităţile naţionale. De asemenea, în unele cazuri, aplicarea 
măsurilor stabilite printr-un document internaţional este încredinţată unui 
număr mai mare de organe existente.2 

Un al doilea aspect relevant este că, în majoritatea cazurilor, s-a recu-
noscut dreptul de a depune plângeri privind nerespectarea prevederilor 
tratatelor nu numai statelor, ci şi persoanelor particulare sau organizaţiilor 
neguvernamentale. 

Scopul acestor organe şi al mecanismelor de supraveghere din care fac 
parte constă, de cele mai multe ori, în detectarea problemelor apărute în 
domeniul respectării drepturilor omului şi în rezolvarea lor amiabilă şi, pe 
cât posibil, confidenţială. Publicitatea şi transmiterea cazurilor către 
organele de jurisdicţie internaţională sunt considerate, în sine, sancţiuni. 

                                                 
1 G. Vrabie, M. Bălan, Organizarea politico-etatică a României, Ed. Institutul 

European, Iaşi, 2004, p. 342 şi urm. 
2 Spre exemplu, promovarea efectivă a Declaraţiei asupra drepturilor persoa-

nelor aparţinând minorităţilor naţionale sau etnice, religioase sau lingvistice intră 
în sarcina: statelor – prin măsuri interne sau acorduri bi- şi multilaterale, a comu-
nităţii internaţionale, a Comisiei pentru Drepturile Omului a ONU, a Secretarului 
General al ONU, a Centrului pentru Drepturile Omului al Secretariatului ONU, 
Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului, Subcomisiei pentru minorităţi, Orga-
nizaţiilor interguvernamentale şi neguvernamentale – cf. Rezoluţiei Adunării 
Generale a ONU din 23 dec. 1994 - A. Năstase, Drepturile persoanelor aparţinând 
minorităţilor naţionale, vol. I, p. 200 şi urm. 
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Un alt aspect relevant este că, subsumând chestiunile legate de 
minorităţile naţionale problematicii mai vaste privind drepturile omului, 
nu întotdeauna au fost create organe şi instrumente speciale de suprave-
ghere a respectării angajamentelor privind drepturile persoanelor aparţi-
nând minorităţilor naţionale. Uneori această problemă este abordată 
împreună cu celelalte aspecte relative la drepturile omului, drepturile 
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi celelalte drepturi ale 
omului fiind supuse aceloraşi mecanisme de supraveghere, cum este cazul 
celor două Pacte internaţionale adoptate în 1966. 

În continuare, ţinând cont de specificaţiile făcute mai sus, vom 
analiza, pe scurt, acele mecanisme de control internaţional cu relevanţă în 
domeniul drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. 

4.1. Mecanisme de control internaţional în cadrul ONU 

Organele principale ale ONU sunt Adunarea Generală, Consiliul de 
Securitate, Consiliul Economic şi Social, Consiliul de Tutelă, Curtea 
Internaţională de Justiţie şi Secretariatul. Deşi acestea participă cu un rol 
important în promovarea drepturilor omului, ele au însărcinat o serie de 
organe subordonate să exercite atribuţiile curente în acest domeniu. Toate 
aceste organe cu competenţă în domeniul drepturilor omului analizează şi 
aspectele privind drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţio-
nale. Trebuie precizat că această problemă intră în competenţa organelor 
ONU numai în măsura în care sesizările primite „par să dezvăluie un 
model consecvent de încălcări flagrante ale drepturilor omului”1 (s.n.). 

În continuare, vom evidenţia câteva aspecte privind componenţa, atri-
buţiile şi procedura de lucru a acestor organe, în măsura în care activitatea 
lor este relevantă în problema drepturilor persoanelor aparţinând minori-
tăţilor naţionale. 

Consiliul Economic şi Social (ECOSOC), organ având principalele 
competenţe privind drepturile omului, a creat Comisia pentru drepturile 
omului. 

Comisia este alcătuită din 53 de membri numiţi de state şi care acţio-
nează ca delegaţi guvernamentali, şi nu cu titlu personal. Rolul Comisiei 
este de a înainta ECOSOC propuneri, recomandări şi rapoarte privind 

                                                 
1 Rezoluţia ECOSOC 728F (XXVIII) din 30 iulie 1959, parag. 2, a se vedea 

Th. Buergenthal, R. Weber, op. cit., p. 63. 
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drepturile omului. Atribuţiile Comisiei s-au lărgit în timp, astăzi ea deve-
nind, împreună cu Centru Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului, 
punctul central al aparatului ONU pentru drepturile omului. Activitatea sa 
se centrează pe combaterea încălcărilor drepturilor omului prin inter-
mediul unei reţele de grupuri de lucru şi raportori pentru diferite teme sau 
ţări. Comisia a fost criticată pentru ineficienţa sa, pentru abordarea 
selectivă sau bazată pe raţiuni de ordin politic a acuzaţiilor. Într-o opinie1, 
aceste critici sunt justificate de faptul că acest organ „nu poate face mai 
mult decât ceea ce statele care o alcătuiesc doresc ca ea să facă” şi că „de 
vreme ce Comisia este un organism politic, n-ar trebui să constituie 
pentru nimeni o surpriză faptul că, oricât de regretabil ar fi aceasta, ea 
tinde să politizeze problemele care îi sunt supuse spre examinare”. 

Comisia, la rândul său, a creat ca organ subsidiar cu atribuţii în dome-
niul minorităţilor Subcomisia de luptă împotriva măsurilor discrimi-
natorii şi pentru protecţia minorităţilor. În cadrul acesteia funcţionează 
diverse grupuri de lucru pentru examinarea sesizărilor primite. Spre 
deosebire de Comisia Drepturilor Omului, Subcomisia de luptă împotriva 
măsurilor discriminatorii şi pentru protecţia minorităţilor creată în 1947 
este alcătuită din 26 de membri ce acţionează cu titlu personal. Rolul ei 
este de a întocmi studii şi rapoarte, participând la elaborarea unor instru-
mente din sfera drepturilor omului. 

Până în 1959 Comisia Drepturilor Omului şi Subcomisia pentru 
Prevenirea Discriminării şi Protecţia minorităţilor nu au avut competenţa 
de a examina plângerile privind violarea drepturilor omului, deşi astfel de 
plângeri se primeau în număr de peste 10.000 pe an. Ulterior, printr-o 
rezoluţie2, ECOSOC a permis examinarea unor asemenea plângeri, dar 
numai în măsura în care ele dezvăluiau violări grave şi masive ale drep-
turilor omului. Mai târziu, în baza altor două rezoluţii3, s-a dezvoltat o 
procedură specială de tratare a sesizărilor primite de la persoane particu-
lare sau grupuri private. Conform Rezoluţiei 1503(1970), Subcomisia 
înfiinţează grupuri de lucru pentru examinarea confidenţială a plângerilor 
primite şi ale comentariilor guvernelor vizate pentru a determina dacă 

                                                 
1 Th. Buergenthal, R. Weber, op. cit., p. 59. 
2 Rezoluţia ECOSOC 728F (XXVIII) din 30 iulie 1959, parag. 2, a se vedea 

Th Buergenthal, R. Weber, op. cit., p. 64. 
3 Rezoluţia ECOSOC 1235 (XLII) din 6 iunie 1967 şi Rezoluţia ECOSOC 

1503 (XLVIII) din 27 mai 1970, ibidem, p. 64-68. 
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trebuie sesizată Comisia sau nu. În cazul sesizării Comisiei, aceasta, după 
studierea materialelor primite, poate aduce situaţia relatată la cunoştinţa 
ECOSOC. Acesta, ca şi Adunarea Generală, pot adopta rezoluţii solici-
tând statelor să respecte prevederile Cartei ONU. În această etapă, 
procedura este, bineînţeles, publică. În cazuri extreme, Adunarea poate 
recomanda statelor membre să impună sancţiuni guvernului recalcitrant. 
Spre deosebire de procedura pusă la punct în baza Rezoluţiei 1503, 
Rezoluţia 1235 (1967) prevede o modalitate publică de examinare a 
plângerilor de către Comisie. Şi în acest caz, criteriul de admitere a plân-
gerilor se referă la caracterul grav şi masiv al violării drepturilor omului 
relatate în sesizare.  

Pentru supravegherea punerii în practică a prevederilor Pactului 
Internaţional privind drepturile civile şi politice adoptat în 1966 a fost 
creat Comitetul drepturilor omului, iar pentru rezolvarea plângerilor 
referitoare la Pactul Internaţional privind drepturile economice, sociale şi 
culturale s-a născut în 1985 Comitetul drepturilor economice, sociale şi 
culturale.  

Comitetul drepturilor omului este compus din 18 membri ce îşi 
îndeplinesc atribuţiile cu titlu individual. Funcţia sa principală este de a 
examina rapoartele pe care statele părţi sunt obligate să le prezinte 
referitor la modul în care pun în aplicare prevederile Pactului Interna-
ţional privind drepturile civile şi politice. În plus, Comitetul are compe-
tenţa de a examina plângerile depuse de state şi de particulari privind 
modul în care un alt stat s-a achitat de obligaţiile asumate prin Pact. Până 
în prezent nu s-a apelat la mecanismul de plângeri inter-state. Astăzi 
Comitetul are autoritatea ca, în baza celor relevate, să propună măsuri 
provizorii „pentru a evita prejudicierea ireparabilă a victimei”, statele 
vizate fiind solicitate să includă în rapoartele lor periodice şi măsurile 
luate la recomandările Comitetului. Comitetul are posibilitatea ca, în 
raportul său anual, să încunoştinţeze Adunarea Generală despre modul în 
care statele au soluţionat problemele examinate. 

Opiniile exprimate de acest organism nu sunt obligatorii din punct de 
vedere juridic pentru statele părţi, motiv pentru care efectul deciziilor 
Comitetului depinde de voinţa şi cultura juridică a fiecărui stat1. 

                                                 
1 K. Henrard, op. cit., p. 174. 
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În soluţionarea plângerilor individuale, Comitetul s-a dovedit a 
interpreta mai degrabă generos art. 27 al Pactului privind Drepturile 
Civile şi Politice, demonstrând că minorităţile, şi, mai ales, popoarele 
indigene se pot baza, de cele mai multe ori, pe art. 271. 

În ce priveşte Comitetul drepturilor economice, sociale şi culturale, şi 
acesta este compus din 18 experţi numiţi cu titlu personal. Însă conform 
Pactului Internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale, 
nu există un sistem de plângeri inter-state sau individuale, Comitetul 
având doar rolul de a examina rapoartele statelor părţi asupra măsurilor 
adoptate în implementarea Pactului şi despre progresele înregistrate.  

Centrul pentru drepturile omului a fost înfiinţat în subordinea Secreta-
riatului ONU şi este condus de secretarul general adjunct pentru dreptu-
rile omului care, din 1994, a devenit Înaltul Comisar pentru Drepturile 
Omului însărcinat şi cu coordonarea activităţilor ONU de promovare şi 
protecţie a drepturilor omului. 

Funcţia Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului a fost creată în 
1994, aceasta având responsabilitatea principală pentru activităţile ONU 
în domeniul Drepturilor Omului. Înaltul Comisar poate aborda orice pro-
blemă de actualitate în sfera drepturilor omului şi se poate implica activ în 
eforturile vizând prevenirea încălcării drepturilor omului oriunde în lume. 

În plus, în vederea supravegherii respectării unor anumite convenţii, 
au fost înfiinţate comitete speciale precum: Comitetul pentru eliminarea 
discriminării rasiale, creat în 1970 în virtutea prevederilor Convenţiei 
Internaţionale asupra eliminării tuturor formelor de discriminare rasială, 
Comitetul împotriva torturii, apărut în 1987 în aplicarea Convenţiei 
împotriva torturii şi a altor pedepse sau tratamente inumane sau degra-
dante şi Comitetul celor trei, înfiinţat în 1973 în vederea supravegherii 
aplicării Convenţiei internaţionale asupra eliminării şi reprimării crimei 
de apartheid. 

Comitetul pentru eliminarea discriminării rasiale este compus din 18 
membri ce activează cu titlu personal. Comitetul examinează rapoartele 
statelor, precum şi un sistem facultativ de plângeri inter-state sau 

                                                 
1 Sandra Lovelace c. Canada, Communication no. R.6/24, U.N. Doc. Supp. no. 40 

(A/36/40) at 166 (1981), Marshall c. Canada, Communication no. 205/l986, U.N. 
Doc. CCPR/C/43/D/205/l986 at 40 (1991), Ivan Kitok c. Sweden, Communication no. 
197/1985, CCPR/C/33/D/197/1985 (1988), Jouni Länsman et al. c. Finland, 
Communication no. 1023/2001, U.N. Doc. CCPR/C/83/D/1023/2001 (2005). 
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individuale. Convenţia privind discriminarea rasială conferă, de ase-
menea, competenţa Curţii Internaţionale de Justiţie pentru soluţionarea 
diferendelor între statele părţi. 

Comitetul împotriva torturii este compus din 10 experţi independenţi. 
Mecanismele de punere în aplicare a Convenţiei cuprind un sistem 
obligatoriu de raportare, precum şi mecanisme facultative de plângeri 
inter-state şi individuale. De asemenea, Comitetul poate iniţia anchete la 
faţa locului pentru a investiga situaţiile relatate în plângeri.  

Comitetul celor trei examinează rapoartele statelor părţi la Convenţia 
privind suprimarea apartheid-ului, sub supravegherea Comisiei pentru 
Drepturile Omului. 

În afara acestor organe, în cadrul ONU au mai luat naştere instituţii 
specializate ca organizaţii interguvernamentale cu funcţii specifice. Între 
acestea, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Cultură şi Ştiinţă 
(UNESCO) a luat naştere în 1946 pentru asigurarea pe plan universal a 
justiţiei, legii şi drepturilor omului fără nicio discriminare. 

4.2. Mecanisme de control internaţional în cadrul Consiliului 

Europei  

În cadrul Consiliului Europei funcţionează una din cele mai cunoscute 
instituţii de apărare a drepturilor omului: Curtea Europeană a Dreptu-
rilor Omului cu sediul la Strasbourg, înfiinţată în vederea asigurării 
respectării Convenţiei europene a drepturilor omului (Convenţia) adoptată 
în 1950. Convenţia şi mecanismul de protecţie a drepturilor omului pe 
care-l administrează Curtea împreună cu Comitetul de Miniştri se bucură 
de o puternică reputaţie în ce priveşte apărarea drepturilor omului. În plus 
faţă de art. 27 al Pactului privind Drepturile Civile şi Politice adoptat în 
cadrul ONU, art. 14 al Convenţiei este dotat cu o procedură de 
supraveghere obligatorie din punct de vedere juridic. Totuşi, dacă art. 27 
al pactului este autonom ca şi aplicare, art. 14 al convenţiei are caracter 
accesoriu, în sensul că nu poate fi invocat decât în combinaţie cu un alt 
drept sau cu o altă libertate protejată de Convenţie. Nu este însă necesar 
ca respectivul drept să fi fost el însuşi violat. 

În decursul timpului, atribuţiile Curţii s-au extins, ea devenind în 1998 
o instituţie unică şi permanentă cu caracter jurisdicţional ce poate fi 
sesizată atât de statele părţi cât şi de orice cetăţean al uneia din ţările 
semnatare, după epuizarea căilor de recurs interne. 
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Convenţia nu conţine prevederi speciale referitoare la drepturile mino-
rităţilor. De aceea, Convenţia asigură doar o protecţie indirectă şi parţială 
a membrilor acestor grupuri1. Această protecţie rezultă din interpretarea şi 
aplicarea dispoziţiilor Convenţiei referitoare la drepturile şi libertăţile 
omului. Cele mai multe din aceste drepturi pot fi asociate direct sau nu cu 
protecţia minorităţilor naţionale. Astfel, în afară de art. 14, despre care am 
vorbit anterior, art. 11 referitor la libertatea de asociere, art. 10 privind 
libertatea de exprimare, art. 8 referitor la viaţa privată şi de familie, art. 9 
statuând libertatea religioasă, art. 2 al Primului Protocol adiţional privind 
dreptul la instruire, art. 5 şi 6 referitoare la utilizarea limbii sau art. 3 al 
Primului Protocol adiţional privind alegerile libere sunt direct şi evident 
legate de păstrarea şi promovarea identităţii minorităţilor. În cazuri de 
asimilare forţată a minorităţilor naţionale, prevederile art. 2 şi 3 privind 
integritatea, libertatea şi securitatea persoanei devin foarte importante, la 
fel cum, în cazuri de asociere sau discurs xenofob şi rasist, limitarea 
unora dintre drepturile protejate de Convenţie este necesară pentru pro-
tecţia minorităţilor naţionale. 

Curtea şi Comisia Europeană a Drepturilor Omului, în perioada 
funcţionării sale, au fost sesizate şi cu plângeri referitoare la modul în 
care statele părţi se achitau de obligaţiile referitoare la drepturile 
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. În ce priveşte obligaţia 
nediscriminării prevăzută în art. 14 din Convenţie, Curtea a precizat că 
art. 14 nu exclude orice distincţie, ci tratamentul arbitrar sau inegal legat 
în mod exclusiv de apartenenţa persoanei în cauză la o minoritate2. În alte 
cazuri3, Curtea a soluţionat aspecte privind autonomia şi autodetermi-
narea, reprezentarea politică a persoanelor minoritare, folosirea limbii 
materne în justiţie, precizând că aceste drepturi nu sunt garantate de 
Convenţie şi respingând, de regulă, cererile. 

În afară de procedura jurisdicţională a Curţii Europene a Drepturilor 
Omului, în cadrul Consiliului Europei funcţionează şi alte mecanisme de 
supraveghere a respectării angajamentelor statelor membre, similare celor 
din cadrul ONU. Astfel, Comitetul Miniştrilor asistat de un Comitet 

                                                 
1 K. Henrard, op. cit., p. 69. 
2 I. Diaconu, op. cit., p. 38. 
3 Frette c. Franţa (hot. din 26 februarie 2002), Thlimmenos c. Grecia (hot. 

din 6 aprilie 2000), Abdulaziz, Cabales şi Balkandali c. Regatul Unit (hot. din  
28 mai 1985), Rasmunssen c. Danemarca (hot. din 28 noiembrie 1984). 
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consultativ gestionează sistemul de rapoarte instituit pentru suprave-
gherea aplicării Convenţiei-cadru, un Comitet de experţi examinează 
rapoartele statelor semnatare ale Cartei europene a limbilor regionale sau 
minoritare; la Veneţia funcţionează o Comisie europeană pentru demo-
craţie prin drept ce are în competenţă examinarea plângerilor formulate 
de statele membre ale Consiliului Europei; din 1991 există un Comitet 
director pentru drepturile omului (CDDO), iar din 1993 s-a creat un 
Comitet ad-hoc pentru protecţia minorităţilor naţionale (CAH-MIN). 

Comisia europeană pentru democraţie prin drept, numită şi Comisia de 
la Veneţia, ca şi organism consultativ specializat în domeniul drepturilor 
omului şi în dreptul constituţional contribuie, prin opiniile pe care le 
publică în urma sesizării sale de către state sau organizaţii internaţionale, 
la clarificarea unor probleme de drept constituţional, în context european. 
Fără a avea în mod expres în competenţă exprimarea opiniei privind 
problemele specifice minorităţilor naţionale, Comisia de la Veneţia a 
contribuit, totuşi, în mod substanţial la consolidarea unui statut al 
minorităţilor naţionale în special în cadrul Consiliului Europei. Acesta a 
fost posibil deoarece problematica minorităţilor naţionale este inclusă, în 
mod curent, din domeniul juridic constituţional. Astfel, Comisia de la 
Veneţia a exprimat opinii juridice cu privire la chestiuni controversate 
precum criteriile care ar putea fi utilizate într-o definiţie a minorităţilor 
naţionale1, posibilitatea întocmirii unei liste oficiale cu minorităţile 
naţionale recunoscute într-un stat2, rolul alegerii personale a individului 
în privinţa apartenenţei la o minoritate naţională3, necesitatea aplicării de 
măsuri afirmative în vederea realizării egalităţii substanţiale cu majo-
ritatea4, distincţia dintre drepturile colective şi cele individuale exercitate 
în comun, interzicerea discriminării directe şi indirecte, drepturile lingvis-
tice ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, dreptul la 

                                                 
1 Proposal for a European Convention for the Protection of Minorities, Article 

2; reproduced in „The protection of minorities”, Collection Science and 
Technique of Democracy, no. 9, p. 10, 1994, CDL(1991)007. 

2 Opinion on the Draft Law on the Statute of National Minorities living in 
Romania, §21, CDL-AD(2005)026. 

3 Report on the preferential treatment of national minorities by their kin-State, 
§Da)ii), CDL-INF(2001)19. 

4 Report on non-citizens and minority rights, §§ 107, 109 and 131, CDL-
AD(2007)001. 
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reprezentare locală sau autonomă, relaţiile cu autorităţile administrative şi 
participarea la deciziile publice, drepturile electorale1. Comisia de la 
Veneţia a fost solicitată să-şi exprime punctul de vedere şi în privinţa 
Proiectului de lege al statutului minorităţilor naţionale din România sau în 
ce priveşte Legea statutului maghiarilor din afara graniţelor adoptată de 
Ungaria în iulie 20012. 

În asemenea cazuri, implicarea instituţiilor internaţionale cu caracter 
juridic, de specialitate, promotoare ale democraţiei şi ale drepturilor 
omului contribuie la dezamorsarea unei situaţii cu potenţial conflictual, 
chiar şi în cazul relaţiilor între-state cu caracter preponderent politic, 
întrucât acestea evoluează într-un cadru juridic. 

4.3. Mecanisme de control internaţional în cadrul OSCE  

În cadrul OSCE s-a înfiinţat în 1992 instituţia Înaltului Comisar 
pentru Minorităţi Naţionale, însă OSCE s-a preocupat de problema 
drepturilor omului şi chiar de cea a minorităţilor naţionale şi anterior. 
Spre exemplu, la Conferinţa de la Viena din 1989 s-a creat Conferinţa 
asupra „Dimensiunii Umane” a CSCE şi mecanismul cu acelaşi nume. În 
limbaj politic, această formulă nouă cuprinde atât drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului, cât şi alte probleme de natură umanitară. În 
această problemă, a drepturilor omului, OSCE cooperează strâns cu Con-
siliul Europei.  

Mecanismul Dimensiunii Umane cuprinde un sistem reciproc de 
informaţii şi răspunsuri la solicitări privind drepturile omului, întâlniri 
bilaterale, inclusiv pentru examinarea unor cazuri concrete, posibilitatea 
oricărui stat de a supune atenţiei altor state participante, pe canale diplo-
matice sau în cadrul reuniunilor CSCE, situaţiile şi cazurile ce ţin de 
dimensiunea umană, rezultatele obţinute etc. În urma Reuniunii de la 
Moscova din 1991 s-a creat posibilitatea recurgerii la experţi şi raportori 
pentru culegerea de informaţii obiective şi imparţiale referitoare la 
problemele „dimensiunii umane”. 

Începând din 1992, problematica drepturilor minorităţilor naţionale a 
fost dată în competenţa Înaltului Comisar nou-creat. Instituţia reprezintă o 

                                                 
1 Vademecum of Venice Commission Opinions and Reports concerning the 

Protection of Minorities, CDL-MIN(2007)001, www.venice.coe.int/docs/. 
2 www.venice.coe.int/docs/2005/CDL-AD(2005)026-e.asp. 
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încercare de a lega în mod organic drepturile minorităţilor şi securitatea1. 
Acesta are rolul de a preveni situaţiile de criză datorate nerespectării 
drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. Cu toate că 
titulatura postului său creează câteodată impresia că Înaltul Comisar ar 
trebui să fie un fel de avocat al minorităţilor sau investigator pentru 
violări individuale ale drepturilor omului, nu acesta este mandatul său. Cu 
alte cuvinte, el este Înaltul Comisar pentru minorităţi, şi nu al minorită-
ţilor Naţionale2. În acest scop, Înaltul Comisar a examinat situaţia 
minorităţii sârbe din Croaţia, a celei ruse din Estonia şi Letonia, precum şi 
a celei maghiare din România şi Slovacia. Ca urmare a experienţei acu-
mulate, Înaltul Comisar, precizând că nu există soluţii universal valabile 
privind problematica minorităţilor naţionale, a făcut câteva consideraţii 
generale. Astfel, a arătat că protecţia persoanelor aparţinând minorităţilor 
trebuie văzută prin prisma intereselor statului şi a majorităţii, ea fiind 
benefică stabilităţii şi securităţii statelor. Soluţiile trebuie căutate în inte-
riorul statului însuşi, prin dialogul minoritate-majoritate şi participarea 
efectivă a minorităţii la viaţa publică. Deşi rezolvarea acestor probleme 
necesită adesea investiţii, ele sunt modeste faţă de costurile rezolvării 
conflictelor deja declanşate3. 

Metodele sale de lucru implică dialogul, în deplină confidenţialitate, 
cu guvernele implicate, inclusiv cu cele ale statelor-mamă, utilizarea de 
experţi imparţiali şi transmiterea de rapoarte preşedintelui în exerciţiu al 
OSCE. Deşi sursele sale de informaţii sunt diverse, singura limitare fiind 
aceea că Înaltul Comisar nu poate comunica sau primi informaţii de la 
persoane sau organizaţii care practică sau aprobă în mod public teroris-
mul sau violenţa. 

Înaltul Comisar se bucură de independenţă, putându-se implica fără 
aprobarea Consiliului Permanent al OSCE sau a statului implicat; cu toate 
acestea, suportul politic al statelor participante şi mai ales al Consiliului 
Permanent sunt cruciale pentru reuşita acţiunilor sale. 

Pentru problematica romilor a fost creat în 1994 un punct de contact 
în cadrul Biroului pentru Instituţii democratice şi Drepturile Omului.  

                                                 
1 A se vedea A. Năstase, Drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor 

naţionale, vol. I – Reglementări în dreptul internaţional, p. 477. 
2 Ibidem, p. 481. 
3 Ibidem, p. 484. 
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Ceea ce caracterizează activitatea OSCE, inclusiv în privinţa dreptu-
rilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, constă în abordarea 
acestor probleme, în primul rând, prin metode politice, şi nu juridice. De 
altfel, marea majoritate a documentelor OSCE au caracter politic, ceea ce 
nu impietează asupra eficacităţii acţiunilor organizaţiei. Dată fiind esenţa 
dreptului internaţional public, ramură de drept ce reglementează relaţiile 
dintre state egale din punct de vedere juridic, raporturile dintre aceste 
state sau dintre ele şi organizaţiile internaţionale, inclusiv în privinţa 
minorităţilor naţionale, vor avea o natură politică, în sensul că obligaţiile 
asumate vor fi îndeplinite de bunăvoie sau folosind mijloace politice de 
convingere. Utilizarea metodelor juridice de „coerciţie” poate fi mai puţin 
eficientă şi ar putea stârni controverse, având în vedere că subiecţii rela-
ţiilor internaţionale sunt statele suverane. În acest context, poate fi 
explicat caracterul eminamente politic al metodelor de supraveghere şi de 
asigurare a respectării angajamentelor internaţionale în chestiunea minori-
tăţilor naţionale: dialogul, rapoartele, întrunirile de experţi, raportori, 
rezoluţiile şi recomandările şi, mult mai rare, acţiuni în faţa instanţelor 
internaţionale sau intervenţii prin folosirea forţei. 

§5. Probleme controversate privind minorităţile naţionale în 

plan internaţional  

Aşa după cum am arătat, protecţia juridică a minorităţilor naţionale este 
parte integrantă a drepturilor omului. Drepturile persoanelor aparţinând 
minorităţilor naţionale sunt considerate drepturi individuale fundamentale. 

La sfârşitul Primului Război Mondial exista opinia1 conform căreia 
drepturile minorităţilor ar fi deosebite de drepturile fundamentale ale 
omului, doar primele făcând obiectul sistemului de garanţii internaţionale. 
Dacă drepturile fundamentale aveau caracteristica esenţială de a fi 
garantate tuturor, drepturile lingvistice, spre exemplu, erau rezervate doar 
grupurilor lingvistice, între cele două existând, în consecinţă, o anumită 
opoziţie. Drepturile particulare nu puteau, conform aceleiaşi păreri,2 satis-
face minorităţile, ele neoferind decât un slab remediu faţă de adevărata 

                                                 
1 A. Mendelstam, La protection des minorités (1923) Recueil des Cours de 

l’Académie de Droit International, 367-517, p. 367. 
2 Ibidem. 
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lor aspiraţie care era autodeterminarea naţională1. Aceste drepturi nu 
aveau valoare decât acompaniate de o structură permiţând minorităţilor 
să-şi gereze propriile instituţii. În consecinţă, modelul ideal pentru mino-
rităţi (în afară, bineînţeles, de secesiune şi independenţă) era autonomia 
personală2. 

Perioada interbelică marchează înfrângerea formelor tradiţionale de 
protecţie a minorităţilor şi triumful drepturilor fundamentale cu caracter pre-
ponderent individual3. Această evoluţie s-a fondat pe două idei comple-
mentare: pe de o parte, sistemul de garanţii internaţionale ale drepturilor 
minorităţilor se dovedise, prin prisma experienţelor trecute, puţin propice 
prezervării păcii şi echilibrului internaţional şi, pe de altă parte, această 
schimbare profită membrilor minorităţilor, ei urmând să primească o 
protecţie a drepturilor lor individuale, la fel ca şi orice altă persoană.  

Totuşi, această dihotomie, drepturi ale omului/drepturi etno-lingvis-
tice, avea efecte negative în plan practic. Dacă drepturile fundamentale 
beneficiau de un consens generalizat, drepturile etno-lingvistice apăreau 
ca măsuri adiţionale, chiar derogatorii, necesitând justificări speciale. În 
plus, ele nu beneficiau de această aureolă de „drepturi inerente persona-
lităţii umane” care conferă drepturilor fundamentale o forţă deloc neglija-
bilă în dezbaterea politică. În schimb, respectarea drepturilor funda-
mentale este asigurată printr-un ansamblu de garanţii constituţionale şi 
internaţionale, precum controlul de constituţionalitate al legilor sau 
supravegherea respectării Convenţiei europene a drepturilor omului de 
către Curtea Europeană de la Strasbourg. Incluzând drepturile specifice 
minorităţilor în categoria mai largă a drepturilor omului, primele 
dobândesc implicit şi protecţia de care se bucură drepturile fundamentale. 

Luând în calcul toate aceste argumente, astăzi se consideră că utili-
zarea creatoare a drepturilor fundamentale recunoscute permite o pro-
tecţie reală a diversităţii lingvistice, etnice sau de altă natură. Astfel, de 
pildă, un mare număr de drepturi lingvistice sunt concretizări ale dreptu-
rilor fundamentale mai generale precum libertatea de expresie sau liber-
tatea învăţământului. Pe de altă parte, drepturile fundamentale se dove-
desc a fi nu doar individualiste; ele garantează şi pluralismul societăţii. 

                                                 
1 G. Sofronie, op. cit., p. 55. 
2 Modelul pentru autonomia personală l-a oferit Austria, chiar dacă exemplul 

său a rămas, în mare măsură, mitic. 
3 B. de Witte, op. cit., p. 85. 
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Astfel, egalitatea serveşte ca bază pluralismului lingvistic, iar dreptul la 
educaţie poate include dreptul la educaţie în limba maternă; libertatea de 
expresie poate da loc unor obligaţii pozitive ale statului în materie 
lingvistică. Ţinând cont de toate aceste argumente, comunitatea interna-
ţională a optat pentru apărarea drepturilor persoanelor aparţinând minori-
tăţilor naţionale ca drepturi fundamentale ale fiecărei fiinţe umane. 

Totuşi, există şi luări de atitudine în favoarea unor drepturi colective 
sau chiar în sprijinul unui drept de autodeterminare al minorităţilor1. 

5.1. Drepturile colective 

Chestiunea drepturilor colective2 ale minorităţilor naţionale nu consti-
tuie o preocupare nouă. Printre juriştii şi politicienii din perioada interbelică 
existau deja susţinători şi oponenţi ai ideii că minorităţile naţionale ar 
beneficia nu doar de drepturi ale indivizilor, consideraţi izolaţi, ci şi ale 
grupului etnic, privit ca entitate colectivă. Încă de pe atunci s-a evidenţiat 
faptul că a considera minoritatea naţională ca entitate colectivă este similar 
cu a-i conferi personalitate juridică şi calitatea de subiect de drept public în 
dreptul intern şi internaţional, idee respinsă de autorii Tratatelor încheiate 
sub auspiciile Societăţii Naţiunilor în 1919-1920. Acestea au prevăzut, 
pentru prima dată, un sistem internaţional de garantare a drepturilor 
minorităţilor, concepute însă, ca drepturi individuale3. 

Ideea de drepturi colective ale minorităţilor naţionale a depăşit cadrul 
literaturii juridice constituind astăzi, aşa cum a reieşit şi din cele prezentate 
anterior, subiect al dezbaterilor în organismele internaţionale şi chiar în 
forurile legislative naţionale. Măsura în care o asemenea categorie de 
drepturi se justifică sau e aplicabilă în contextul principiilor de drept actuale 
a făcut obiectul a numeroase controverse4. Implicaţiile recunoaşterii unor 
asemenea drepturi au fost elucidate pe deplin în studiul profesorului Tudor 

                                                 
1 L. Wildhaber, op. cit., p. 124. 
2 G. Sofronie, op. cit., p. 157. 
3 „Tratatele din 1919-1920 nu au recunoscut minorităţile ca entităţi colective, 

dotate cu personalitate juridică” (De Lapradelle), în G. Sofronie, op. cit., p. 159. 
4 T. Drăganu, Câteva consideraţii privitoare la problema „drepturilor colec-

tive” ale minorităţilor naţionale; G. Andreescu, Drepturi colective: argumente, în 
RRDO nr. 18/2000, p. 40 şi urm., p. 50 şi urm.; T. Drăganu, Câteva consideraţii 
în legătură cu o discuţie privitoare la presupusele drepturilor colective ale 
minorităţilor naţionale, în RRDO nr. 19/2000. 
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Drăganu citat anterior, motiv pentru care nu vom reveni asupra acestor 
chestiuni în prezenta lucrare. Totuşi, ni se pare demnă de clarificat 
problema conţinutului efectiv al unui asemenea concept, mai exact, ne 
punem întrebarea ce drepturi suplimentare sau chiar interese legitime ale 
minorităţilor ar fi apărate prin intermediul acestei noţiuni, drepturi ce nu pot 
face obiectul unei protecţii efective în cadrul juridic actual, dominat de 
drepturi individuale fundamentale? Mărturisim, în acest sens, că tendinţele 
de calificare a unora din drepturile deja recunoscute ca drepturi colective nu 
ne-au convins şi că nu am înţeles beneficiul pe care această „metamorfoză” 
ar aduce-o persoanelor minoritare sau minorităţilor în ansamblu, bineînţeles, 
cu condiţia respectării drepturilor individuale ale membrilor lor. Singurul 
drept de care ar putea beneficia minorităţile şi care nu poate fi calificat cu 
niciun chip ca drept individual ar fi dreptul la autodeterminare. Acesta ar fi, 
fără îndoială, un drept colectiv, în sensul de drept care revine însăşi comu-
nităţii ca subiect de drept distinct de indivizii care o compun1. Cum conceptul 
de drepturi colective nu poate fi despărţit în realitate de dreptul de autodetemi-
nare şi cum dreptul de autodeterminare aparţine doar poporului, opinăm că, în 
practica dreptului internaţional actual, recunoaşterea drepturilor colective în 
beneficiul minorităţilor naţionale este practic imposibilă fără extinderea 
beneficiarilor dreptului la autodeterminare de la popoare la minorităţi. 

5.2. Dreptul la autodeterminare 

În ce priveşte dreptul la autodeterminare2
 al minorităţilor, s-a invocat, 

pe de o parte, dreptul similar recunoscut popoarelor prin tratatele  
 

                                                 
1 Se cuvine să menţionăm că în literatura juridică nu există consens în ce 

priveşte definiţia şi conţinutul efectiv al noţiunii de drepturi colective; conceptul 
se referă fie la drepturile individuale exercitate în comun cu ceilalţi membri ai 
grupului, fie la acele drepturi ce nu pot fi exercitate decât de comunitatea în 
ansamblu, fie include ambele accepţiuni. În acest sens, a se vedea T. Drăganu, 
Câteva consideraţii în legătură cu o discuţie privitoare la presupusele drepturilor 
colective ale minorităţilor naţionale, în RRDO nr. 19/2000, p. 41.  

2 În opinia noastră, între conceptele de suveranitate şi autodeterminare există 
o legătură profundă, ambele implicând dreptul sau competenţa unei colectivităţi 
de a dispune liber de destinul său. Aşa cum suveranitatea este definită, în 
concepţia clasică, sub două aspecte: intern şi internaţional, ca supremaţie şi 
independenţă, aspecte care se întrepătrund şi se completează reciproc, şi despre 
autodeterminare se afirmă că are două componente - una internă, privind relaţiile 
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internaţionale şi, pe de altă parte, inexistenţa unei definiţii şi, de aici, a 
unor diferenţe clare între cele două concepte: popor şi minoritate. În acest 
sens, s-a afirmat că „deseori protecţia minorităţilor este considerată un fel 
de substituire sau de compensare a pretenţiilor de autodeterminare 
nerealiste. Astfel, minorităţile vor rămâne înglobate în statele suverane şi 
nu vor avea niciun drept să solicite secesiunea sau constituirea unui nou 
stat. Dar este evident că popoarele, purtătoare ale dreptului la autodeter-
minare, sunt în general definite de aceeaşi manieră ca şi minorităţile. 
Frontiera între cele două concepte este graduală şi în mare măsură 
politică. Se descrie o noţiune juridică şi se face referire la o alta. 
„Popoarele” având dreptul la autodeterminare sunt reduse la nivel de 
„minorităţi” fără niciun drept la autodeterminare pentru a nu ameninţa 
integritatea teritorială a statelor eterogene din punct de vedere etnic sau 
lingvistic. Dar problemele sunt esenţialmente aceleaşi.”1 

A recunoaşte minorităţilor dreptul al autodeterminare (deşi sunt de 
acord că nu se poate face o diferenţa tranşantă între minorităţi şi popoare, 
care au dreptul la autodeterminare) ar însemna, a le recunoaşte dreptul la 
secesiune şi eventual dreptul de a crea un nou stat. Apariţia a noi state ar 
duce la apariţia a noi minorităţi, şi, deci, a noi solicitări de autodeter-
minare, deci părăsirea statelor existente nu e o soluţie, ci mai degrabă 
multiplicarea problemelor existente deja. Se afirmă2 că nu este vorba de 
secesiune, ci de autodeterminare internă. În primul rând, dreptul popoa-
relor la autodeterminare, cu care se face analogie, nu este nicăieri, în 
niciun document internaţional, împărţit, în sensul de a se recunoaşte unui 

                                                                                                         
dintre membrii colectivităţii şi cealaltă, pe care o putem defini ca „externă”, 
relativă la raporturile colectivităţii cu alte structuri precum statul, organizaţiile 
internaţionale etc. Unii autori, precum Gabriel Andreescu, afirmă că cele două 
componente pot fi disociate şi că putem concepe o colectivitate care să se bucure 
doar de autodeterminare internă. În ce ne priveşte, considerăm că acest lucru nu 
este posibil nici pentru minorităţi, după cum nu este posibil nici pentru popoare. 
Competenţa de a decide soarta membrilor grupului, conferindu-le drepturi şi 
veghind la exerciţiul lor, chiar şi numai în câteva domenii, o implică, în mod 
necesar şi pe aceea de a susţine interesele aceloraşi membri, a le apăra drepturile 
conferite în relaţiile cu instituţiile statului sau ale altor organisme. În acelaşi sens, 
vezi şi T. Drăganu, op. cit., p. 41.  

1 L. Wildhaber, op. cit., p. 130. 
2 G. Andreescu, Autodeterminarea minorităţilor naţionale, în RRDO nr. 12/1996, 

p. 28. 
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popor numai dreptul la autodeterminare internă. El este definit, este 
adevărat, sub două aspecte, unul care ţine de politica internă şi altul care 
ţine de raporturile poporului cu celelalte state şi popoare, însă aceste 
aspecte nu sunt despărţite. De ce a recunoaşte acelaşi drept minorităţilor 
s-ar restrânge la aspectele interne? Cei care susţin această teorie o 
argumentează prin necesitatea coroborării dreptului în cauză cu celelalte 
principii fundamentale ale dreptului internaţional, respectiv inviolabi-
litatea frontierelor şi integritatea teritorială a statelor. Totuşi, nu credem 
că această argumentare este foarte convingătoare cu atât mai mult cu cât, 
aceleaşi principii, intrând în interacţiune cu acelaşi drept, autodetermi-
narea, însă recunoscut popoarelor, nu le împiedică pe acestea să solicite 
exercitarea dreptului şi în plan extern. În concluzie, credem că minori-
tăţilor nu le va fi recunoscut dreptul la autodeterminare, nici măcar 
internă, pentru motivele enumerate mai sus, totuşi, este posibilă extin-
derea drepturilor recunoscute indivizilor, concretizarea obligaţiilor 
statelor în acest plan, chiar investirea drepturilor individuale respective cu 
mai multe şi mai eficace posibilităţi de apărare şi promovare.  

În opinia noastră, implicaţiile recunoaşterii unui asemenea drept 
minorităţilor naţionale sunt însă, incompatibile cu principiile de drept 
constituţional şi internaţional în vigoare. Cum poate coexista acest drept 
cu principiul suveranităţii statului, spre exemplu, când este evident că, 
faţă de tendinţele de autodeterminare (autonomie sau secesiune) ale unei 
minorităţi statul în care acestea există ar fi total neputincios? Cum ar mai 
putea fi definită, în acest context, supremaţia statului în plan intern, ca 
latură a suveranităţii lui? Întrebări similare suscită şi raportarea unui 
asemenea drept la principii precum cel al inviolabilităţii frontierelor sau al 
integrităţii teritoriale.  

5.3. Dreptul de intervenţie umanitară 

O altă problemă deschisă în cadrul relaţiilor internaţionale legate de 
minorităţile naţionale o constituie problema dreptului de intervenţie uma-
nitară1. În condiţiile în care apărarea drepturilor fundamentale ale 

                                                 
1 A. Bolintineanu, A. Năstase, B. Aurescu, op. cit., p. 135-138 precizează că 

dreptul de intervenţie umanitară, numit şi drept de ingerinţă, drept de inter-
venţie, obligaţie de ingerinţă, drept de asistenţă, intervenţie de urgenţă, asistenţă 
umanitară sau intervenţia cu titlu umanitar reprezintă „un ansamblu de acţiuni, 
mergând până la folosirea forţei, exercitate de un grup de state asociate ad-hoc 
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persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale a constituit justificarea a 
numeroase intervenţii armate pe teritoriul altor state, considerăm că 
problema conţinutului şi, mai ales, a limitelor intervenţiei cu titlu uma-
nitar trebuie abordată şi în contextul de faţă. Deşi chestiunea are rădăcini 
adânci în trecut1, astăzi asistăm la o evoluţie fără precedent în sensul că 
subiect activ al intervenţiei nu mai este un singur stat, ci chiar comuni-
tatea internaţională organizată în cadrul ONU. Rezoluţiile şi vasta prac-
tică în domeniul drepturilor omului a organismelor ONU au fundamentat 
acest principiu pe baza interpretării Cartei ONU. Astfel, statul care se 
angajează în săvârşirea unor încălcări flagrante ale drepturilor omului 
consacrate în Declaraţia Universală şi în alte instrumente relevante 
încalcă obligaţiile stipulate la art. 55 şi 56 ale Cartei ONU. De aceea, nu 
este ilicit – în virtutea art. 2 alin. (7) al Cartei care interzice intervenţia în 
probleme ce ţin în mod esenţial de jurisdicţia internă a unui stat membru 
– ca ONU să ia măsurile ce se impun pentru a constrânge statul respectiv 
să nu se angajeze în comiterea unor încălcări flagrante ale drepturilor 
omului.2 Aceste măsuri pot fi luate doar dacă încălcările masive ale 
drepturilor omului constituie, în acelaşi timp, o ameninţare împotriva 
păcii, o încălcare a păcii sau un act de agresiune3. 

Problema legalităţii şi a legitimităţii intervenţiei cu titlu umanitar s-a 
pus în discuţie în condiţiile în care intervenţia NATO în Serbia, în cadrul 
operaţiunii „Forţa aliată” din perioada 24 martie-10 iunie 1999 s-a 
declanşat sub justificarea de a pune capăt unor violări masive şi siste-
matice ale drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale din 

                                                                                                         
sau formalizat în cadrul unei organizaţii internaţionale, în numele comunităţii 
internaţionale, cu scopul de a pune capăt violărilor masive şi sistematice ale 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale populaţiei de pe un anumit teritoriu al 
unui stat, inclusiv în cazul în care aceste violări sunt rezultatul acţiunilor 
întreprinse de însuşi statul ce exercită autoritatea asupra acestui teritoriu şi chiar 
dacă acele persoane sunt proprii săi cetăţeni”. Conceptul de „intervenţie 
umanitară” a fost înlocuit cu cel de „responsabilitate de a proteja”. A se vedea  
B. Aurescu, Actualitate internaţională, în C.J. nr. 12/2009, p. 668. 

1 Încă din 1758 E. de Vattel a afirmat că orice putere are dreptul „de a asigura 
securitatea unui popor oprimat, care îi solicită ajutorul…” – A. Bolintineanu,  
A. Năstase, B. Aurescu, op. cit., p. 137. Pentru alte exemple, a se vedea supra  
p. 2 şi 9. 

2 Th. Buergenthal, R. Weber, op. cit., p. 70. 
3 A. Bolintineanu ş.a., op. cit., p. 136. 
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Kosovo, regiune a Serbiei. Adăugând şi faptul că intervenţia nu a avut 
autorizarea prealabilă a Consiliului de Securitate al ONU, înţelegem de ce 
profesorul Bruno Simma a afirmat că „intervenţiile umanitare care 
implică ameninţarea sau folosirea forţei şi sunt întreprinse fără mandatul 
sau autorizarea Consiliului de Securitate vor rămâne, de principiu, încăl-
cări ale dreptului internaţional”1. Autorizarea Consiliului de Securitate al 
ONU permite şi legalizează intervenţia cu titlu umanitar, dar nu specifică 
mecanismele şi limitele acestei intervenţii. Acestea nu fac, până în 
momentul de faţă, obiectul niciunei reglementări internaţionale, după cum 
nicio normă internaţională nu prevede măsura în care acţiunile de 
protecţie a drepturilor omului pot afecta principiile fundamentale ale 
dreptului internaţional, precum suveranitatea, neintervenţia în afacerile 
interne, nerecurgerea la forţă şi la ameninţarea cu forţa. De aceea, pe 
această filieră îşi poate face loc arbitrariul cu consecinţe importante 
privind respectarea principiilor mai sus amintite care îşi găsesc 
legitimarea în aceea că se impun în mod egal tuturor, naţiunilor mari şi 
mici, deopotrivă. 

Abordând aspectele controversate privind minorităţile naţionale în 
plan internaţional, nu ar fi inutil de remarcat legătura dintre nivelul de trai 
şi intoleranţă, agresivitate, rasism, problema etnică, în general. Situaţia 
din state precum Elveţia, pe de o parte, sau Turcia, Iugoslavia, pe de altă 
parte, se poate constitui într-un argument în acest sens. Deşi ar fi naiv să 
reducem chestiunea minorităţilor naţionale la componenta economică, 
este evident că între sărăcie, nivelul scăzut de civilizaţie şi agresivitate, 
intoleranţă, există o relaţie de directă proporţionalitate, aşa cum arată şi 
Alexis de Tocqueville în a sa „Democraţie în America”2. Cu toate 
acestea, ţările occidentale, promotoare ale sistemului actual de garantare 
internaţională a drepturilor omului, nu par, în opinia prof. A. Năstase, 
interesate în explorarea acestei relaţii, în condiţiile în care luarea în 
discuţie a protecţionismului economic3 le-ar putea afecta. 

Astăzi există un sistem internaţional de protecţie a minorităţilor 
internaţionale, prin intermediul drepturilor recunoscute persoanelor ce 
aparţin unor asemenea minorităţi. Totuşi, este esenţial să reţinem faptul 

                                                 
1 Ibidem, p. 137. 
2 A. de Tocqueville, Despre democraţie în America, Ed. Humanitas, Bucureşti, 

2005, vol. I, p. 278. 
3 A. Năstase, Drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, p. 488. 
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că, în baza normelor de drept internaţional public, acţiunile minorităţilor 
naţionale în afara statului sunt limitate. Este adevărat că, în majoritatea 
covârşitoare a cazurilor, prevederile internaţionale instituie mai degrabă 
obligaţii pentru state decât drepturi concrete pentru indivizi. Acest lucru 
este explicabil, ţinând cont că şi în prezent principalele subiecte ale 
dreptului internaţional sunt statele şi că, în pofida controverselor care există 
asupra conceptului de suveranitate, statele încă nu au renunţat la dreptul de 
a hotărî liber politica lor internă, cu respectarea drepturilor omului. 

Statele trebuie să rezolve problemele minorităţilor în interiorul lor, 
prin metode democratice, acordând drepturi cât mai largi persoanelor 
aparţinând minorităţilor naţionale. În acest mod se evită transformarea 
chestiunii minorităţilor dintr-o problemă internă, de competenţa statului, 
într-una internaţională, de competenţa organismelor internaţionale, ceea 
ce ar limita suveranitatea statului în cauză şi ar putea duce până la 
intervenţia internaţională cu titlu umanitar. 
Ţinând cont de cele prezentate, considerăm că drepturile persoanelor 

aparţinând minorităţilor naţionale, aşa cum sunt ele concepute de 
comunitatea internaţională, pot reprezenta un răspuns rezonabil şi 
echitabil la solicitările de autodeterminare ale minorităţilor, un răspuns 
care să conserve status-quo-ul existent astăzi în materie de frontiere. 
Minorităţile naţionale nu trebuie văzute ca o ameninţare la integritatea 
statelor, în măsura în care statele respective sunt democratice şi nu 
promovează o asimilare forţată a persoanelor minoritare, nu realizează 
sau îngăduie violări masive ale drepturilor omului.  



Capitolul III 

Statutul juridic al minorităţilor naţionale în România 

Statutul juridic al minorităţilor naţionale din România este reglementat 
de principiile nediscriminării şi al tratamentului preferenţial. De 
asemenea, aplicarea principiilor autonomiei locale la nivel administrativ, 
al descentralizării şi al desconcentrării serviciilor publice are un efect 
pozitiv în susţinerea intereselor şi valorilor minorităţilor naţionale. 

Pentru a analiza statutul juridic al minorităţilor naţionale este necesar 
să stabilim întâi traseul istoric al chestiunii minorităţilor în România şi 
apoi situaţia actuală a minorităţilor naţionale, inclusiv solicitările acestor 
minorităţi către autorităţile statului. 

§1. Evoluţia minorităţilor naţionale în România  

Studiind în manieră diacronică evoluţia minorităţilor naţionale în 
„România”, ne putem raporta la unul din cele trei momente iniţiale. Ne 
referim la 24 ianuarie 1859, când considerăm că putem vorbi despre 
„România” de la data Unirii Principatelor Române sub domnia lui  
Al.I. Cuza, la anul 1881, dacă privim momentul proclamării României ca 
Regat1 ca dată de referinţă, sau la 1 decembrie 1918, atunci când ne 
oprim la data formării României Mari. Chiar dacă am lua ca referinţă data 
cea mai îndepărtată, data Unirii Principatelor Române Moldova şi Ţara 
Românească, remarcăm că statul român nu s-a fondat doar pe criteriul 
etnic, ci totdeauna au existat mereu români evrei, germani, lipoveni, 
ţigani, turci etc. Din 1918 a crescut simţitor numărul cetăţenilor români 
de alte etnii, precum germană şi maghiară. Cu toate acestea, scopul 
formării şi apoi al consolidării statului român a determinat accentuarea 
sentimentului identitar de tip naţional-etnic ca formă de solidaritate care 
să argumenteze şi să legitimeze voinţa colectivă, conform principiul 
naţionalităţilor. 

                                                 
1 A se vedea Legea nr. 710 din 15 martie 1881. 
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Ca majoritatea statelor europene, populaţia României a cuprins mereu, 
în procente diverse, minorităţi naţionale, diferite de populaţia majoritară 
prin limbă, religie sau alte caracteristici etno-culturale. Conform unei 
statistici oficiale din 1924, la acea dată populaţia României era formată în 
proporţie de 74% din etnici români, 8,4% – maghiari, 5% – evrei, 4,3% – 
germani, 3,3% – ruteni, 1,5% – bulgari, 1% turci, alte minorităţi – 2,5%, 
adică un total de 26% populaţie de etnie minoritară şi 74% etnie majoritară. 

În anul 1930, populaţia României Mari era puţin peste 18 milioane de 
locuitori. Românii reprezentau 73% după limba maternă şi 71,9% după 
etnie, din populaţia ţării. Peste şapte decenii, conform ultimului recensă-
mânt, procentul minorităţilor etnice din totalul populaţiei României (de 
circa 21,6 milioane de locuitori) reprezintă circa 10,5%1, cel al minori-
tăţilor lingvistice – 9%, iar cel al minorităţilor religioase – 13%.  

Minorităţile etnice cele mai numeroase au fost, încă de la crearea 
României Mari, cele reprezentate de maghiari (6,6%) şi romi (2,5%). 
Celelalte minorităţi cu o pondere de sub un procent din populaţie şi sunt 
reprezentate de germani (0,3%), ucraineni (0,3%), ruşi lipoveni (0,2%), 
turci (0,2%), tătari (0,1%), sârbi (0,1%), slovaci (0,1%), armeni, bulgari, 
croaţi, evrei, cehi, polonezi, greci, albanezi, italieni (0,2%)2. La ora 
actuală, în România sunt recunoscute oficial 20 de minorităţi naţionale3, 
fiecare dintre acestea (cu excepţia celei maghiare) fiind reprezentate în 
Parlamentul României printr-o procedură specială4. Lor li se mai adaugă 
grupurile etnice (care nu se bucură de statutul de minorităţi naţionale) ale 
slovenilor, caraovenilor, ceangăilor, găgăuzilor sau chinezilor5. 

După 1990, chestiunea ocrotirii minorităţilor s-a dezbătut cu mai 
multă transparenţă. Crearea şi menţinerea condiţiilor pentru păstrarea, 
dezvoltarea şi afirmarea identităţii minorităţilor naţionale au fost denu-
mite politici de stat. Principiul susţinut în mod public a fost că minori-

                                                 
1 A se vedea rezultatele recensământului din 2002, www.recensamant.ro. 
2 Idem. 
3 Acestea sunt: albanezii, armenii, bulgarii, croaţii, evreii, germanii, grecii, 

italienii, macedonenii, maghiarii, polonezii, romii, ruşii-lipoveni, rutenii, sârbii, 
slovacii şi cehii, tătarii, turcii şi ucrainenii. 

4 La 1 martie 2001 deputaţii validează mandatele deputaţilor reprezentând 
minorităţile albanezilor, Macedonenilor şi Rutenilor, ultimele formaţiuni ce au 
dobândit acest statut. 

5 Conform datelor recensământului din 2002. 
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tăţile naţionale, prin contribuţia lor la viaţa culturală, ştiinţifică şi 
economică a ţării, prin spiritul de convieţuire şi acceptare reciprocă pe 
care-l generează, reprezintă un atu şi o bogăţie pentru România, mai ales 
în contextul actual al integrării europene în care acceptarea alterităţii 
devine o necesitate. 

§2. Istoricul solicitărilor şi reglementărilor juridice privind 

minorităţile naţionale în România  

Aşa cum s-a întâmplat în întreaga lume, şi în cazul României, reven-
dicările minorităţilor naţionale au privit la început religia, ca element al 
identităţii naţionale. Astfel, cele mai numeroase minorităţi etnico-reli-
gioase necreştine din Principatele Române au fost evreii şi musulmanii, 
turcii şi tătarii, din Dobrogea. 

Poziţia pe care statul român a adoptat-o faţa de minorităţile sale etnice 
şi religioase a fost determinată atât de evoluţiile care au avut loc în acest 
domeniu la nivel european cât şi de istoria proprie a poporului român. În 
ce priveşte contextul european, remarcăm că în perioada interbelică 
dreptul internaţional era dominat de principiul naţionalităţilor şi de 
corolarul acestuia, principiul protecţiei minorităţilor. Ca subiect de drept 
internaţional şi ca stat european, România nu doar că a preluat aceste 
principii, ci ele au constituit chiar baza creării Statului Român.  

2.1. Constituţia din 1866 

Tributară concepţiei timpului său, prima Constituţie a României, aşa 
cum poate fi considerată Constituţia din 1866, prevedea posibilitatea 
dobândirii cetăţeniei numai pentru persoanele de rit creştin. De aceea, 
este motivată nu doar religios, ci şi politic şi social solicitarea minori-
tăţilor din Principate de a se extinde sfera celor care puteau dobândi 
cetăţenia română şi, în consecinţă, drepturi depline indiferent de religia 
practicată. 

Constituţia din 1866 a proclamat principiile egalităţii şi libertăţii, 
enunţate la 1789 în Declaraţia franceză a drepturilor omului şi cetăţea-
nului. Aşa cum am arătat mai sus, conform Constituţiei din 1866, puteau 
dobândi cetăţenia română numai persoanele de rit creştin, ceea ce înde-
părta de la drepturi depline românii de etnie evreiască şi rit mozaic. După 
Războiul de Independenţă, în 1879, când s-au alipit ţării Cadrilaterul şi 
Dobrogea, regiuni ce cuprindeau o populaţie numeroasă de rit musulman, 
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s-a acordat cetăţenie şi, implicit, drepturi civile şi politice tuturor locui-
torilor, fără deosebire1. După revizuirea Constituţiei din 1917 s-a acordat 
drept de vot tuturor cetăţenilor, indiferent de avere2. 

2.2. Revizuirile Constituţiei din 1866 

Sfârşitul Primului Război Mondial a marcat formarea unui număr de 
state noi şi întregirea altora, pe baza principiului naţionalităţilor. În acest 
context, preocupările pentru protecţia minorităţilor etnice devin mult mai 
numeroase. Imediat după unirea din decembrie 1918, statul român 
recunoaşte egalitatea în drepturi cetăţeneşti pentru toate minorităţile 
naţionale. Astfel, Rezoluţia Adunării Generale de la Alba-Iulia3, la primul 
punct proclama „deplină libertate naţională pentru toate popoarele 
conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra şi judeca în limba sa 
proprie, prin indivizii din sânul său şi fiecare popor va primi drept de 
reprezentare în Corpurile legiuitoare şi la guvernarea ţării în proporţie cu 
numărul indivizilor ce-l alcătuiesc”4, iar la punctul doi „egală îndreptăţire 
şi deplină libertate autonomă confesională pentru toate confesiunile din 
stat”. Aceste noi reglementări sunt motivate de unirea celorlalte provincii 
româneşti cu vechiul Regat al României, situaţie în care în ţară s-a format 
o importantă minoritate maghiară şi germană, în care se includ şi cei ce se 
considerau secui şi respectiv saşi. 

La 10 decembrie 1919 – în ciuda unor reţineri motivate de inegalitatea 
de tratament la care erau supuse statele membre ale Ligii Naţiunilor5 – 
Bucureştiul va semna Tratatul minorităţilor. Pe baza acestui tratat, 
minorităţile aveau dreptul să-şi prezinte doleanţele faţă de politica statului 

                                                 
1 Reglementarea îşi are explicaţia şi în preocuparea Marilor Puteri care, după 

Tratatul de la Berlin, din iulie 1878, au solicitat Bucureştiului modificarea 
Constituţiei în sensul de a acorda cetăţenie şi, în consecinţă, drepturi politice şi 
civile tuturor evreilor din ţară. 

2 Pentru această perioadă, a se vedea şi G. Sofronie, op. cit., p. 189. 
3 A se vedea şi T. Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, 

Ed. Lumina Lex, 1998, p. 371. 
4 La 11 mai 1924, în cadrul Conferinţei privind „Problema minorităţilor” 

ţinută de Iuliu Maniu, se precizează că Adunarea Naţională de la Alba-Iulia nu a 
hotărât autonomia naţională pentru minorităţi. A se vedea A. Năstase, Drepturile 
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, vol. III, Ed. Monitorul Oficial, 
Bucureşti, 1998, p. 336. 

5 Pentru detalii, a se vedea Capitolul I. 
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român la Liga Naţiunilor. În acelaşi context, două săptămâni mai târziu se 
înfiinţează, pe lângă Ministerul de Interne, Subsecretariatul de Stat pentru 
Afacerile Minorităţilor Etnice, ca „organ care să armonizeze diversitatea 
de interese ale acestor cetăţeni cu interesele generale ale statului, contri-
buind astfel la înfăptuirea adevăratei unificări politice interne”1. Este de 
remarcat faptul că în perioada respectivă a apărut sistemul internaţional 
de protecţie al minorităţilor naţionale, sistem ce s-a aplicat şi în cazul 
minorităţilor de pe teritoriul României, fapt pentru care solicitările 
minorităţilor s-au prezentat şi în faţa acestor organisme. În ce priveşte 
colectivităţile etnice minoritare din România, concepţiile lor se încadrau 
în cele ale vremii privind minorităţile naţionale. Drepturile minorităţilor 
erau considerate o categorie aparte de drepturi, ce se diferenţiau de drep-
turile omului care aparţineau oricăror fiinţe umane. Doar drepturile 
minorităţilor, ca drepturi rezervate unor persoane dezavantajate numeric, 
erau supuse sistemului de garanţii internaţionale. Deşi ele erau concepute 
ca drepturi individuale, controversa drepturilor colective era prezentă în 
dezbaterile ştiinţifice ale vremii. Tot în această perioadă apare teoria 
„statului-mamă” care justifică intervenţia unui stat pentru apărarea 
drepturilor minorităţii naţionale înrudite dintr-un alt stat.  

Proclamaţia de la Alba-Iulia de la 1 decembrie 1918 a exprimat voinţa 
românilor de a forma un singur stat, iar Tratatele de pace de la 
Saint-Germain (10 septembrie 1919) şi Trianon (4 iunie 1920) au aplicat 
principiul naţionalităţilor şi în ce priveşte România, recunoscând valoarea 
juridică a voinţei colective. Ca urmare, alături de Basarabia şi Bucovina, şi 
Transilvania a fost recunoscută pe plan internaţional ca teritoriu românesc. 

Faţă de solicitările de autoguvernare ale minorităţii maghiare care era 
şi la ora respectivă cea mai importantă minoritate etnică din România, sta-
tul român a răspuns prin acordarea de drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, pe 
principiul nediscriminării simultan cu acordarea unor drepturi lingvistice 
şi religioase specifice şi cu crearea unor organisme administrative menite 
să permită afirmarea şi satisfacerea solicitărilor minorităţilor în cadrul 
constituţional şi administrativ creat2. 

                                                 
1 Vezi Legea pentru înfiinţarea pe lângă Ministerul de Interne a unui 

Subsecretariat de stat pentru afacerile minorităţilor etnice din 22 decembrie 1920, 
în A. Năstase, op. cit., vol. III, p. 52. 

2 S. Dragomir, La politique minoritaire de la Roumanie entre 1918 et 1940, 
extrait de la Revue de Transylvanie (Tomes VII-IX). 
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2.3. Constituţia din 1923 

La 29 martie 1923 a fost promulgată o nouă Constituţie1 care, la 
primul articol, prevedea: „Regatul României este un stat naţional, unitar 
şi indivizibil”. Constituţia consfinţea drepturile şi libertăţile fundamentale 
ale cetăţenilor: „Românii, fără deosebire de origine etnică, de limbă sau 
religie, se bucură de libertatea conştiinţei, de libertatea învăţământului, de 
libertatea presei, de libertatea întrunirilor, de libertatea de asociaţie şi de 
toate libertăţile şi drepturile stabilite prin legi” (art. 5); „Deosebirea de 
credinţe religioase şi confesiune, de origine etnică şi de limbă, nu 
constituie în România o piedică spre a dobândi drepturile civile şi politice 
şi a le exercita” (art. 7); „toţi românii, fără deosebire etnică, de limbă sau 
religie, sunt egali înaintea legii şi datori a contribui fără deosebire la 
dările şi sarcinile publice” (art. 8)2. Legislaţia ulterioară, adoptată pe baza 
Constituţiei, avea în vedere aceleaşi principii. 

Astfel, Legea pentru învăţământul primar al statului şi învăţământul 
normal-primar din 26 iulie 19243 prevedea: „Învăţământul primar în 
şcoalele statului se predă în limba româna. În comunele cu populaţie de 
alta limbă decât limba româna, Ministerul Instrucţiunii Publice va înfiinţa 
şcoale primare cu limba de predare a populaţiei respective, în aceeaşi 
proporţie ca şi în comunele româneşti. În aceste şcoale studiul limbii 
române va fi însă obligatoriu în numărul de ore stabilit prin regulament” 
(art. 7), pentru ca la art. 9 să se specifice: „În şcoalele primare de orice 
fel, fie publice, fie particulare, nu se pot introduce alte manuale didactice 
decât acelea aprobate de Ministerul Instrucţiunii”. Prin Legea 
învăţământului particular, din decembrie 1925, minorităţile naţionale îşi 
puteau constitui şcoli proprii, cu aprobarea Ministrului Instrucţiunii, în 
care limba de predare putea fi limba minorităţii respective. „Oricare ar fi 
limba de predare a unei şcoli particulare, limba română, istoria românilor 
şi geografia României se vor preda în limba română în toate şcolile de 
orice grad şi categorie, începând din clasa a II-a primară, în numărul de 
ore stabilit prin regulament. (2) Aceste materii nu se pot preda decât de 

                                                 
1 Constituţia din 1923 reprezintă o revizuire, considerată totală, a Constituţiei 

din 1866. 
2 A se vedea Constituţia României întregite adoptată la 28 martie 1923, în  

A. Năstase, op. cit., vol. III, p. 54. 
3 Ibidem, p. 56. 
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profesorii calificaţi şi care cunosc limba română.” (art. 39)1. Prevederi 
similare cuprinde şi Legea pentru învăţământul secundar din 19282. 

Dispoziţiile constituţionale privind libertatea religioasă îşi găsesc 
aplicarea prin intermediul legilor adoptate subsecvent. Este vorba despre 
recunoaşterea libertăţii privind predarea religiei în şcolile publice, dreptul 
cultelor de a-şi înfiinţa şcoli proprii particulare, dar şi despre reprezen-
tarea politică de drept a cultelor, prin capii acestora, în forul legislativ 
suprem, mai exact în Senat3, despre garantarea libertăţilor şi protecţia 
tuturor cultelor recunoscute prin Legea pentru regimul general al cultelor 
din 19284 şi despre Legea administraţiei publice locale din 3 august 
19295 care acordă reprezentare de drept bisericilor minoritare celor mai 
reprezentative în consiliile urbane. 

2.4. Constituţia din 1938 

Constituţia din 1938, deşi a instituit un regim autoritar, nu a introdus 
nicio discriminare expresă între cetăţeni pentru motive etnice. Intervine 
însă o discriminare expresă pe criterii religioase, căci noua lege funda-
mentală numeşte Biserica ortodoxă, biserică dominantă, iar celei 
greco-catolice îi dă întâietate faţă de celelalte culte pe motiv că sunt 
biserici româneşti [art. 19 alin. (2)]6.  

Sub imperiul Constituţiei din 1938 se înfiinţează pe lângă Preşedinţia 
Consiliului de Miniştri, Comisariatul General pentru Minorităţi7 cu 
atribuţii de informare şi iniţiativă în problema minorităţilor. Regulamentul 
pentru funcţionarea Comisariatului din 4 august 1938 precum şi Jurnalul 
Consiliului de Miniştri de la aceeaşi dată prevăd dreptul cetăţenilor 
minoritari de a fi instruiţi în limba maternă numai la nivel primar, iar în ce 
priveşte învăţământul secundar, numai în şcolile normale, ceea ce 

                                                 
1 Ibidem, p. 71. 
2 Legea pentru învăţământul secundar din 15 mai 1928, ibidem, p. 82-84. 
3 Legea electorală pentru Adunarea Deputaţilor şi Senat din 27 martie 1926, 

ibidem, p. 72. 
4 Legea pentru regimul general al cultelor adoptată în 22 aprilie 1928, ibidem, 

p. 74. 
5 Ibidem, p. 85. 
6 Constituţia adoptată în 27 februarie 1932, ibidem, p. 102. 
7 Decretul-lege pentru reorganizarea Direcţiunii Minorităţilor din 4 mai 1938, 

ibidem, p. 103 şi urm. 
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reprezintă o restrângere a dreptului la educaţie în limba maternă a 
membrilor minorităţilor naţionale. Aceeaşi restrângere a dreptului de a 
utiliza limba maternă intervine şi în relaţiile cu administraţia. Cetăţenii 
minoritari se pot adresa în scris în limba maternă dacă alătură şi o copie 
certificată în limba română, condiţie ce lipseşte dreptul respectiv de orice 
finalitate practică. Membrii minoritari din consiliile comunale se pot 
exprima în dezbateri, oral, şi în limba maternă. Funcţionarii din locali-
tăţile cu populaţie minoritară sunt obligaţi să cunoască şi limba minoritară 
respectivă, iar în justiţie părţile ce nu cunosc limba română şi nu sunt 
asistate de apărător, pot să-şi apere interesele şi în limba maternă. Jurnalul 
specifică şi posibilitatea reprezentării cetăţenilor români aparţinând 
minorităţilor istorice la nivelul Camerelor de comerţ, a Camerelor de 
muncă şi a Camerelor agricole din localităţile respective. Posturile în 
administraţie şi justiţie pot fi obţinute de orice persoană, indiferent de 
origine etnică. Ulterior, la 5 ianuarie 1944, se înfiinţează Ministerul 
Naţionalităţilor Minoritare1  

2.5. Constituţiile comuniste din 1948 şi 1952 

După al doilea Război Mondial România intră în sfera de influenţă 
sovietică, şi, ca urmare, adoptă „calea socialistă de dezvoltare”. Fideli 
doctrinei comuniste care incrimina exclusivismul şi ura de rasă, religie 
sau naţionalitate, deţinătorii puterii de la acea dată lărgesc, la nivelul 
prevederilor legislative, paleta de drepturi ale naţionalităţilor, mai ales în 
domeniul lingvistic2. Nu putem însă pierde din vedere decalajul dintre 
reglementarea scrisă şi practica instituţională ce a dominat perioada 
comunistă. Legea nr. 86/1945 privind statutul naţionalităţilor3 prevede 
drepturi sporite cetăţenilor minoritari din punct de vedere etnic sau ling-
vistic din localităţile unde formează cel puţin 30% din totalul populaţiei. 
În aceste zone, instanţele judecătoreşti vor accepta orice înscris în limba 
maternă fără a solicita traducere în limba română, pronunţându-se asupra 
lor în aceeaşi limbă şi vor asculta partea în limba maternă. La nivelul 
administraţiei din aceleaşi localităţi, pe lângă drepturile recunoscute în 
faţa instanţelor, aleşii din consiliile comunale şi judeţene se vor putea 
exprima oral în limba maternă. Funcţionarii publici şi magistraţii vor 

                                                 
1 Ibidem, p. 131. 
2 Legea nr. 86/1945 pentru Statutul Naţionalităţilor Minoritare, ibidem, p. 135. 
3 Publicată în M.Of., Partea I nr. 30 din 7 februarie 1945. 
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trebui să cunoască şi limba naţionalităţilor respective, fiind recrutaţi, de 
preferinţă, din sânul respectivelor naţionalităţi. Numele străzilor se vor 
indica şi în limba minoritară, iar actele normative adoptate la nivel local 
se vor publica şi în limba populaţiei minoritare. Actele normative emise la 
nivel naţional se vor traduce în colecţie oficială în limba naţionalităţilor 
ce constituie cel puţin 5% din populaţia ţării. 

În domeniul învăţământului, statul asigură învăţământ public la toate 
nivelurile cu excepţia localităţilor unde şcolile particulare confesionale 
corespund acestei necesităţi1. Se reafirmă libertatea religioasă şi auto-
nomia administrativă recunoscute oficial, sub supravegherea Ministerului 
Cultelor. Nerespectarea dispoziţiilor Legii Statutului Naţionalităţilor este 
considerată infracţiune şi sancţionată prin lege2. 

Intrarea în sfera de influenţă a Uniunii Sovietice a impus acceptarea 
de către România în perioada comunistă a principiului laicizării statului, 
context în care religia şi, implicit, minorităţile religioase au devenit un 
subiect închis. Tot doctrina comunistă susţinea şi principiul egalităţii 
tuturor cetăţenilor, indiferent de rasă, religie etc., considerându-se că 
nediscriminarea răspunde tuturor dificultăţilor întâmpinate de cetăţenii 
vorbitori ai unei limbi diferite de cea oficială ori de o altă etnie. 

Prima Constituţie Comunistă a României, cea din 13 aprilie 1948, 
declară şi ea principiul egalităţii în drepturi fără discriminări, precum şi 
dreptul naţionalităţilor conlocuitoare de a fi instruite la toate nivelurile în 
limba maternă şi de a-şi practica propria religie. Se desfiinţează însă şcolile 
confesionale, dispoziţie reiterată şi de prevederile Constituţiei din 1952. 

Aceasta vine cu o reglementare originală privind minorităţile naţio-
nale, reglementare rămasă unicat în istoria ţării noastre. Este vorba de 
înfiinţarea Regiunii Autonome Maghiare pe teritoriul locuit de populaţie 
compactă maghiară secuiască. Regiunea Autonomă cuprindea raioanele 
Ciuc, Gheorghieni, Odorhei, Reghin, Sângeorgiu de pe Sf. Gheorghe, 
Târgu-Mureş, Târgu-Secuiesc, Topliţa, centrul administrativ fiind oraşul 
Târgu-Mureş. Regiunea avea conducere administrativă autonomă. Orga-
nul puterii de stat din Regiune era Sfatul Popular al Regiunii Autonome. 
În regiunile şi raioanele locuite de populaţie de altă naţionalitate decât cea 
română se asigură, în cadrul procedurii judiciare, posibilitatea de a lua 
                                                 

1 Vezi Regulamentul nr. 12 de aplicare a Legii nr. 86 din 10 septembrie 1945, 
ibidem, p. 139. 

2 Este vorba de Legea nr. 630/1945, ibidem, p. 149. 
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cunoştinţă de piesele dosarului prin traducător, precum şi posibilitatea de 
a vorbi şi a pune concluzii în limba maternă (art. 68). Art. 82 proclamă 
„dreptul minorităţilor naţionale de a folosi liber limba maternă, 
învăţământ de toate gradele în limba maternă, cărţi, ziare şi teatre în 
această limbă. În raioanele locuite şi de populaţie de altă naţionalitate 
decât cea română, toate organele şi instituţiile vor folosi oral şi în scris şi 
limba naţionalităţilor respective şi vor face numiri de funcţionari din 
rândul naţionalităţii respective sau al altor localnici care cunosc limba şi 
felul de trai al populaţiei locale”1. 

2.6. Constituţia din 1965 

Constituţia din 1965, deşi reia cea mai mare parte a prevederilor 
privind minorităţile din Constituţia anterioară, renunţă la organizarea teri-
torială prevăzută în Constituţia din 1952, respectiv la Regiunea Auto-
nomă Maghiară, cu motivaţia că înfiinţarea Regiunii autonome determi-
nase agravarea conflictelor interetnice şi împiedicase integrarea etnicilor 
maghiari în poporul român. Legea învăţământului din 19782 prevedea, ca 
şi cele anterioare, faptul că întregul învăţământ este laic, asigurat de stat 
în mod gratuit şi că, în cadrul acestuia naţionalităţile conlocuitoare pot 
opta pentru predarea în limba maternă la toate gradele şi tipurile de 
învăţământ, că studierea şi cunoaşterea limbii române este obligatorie. În 
cazul în care elevii de altă naţionalitate decât cea română optează pentru 
şcolile cu predare în limba oficială, li se poate asigura, la cerere, predarea 
limbii materne. Examenele de evaluare a cunoştinţelor se vor desfăşura în 
limba de predare. Manualele vor fi aprobate şi asigurate de stat. 

Studiind concepţiile privind drepturile minorităţilor şi modul în care 
au fost reglementate în ultimul secol aceste probleme de către guvernanţii 
României, remarcăm că unele dintre prevederi s-au perpetuat, indiferent 
de regimul instaurat, altele s-au modificat. Ceea ce au în comun dispo-
ziţiile interbelice cât şi cele comuniste constă în aceea că toate regimurile, 
începând de la 1918 au organizat, cu unele intermitenţe, un organ 
subordonat direct guvernului pentru a realiza legătura dinte acesta şi 
minorităţile etnice. Un alt element comun îl constituie recunoaşterea 
dreptului de a învăţa în limba maternă, cel puţin la nivel primar. De 

                                                 
1 Prevederea este reluată de art. 22 al Constituţiei din 1965. 
2 Legea nr. 28/1978, A. Năstase, op. cit., vol. III, p. 167. 
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asemenea, s-a recunoscut dreptul minorităţilor la publicaţii şi cărţi în 
limba maternă şi faptul că funcţionarii publici din unităţile administrative 
locuite într-un număr considerabil de persoane minoritare trebuie să 
cunoască atât limba de stat, cât şi limba maternă. Toate regimurile şi toate 
constituţiile au consfinţit forma de stat unitară, cât şi caracterul naţional al 
acestuia.  

În acest cadru s-au acordat drepturi cetăţenilor români de altă etnie 
decât cea majoritară. Drepturile speciale recunoscute au fost preponderent 
legate de învăţarea şi folosirea limbii materne în învăţământ şi cultură. 
Pentru a avea o imagine completă, trebuie să coroborăm aceste prevederi 
cu cele privind dreptul de vot universal, care, fără îndoială că a permis 
reflectarea intereselor minorităţilor la nivelul forului legislativ naţional, 
dar şi la nivelul organelor locale alese. 

În perioada interbelică s-a considerat că religia reprezintă un element 
important în definirea culturii şi tradiţiei unei comunităţi, motiv pentru 
care legiuitorul a permis şi chiar sprijinit cultele recunoscute oficial, 
precum şi învăţământul confesional, prin şcoli particulare. Învăţământul 
era, deci, laic sau religios, atât public cât şi privat, cel public fiind şi 
gratuit. Spre deosebire, regimurile instaurate după 1945 au instituit un 
învăţământ laic, de stat şi gratuit.  

Între reglementările studiate se mai pot remarca şi unele diferenţe de 
limbaj. Dacă în perioada interbelică se foloseşte o pluralitate de termeni 
pentru a denumi cetăţenii români de altă etnie decât cea majoritară, 
precum minoritate, populaţie sau limbă minoritară, minoritate etnică şi 
naţionalitate, naţionalitate minoritară, guvernarea comunistă a preferat 
expresia naţionalităţi conlocuitoare. 

§3. Cadrul legislativ actual privind minorităţile naţionale în 

România 

3.1. Principiile fundamentale ale protecţiei minorităţile naţio-

nale în România 

Protecţia minorităţilor naţionale a intrat, după 1990, ca şi întreaga 
organizare a ţării, într-o perioadă cu totul nouă. În ultimul deceniu al 
secolului al XX-lea România a reînnodat tradiţia interbelică a relaţiilor 
culturale, politice şi economice cu Occidentul după sloganul „ce este bun 
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pentru Europa este bun şi pentru noi”1. Aceeaşi idee a guvernat şi 
administrarea chestiunii minorităţilor. Dovezi ale acestei concepţii sunt 
rapiditatea cu care România a aderat la cele mai importante instrumente 
juridice internaţionale referitoare la minorităţile etnice2 precum şi 
dispoziţiile în materie din Constituţia din 1991, revizuită în 2003.  

Principiile fundamentale în materie sunt reflectate încă din primele 
articole ale Constituţiei: „România este stat naţional, suveran şi indepen-
dent, unitar şi indivizibil.” [art. 1 alin. (1)]. 

Principiile care guvernează organizarea politico-etatică a României, 
aşa cum au fost acestea degajate în lucrările de specialitate,3 interesează 
în mod direct sau indirect şi statutul minorităţilor naţionale din România.  

i) Principiul conform căruia „suveranitatea naţională aparţine poporu-
lui român” [art. 2 alin. (1)] indică, în opinia noastră, faptul că cele două 
noţiuni: popor şi naţiune, sunt utilizate cu acelaşi sens, unul apropiat de 
ceea ce am denumit anterior „naţiune civică”. 

„Statul are ca fundament unitatea poporului român şi solidaritatea 
cetăţenilor săi” [art. 4 alin. (1)]. Aceste dispoziţii consacră structura de 
stat a României, incluzând-o în categoria statelor unitare, alături de Franţa 
sau Grecia, dar şi de Italia sau Spania. Conform prevederilor citate, 
România este fondată pe principiul unităţii naţionale. 

Legea fundamentală utilizează conceptul de „stat naţional”, specifi-
când că „România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor 
săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de 
religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine 
socială” [art. 4 alin. (2)]. Din interpretarea coroborată a acestor preve-
deri4, precum şi a celor referitoare la persoanele aparţinând minorităţilor 
naţionale (art. 6), reiese că naţiunea română reprezintă, pentru constituan-
tul român, totalitatea cetăţenilor statului, fără nicio distincţie. Raportat la 

                                                 
1 A. Năstase, R. Miga-Beşteliu, B. Aurescu, I. Donciu, Protecting Minorities 

in the Future Europe, op. cit., p. 14. 
2 Instrumente la care ne-am referit în primul capitol. 
3 G. Vrabie, M. Bălan, op. cit., p. 12. 
4 A se vedea T. Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I,  

p. 371: „Dispoziţia privitoare la caracterul naţional al statului român urmărea să 
sublinieze că acesta a luat naştere ca urmare a autodeterminării naţiunii române, 
în condiţiile în care proporţia minorităţilor naţionale era redusă în raport cu 
majoritatea românească a populaţiei”. 
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aceste lămuriri, persoanele aparţinând minorităţilor sunt considerate parte 
integrantă din naţiunea română, deci sunt element constitutiv al statului, 
în calitate de cetăţeni şi membri ai naţiunii, ai poporului.1 De aceea, ne 
exprimăm opinia că legea fundamentală a României utilizează conceptul 
de naţiune într-un sens apropiat celui de „naţiune civică”, consacrat de 
Ernest Renan2. Pe de altă parte, înţelegerea corectă a sensului conceptului 
de „naţiune” utilizat în Constituţia României credem noi că presupune nu 
doar cunoaşterea teoriei juridice în domeniu, ci şi a istoriei statului 
român. De aceea, suntem de părere că importanţa acordată acestei noţiuni 
de către constituantul român, importanţă relevată de introducerea acesteia 
în cadrul dispoziţiilor constituţionale care nu pot fi revizuite (art. 152), 
poate fi înţeleasă doar dacă avem în vedere lupta românilor pentru un stat 
naţional. În acest sens, unele referiri la dezbaterile parlamentare născute 
cu ocazia revizuirii Constituţiei în 2003 pot fi utile. Credem că diver-
sitatea punctelor de vedere exprimate este relevantă pentru înţelegerea 
sensului profund şi complex al conceptului de „naţiune” în contextul 
românesc. Astfel, în sprijinul renunţării la acest termen din cuprinsul art. 
1 alin. (1), s-a argumentat că sintagma este „anacronică şi neadecvată şi 
(…) considerăm că nu corespunde în primul rând realităţilor politice 
actuale din România. În plus, nu o regăsim în constituţiile statelor euro-
pene, în niciunul dintre statele europene, în legile fundamentale ale aces-
tor state nu există această sintagmă, stat naţional. De asemenea, consi-
derăm că ar putea fi un potenţial pericol pentru existenţa minorităţilor 
naţionale.” Comisia de la Veneţia, sesizată de autorităţile române să-şi 
exprime opinia cu privire la dispoziţiile noii constituţii, a apreciat, în 

                                                 
1 Constituţia României nu face diferenţă între aceste noţiuni, folosindu-le în 

sens sinonim. O motivaţie ar putea fi şi acelaşi mod de utilizare a termenilor în 
unele acte internaţionale, precum Carta ONU sau lipsa de consens a teoreti-
cienilor în legătură cu definirea termenilor de popor şi naţiune. 

2 În acest sens, naţiunea este sinonimă cu ansamblul cetăţenilor, fără referire 
la alte elemente, în afară de spiritul de comuniune creat în timp prin traiul 
împreună, prin împărţirea aceleiaşi istorii şi a unui set comun de tradiţii. 
Aspectele de diferenţă etnică, religioasă sau de rasă nu au relevanţă pentru 
definirea naţiunii, în sens civic. Opusă oarecum acestui concept este noţiunea de 
„naţiune etnică”, în sens de comunitate care împărtăşeşte nu numai o istorie şi 
tradiţii, ci şi elemente de ordin genetic, lingvistic, religios. Pentru lămuriri în 
legătură cu aceste noţiuni, a se vedea J. Kis, Dincolo de statul-naţiune, în Revista 
Altera nr. 5/1996, p. 37-70. 
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primul său aviz pe care l-a dat asupra activităţii Comisiei pentru revi-
zuirea Constituţiei, că: „termenul «naţional» din art. 1, ca o caracteristică 
a statului, poate provoca o anumită confuzie şi pare de dorit să fie eli-
minat.”1. Opiniile exprimate în sensul păstrării noţiunii în textul consti-
tuţional au fost variate, mergând în sprijinul ideii că sensul termenului de 
„naţiune” din Constituţia României poate fi înţeles doar juxtapunând ideea 
de naţiune civică2 la cea de luptă a românilor pentru un stat naţional3.  

                                                 
1 Luarea de cuvânt a d-lui Varga Attila (UDMR) în cadrul şedinţei Camerei 

Deputaţilor din 23 iunie 2003, cu ocazia dezbaterilor asupra propunerii legislative 
de revizuire a Constituţiei. Pentru întreaga dezbatere asupra acestui termen, a se 
vedea Stenograma publicată în M.Of. Partea a II-a, nr. 86 din 8 iulie 2003. 

2 În acest sens, d-l deputat Valeriu Stoica (PNL): „am precizat în repetate 
rânduri, în ultimii ani, că dăm «naţiunii» un sens civic, iar nu un sens etnic. Într-
adevăr, «naţiunea» este în primul rând «naţiunea cetăţenilor», şi nu o «naţiune a 
sângelui». De altfel, astăzi, mai mult decât oricând, este o dovadă de opacitate 
politică să crezi că mai există o naţiune întemeiată pe puritatea sângelui. Fiecare 
dintre noi, într-un fel sau altul, avem în spatele nostru, în istoria noastră perso-
nală, un amestec de etnii, fie că recunoaştem sau nu recunoaştem acest lucru, fie 
că noi cunoaştem sau nu cunoaştem acest lucru. Aşadar, o naţiune întemeiată pe 
puritatea sângelui este, astăzi, un nonsens politic.  

Dacă înţelegem, însă, «naţiunea» ca o «naţiune civică», ca o «naţiune a 
cetăţenilor», sintagma «stat naţional» nu mai poate să fie în niciun caz premisa 
pentru reprimarea minorităţilor, pentru vătămarea drepturilor minorităţilor.(…) 
Iată de ce, ne pronunţăm împotriva acestui amendament, arătând totodată că ideea 
caracterului naţional al statelor se află cuprinsă chiar în proiectul Constituţiei 
Uniunii Europene. Şi într-adevăr, în acest proiect, la pct. 2, se prevede: «Uniunea 
Europeană respectă identitatea naţională a statelor membre».” – idem. 

3 „S-au folosit într-adevăr argumente de ordin politic, dar consider că a reduce 
sintagma de „naţiune» la o «naţiune de sânge» sau la o «naţiune civică», este 
fundamental greşit. «Naţiunea de sânge» nu există decât într-o doctrină fascistă, 
pe care eu o repudiez şi pe care nici nu vreau să o pun în discuţia acestui Parla-
ment. «Naţiunea civică» suferă de acelaşi caracter unilateral, îngust, de a privi 
noţiunea socio-politică de «naţiune», care înseamnă o unitate etnică, culturală, 
lingvistică şi, mai ales, un proces istoric profund şi peren. Asta nu trebuie să fie 
ignorat, şi, de aceea, nu există nici noţiunea de „naţiune civică». Problema 
noastră nu este rezolvată acum, de proiectul Constituţiei Uniunii Europene. 
Problema noastră nu este rezolvată acum, de o realitate a statului românesc. 
Problema noastră este rezolvată din momentul în care această sintagmă a apărut 
în Constituţia României din 1923, ea fiind de fapt chintesenţa democratică a 
acestei Constituţii.” Luarea de cuvânt a d-lui deputat L.A. Bolcaş (PRM), idem. 
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ii) Alăturat principiului statului naţional şi unitar, Constituţia afirmă 
principiul egalităţii în drepturi şi al nediscriminării, pe vreun criteriu, între 
cetăţeni. În consecinţă, „(1) Statul recunoaşte şi garantează persoanelor 
aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la 
exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase. (2) 
Măsurile de protecţie luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi expri-
marea identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale trebuie să 
fie conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare în raport cu 
ceilalţi cetăţeni români.” (art. 6). În scopul realizării unei egalităţi efective 
pot fi luate măsuri pozitive. Principiul egalităţii şi al nediscriminării 
devine astfel atât scopul, cât şi limita măsurilor de protecţie privind 
persoanele minoritare. 

Aceste prevederi trebuie coroborate cu cele cuprinse în art. 11 şi 20 
din Constituţie, prin intermediul cărora intră în dreptul intern regle-
mentările internaţionale referitoare la drepturile omului. Reglementările 
amintite capătă prioritate faţa de legile interne, chiar Constituţia urmând a 
fi interpretată în spiritul lor. Ţinând cont de aceasta, putem afirma că în 
dreptul românesc chestiunea minorităţilor trebuie tratată ca aspect al 
domeniului drepturilor omului1.  

Constituţia consacră egalitatea în faţa legii, libertatea conştiinţei, 
inclusiv libertatea religioasă, libertatea de exprimare, dreptul la infor-
maţie, la învăţătură, inclusiv în limba maternă şi a învăţământului religios, 
libertatea de întrunire şi asociere, precum şi obligaţia exercitării dreptu-
rilor cu bună-credinţă, fără încălcarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi. 

Relevante pentru caracterizarea statutului persoanelor aparţinând 
minorităţilor naţionale sunt şi alte câteva prevederi pe care nu facem 
decât să le enunţăm.  

iii) Un al principiu relevant pentru înţelegerea fenomenului minoritar 
este acela conform căruia în România, limba oficială este limba română 
(art. 13). Deşi noţiunea de „limbă oficială” nu este explicată, la nivel 
normativ, sintagma nu este lipsită de sens, atâta timp cât, pe calea unei 
interpretări sistematice şi teleologice sensul noţiunii poate fi desluşit sau, 
cel puţin, interpretat.  

iv) În coroborare cu principiile deja enunţate trebuie interpretată şi 
dispoziţia constituţională din art. 32 alin. (3) conform căreia „dreptul 

                                                 
1 Pentru detalii, a se vedea Capitolul I al acestei lucrări. 
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persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a învăţa limba lor 
maternă şi de a fi instruite în această limbă sunt garantate”. Această 
dispoziţie acoperă, dintre drepturile lingvistice, doar aspectele relative la 
educaţie, fără a face vreo precizare privind utilizarea limbii materne în 
administraţie sau justiţie. În privinţa acestui ultim domeniu, remarcăm 
faptul că prevederea constituţională relevantă, art. 23 alin. (8), face 
referire la folosirea altei limbi în cadrul procesual în mod restrictiv, doar 
în cazul în care partea nu înţelege limba oficială. 

v) Esenţial pentru interpretarea celorlalte dispoziţii normative din 
domeniul minorităţilor naţionale este art. 6 prin intermediul căruia „Statul 
recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale 
dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, 
culturale, lingvistice şi religioase”, introducând restricţia stabilită de prac-
tica CEDO, a respectării drepturilor celorlalţi. Importanţa reglementării 
dreptului la identitate în forma citată constă, în opinia noastră, în sta-
bilirea scopului şi limitelor în lumina cărora vor fi interpretate toate 
dispoziţiile legale, prezente sau viitoare, din domeniul minorităţilor naţio-
nale. Astfel, principiul egalităţii, coroborat cu cel al păstrării şi pro-
movării identităţii naţionale, legitimează măsurile speciale, afirmative ce 
par a excede principiul nediscriminării, măsuri ce au dus la introducerea 
noţiunii de egalitate substanţială1. 

Sub un alt aspect, prevederea de mai sus descrie identitatea minori-
tăţilor naţionale ca fiind etnică, culturală, lingvistică şi religioasă, prin 
aceasta, asimilând, după câte se pare, minoritatea naţională cu minoritatea 
etnică, culturală, lingvistică şi/sau religioasă, în spiritul documentelor 
internaţionale analizate în primul capitol. 

În privinţa conceptelor utilizate, constituantul român consideră că 
drepturile minorităţilor reprezintă o categorie a drepturilor omului şi sunt 
drepturi individuale. 

Subliniem că prevederile art. 152 împiedică orice revizuire a Constituţiei 
care ar aduce atingere nu doar caracterului naţional, ci şi celui unitar şi 
indivizibil al statului român sau limbii oficiale De asemenea, nicio revizuire 
nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi a libertăţilor 
fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora. 
                                                 

1 Hotărârea CNCD cu privire la desfiinţarea postului de expert local pe 
probleme de romi din 2 iulie 2009, petiţia nr. 4506/29.04.09, în NRDO  
nr. 1/2010, p. 43. 
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Odată cu revizuirea Constituţiei în 20031 s-a introdus în legea 
fundamentală o dispoziţie ce interesează în principal dreptul minorităţilor 
naţionale. Este vorba de litera r) de la alin. (3) al art. 73 care specifică: 
„Prin lege organică se reglementează: (…) r) statutul minorităţilor 
naţionale din România”. Efectele acestui amendament sunt multiple: în 
primul rând, exprimă disponibilitatea autorităţilor româneşti în vederea 
adoptării unei legi privind statutul minorităţilor naţionale din România; în 
al doilea rând, statutul minorităţilor naţionale este definit ca domeniu 
specific legilor organice, deci Legea statutului minorităţilor naţionale va 
trebui adoptată cu majoritate absolută, Camera Deputaţilor fiind camera 
decizională; şi, nu în ultimul rând, introducerea noului text poate sugera o 
anumită schimbare în concepţia constituantului român privind minorităţile 
naţionale. Dacă până acum Constituţia utiliza doar sintagmele „persoane 
aparţinând minorităţilor naţionale” sau „cetăţeni aparţinând minorităţilor 
naţionale” şi, doar o singură dată, „limba minorităţii naţionale”, părând a 
recunoaşte şi a garanta drepturi individuale doar persoanelor/cetăţeni 
aparţinând minorităţilor naţionale, odată cu introducerea noului text se 
pare că se recunoaşte existenţa minorităţii naţionale ca şi grup. La acest 
nivel, credem că se pune problema doar în termenii recunoaşterii minori-
tăţii printr-o normă constituţională pentru că, legea statutului minorităţilor 
naţionale nefiind încă adoptată, nu ştim încă dacă sau ce drepturi vor fi 
garantate minorităţii naţionale în ansamblu. În plus, trebuie să ţinem cont 
şi de faptul că, în plan internaţional, noţiunea de „minoritate naţională” 
nu este consacrată ca entitate de sine stătătoare, ci doar ca efect al recu-
noaşterii drepturilor individuale la propria identitate şi la libera exprimare 
a indivizilor ce compun minoritatea naţională. De asemenea, reamintim 
că, odată cu intrarea în vigoare a tratatului româno-maghiar2, noţiunea era 
utilizată în cadrul unei norme legale, însă nu constituţionale. 

                                                 
1 Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003 a intrat în vigoare 

la data de 29 octombrie 2003, data publicării în M.Of. nr. 758 din 29 octombrie 
2003 a Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 3/2003 pentru confirmarea rezultatului 
referendumului naţional din 18-19 octombrie 2003 privind Legea de revizuire a 
Constituţiei României. 

2 Tratat de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate între România şi Repu-
blica Ungară din 16 septembrie 1996, ratificat prin Legea nr. 113/1996, publicată 
în M.Of. nr. 250 din 16 octombrie 1996, intrată în vigoare la 16 octombrie 1996. 
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Un alt aspect relevant îl reprezintă opţiunea constituantului român 
pentru autonomie locală. Deşi principiile autonomiei locale şi al subsi-
diarităţii nu urmăresc prioritar rezolvarea divergenţelor de natură etnică, 
punerea lor în practică s-a dovedit şi la noi, şi în alte ţări o bună metodă 
de amenajare a intereselor locale divergente în condiţiile statului cu 
structură unitară. 

Cazurile aduse în atenţia organizaţiilor şi instituţiilor internaţionale 
sau europene au dus la concluzia că dreptul la educaţie, dreptul la folo-
sirea limbii materne şi dreptul de a participa efectiv la treburile publice 
sunt esenţiale protejării şi promovării identităţii minorităţilor naţionale1.  

3.2. Condiţiile şi procedura declarării unei comunităţi etnice, 

lingvistice sau religioase ca minoritate naţională 

Aşa cum reiese din normele constituţionale şi din tratatele semnate şi 
ratificate de România, statul român face parte din categoria acelora care 
recunosc existenţa, pe teritoriul lor, a minorităţilor naţionale, anga-
jându-se să le protejeze şi să sprijine dezvoltarea lor. 

Una din condiţiile primordiale pentru aplicarea legislaţiei adoptate în 
favoarea minorităţilor naţionale o constituie recunoaşterea oficială a 
fiecărei minorităţi şi, implicit, stabilirea comunităţilor, grupurilor de 
persoane care se bucură de măsurile de protecţie. 

În lipsa unei definiţii general-acceptate, unele state au ales varianta 
adoptării, pe calea normelor interne, a unei norme-definiţii aplicabile 
teritoriului lor şi în domeniile aflate în sfera propriei suveranităţi. Aceeaşi 
soluţie a ales-o, se pare, şi România căci, pe calea ratificării Tratatului 
Româno-ungar în care e incorporată şi Recomandarea 1201/1993, 
România a adoptat concepţia propusă de aceasta şi pe care am prezentat-o 
mai sus. Dacă avem în vedere că definiţia cuprinsă în Recomandarea 
1201 este parte a Tratatului româno-ungar, ne putem întreba dacă 
aplicabilitatea sa nu este limitată doar la relaţiile româno-ungare, aşa cum 
specifică art. 15 alin. (1) lit. b) din Tratat, caz în care utilitatea clarificării 
sensului noţiunii de „minoritate naţională” este îndoielnică, în condiţiile 
în care recunoaşterea comunităţii maghiare ca şi minoritate nu a fost 

                                                 
1 Recomandările de la Lund privind Participarea efectivă a minorităţilor naţio-

nale la viaţa publică şi nota explicativă (în limba engleză), redactate de Fundaţia 
pentru Relaţii Inter-etnice în septembrie 1999 la solicitarea Înaltului Comisar 
pentru Minorităţi Naţionale al OSCE, www.osce.org. 
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vreodată pusă la îndoială. O interpretare teleologică ne-ar permite să 
extindem sfera de aplicabilitatea a definiţiei propuse de Recomandarea 
1201 ca şi criteriu de recunoaştere a acelora dintre grupurile etnice care 
au vocaţia de a fi recunoscute ca minorităţi naţionale. 

În scopul decelării grupurilor etnice, religioase, lingvistice ce ar putea 
fi recunoscute ca minorităţi naţionale în România, este necesar să avem în 
vedere şi cea de a doua dispoziţie care ar putea, eventual, fi calificată ca 
definiţie a minorităţii naţionale în dreptul românesc. Ne referim la 
norma-definiţie cuprinsă în cele două legi privind alegerile parlamentare1 
şi locale2 şi care, spre deosebire de cea din Recomandarea 1201, este mult 
mai eliptică: „prin minoritate naţională se înţelege acea etnie care este 
reprezentată în Consiliul Minorităţilor Naţionale.” 

Această din urmă definiţie, a cărei sferă de aplicare nu se restrânge la o 
singură comunitate etnică, pune, în opinia noastră, câteva probleme juridice.  

În primul rând, calificarea minorităţii naţionale ca şi etnie poate repre-
zenta o limitare destul de rigidă, dacă avem în vedere că, în toate docu-
mentele internaţionale, minoritatea naţională apare ca şi grup de persoane 
care pot avea în comun şi alte caracteristici decât cele etnice, şi anume 
cele lingvistice, religioase sau culturale. Pe de altă parte, suntem de acord 
că nici conţinutul noţiunii de etnie nu este clar delimitat de celelalte 
împreună cu care apare în enumerare. În consecinţă, pentru a fi în acord 
cu definiţia introdusă în dreptul intern prin Recomandarea 1201, precum 
şi cu celelalte instrumente internaţionale ratificate de România, noţiunea 
de etnie, aşa cum apare în Legea nr. 35/2008 şi în Legea nr. 67/2004 ar 
putea fi interpretată în mod extensiv, înglobând şi caracteristicile 
culturale, lingvistice sau religioase. 

În al doilea rând, minorităţile naţionale sunt doar acelea „reprezentate 
în Consiliul Minorităţilor Naţionale (CMN), motiv pentru care se impune 
stabilirea modului în care se poate îndeplini această cerinţă. Modul în 
care o „etnie” poate obţine reprezentarea în CMN reiese dintr-o 

                                                 
1 Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi 
a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în M.Of. nr. 196 
din 13 martie 2008, art. 2 pct. 29. 

2 Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
republicată în M.Of., Partea I nr. 333 din 17 mai 2007, art. 7. 
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interpretare sistematică, a art. 2 al H.G. nr. 589/2001 privind înfiinţarea 
CNM1 cu dispoziţiile legii electorale. Hotărârea de Guvern precizează: 
„Consiliul Minorităţilor Naţionale este format din câte 3 reprezentanţi ai 
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în 
Parlamentul României”. Astfel, minoritatea naţională este acea „etnie” a 
cărei organizaţie este reprezentată în Parlament.  

Dacă prin intermediul Recomandării 1201/1993, România recunoaşte 
doar minorităţile istorice, formate din cetăţeni români cu reşedinţa în ţară, 
nu şi „noile minorităţi”, formate prin imigrarea recentă, neindicând, 
totuşi, în mod limitativ, comunităţile cărora li se aplică statutul de mino-
rităţi, sfera posibilelor minorităţi este încă mai restrânsă prin intermediul 
dispoziţiilor deja analizate din cele două legi privind alegerile. Aceste 
două acte normative restrâng categoria minorităţilor naţionale la acelea 
reprezentate în Parlament.  

Pentru a evidenţia procedura prin care poate fi reprezentată în Parla-
ment o organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 
(OCMN), e necesar să analizăm cel puţin două aspecte: 

1) care OCMN pot participa la alegeri, depunând candidaturi în cali-
tate de competitori electorali şi 

2) cum pot obţine un mandat de deputat sau senator acele OCMN 
care participă la alegeri? 

1) În ce priveşte prima chestiune: care OCMN pot participa la alegeri, 
condiţiile sunt relativ diferite în funcţie de tipul de alegeri: parlamentare 
sau locale. Având în vedere că sunt considerate minorităţi naţionale doar 
acele etnii care sunt reprezentate în Parlament, ne vor interesa doar 
condiţiile în care OCMN pot participa la alegeri parlamentare, condiţii pe 
care le regăsim prin analiza dispoziţiilor Legii nr. 35/2008, Titlul I, 
referitor la alegerile parlamentare. Art. 9 din lege precizează că pot 
depune candidaturi două tipuri de OCMN: 

i) cele care sunt deja reprezentate în Parlament şi  
ii) cele care, deşi nu sunt reprezentate în Parlament, reprezintă mino-

rităţi naţionale deja reprezentate în CMN, deci şi în Parlament. Pentru 
această din urmă categorie, legea impune îndeplinirea încă a două condiţii 
cumulative: a) să fie declarate de utilitate publică, în condiţiile şi după 

                                                 
1 H.G. nr. 589/2001 privind înfiinţarea Consiliului Minorităţilor Naţionale, 

publicată în M.Of. nr. 365 din 6 iulie 2001. 



Statutul juridic al minorităţilor naţionale 

 

128 

procedura stabilită în O.G. nr. 26/20001 privind asociaţiile şi fundaţiile, 
cu toate modificările ulterioare, art. 38 şi urm. şi b) să poată dovedi că au 
ca membri cel puţin 15% din numărul total al cetăţenilor care, la ultimul 
recensământ, s-au declarat ca aparţinând minorităţii respective, dar nu 
mai mult de 20.000 de persoane, domiciliate în cel puţin 15 din judeţele 
ţării (aprox 1/3 din teritoriul României) şi în municipiul Bucureşti, dar nu 
mai puţin de 300 de persoane pentru fiecare dintre aceste judeţe şi pentru 
municipiul Bucureşti. 

Dacă în ce priveşte prima categorie, nu sunt dificultăţi de interpretare, 
pentru OCMN din a doua categorie se pot ridica unele întrebări de ordin 
juridic. 

Prima dintre acestea se referă la modul cum ar putea alte grupuri 
etnice decât cele deja reprezentate în Parlament să fie recunoscute ca şi 
minorităţi naţionale? Având în vedere că, aparent, cea de a doua cate-
gorie limitează OCMN care pot participa în alegeri la cele care reprezintă 
minorităţi deja reprezentate în Parlament, chiar dacă printr-o altă OCMN, 
se naşte întrebarea dacă este justificată, în mod obiectiv, ca necesară 
într-o societate democratică, limitarea dreptului de a participa la viata 
publică la nivel parlamentar doar a acelor minorităţi care sunt deja 
reprezentate în Parlament? Un posibil răspuns ni-l oferă Comisia de la 
Veneţia pentru democraţie prin drept care, analizând proiectul de lege al 
statutului minorităţilor naţionale din România, a semnalat caracterul 
nedemocratic al acestui tip de reglementare ce face din categoria minori-
tăţilor naţionale un cerc închis2. 

                                                 
1 O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în M.Of. nr. 39 

din 31 ianuarie 2000. 
2 „In combination with the definition, the draft law includes in its Article 74 a 

list spelling out 20 communities which are to be considered national minorities 
«in the spirit of this law». The main problem raised by this list lies in its 
apparently exhaustive character. This provision should be deleted; the 
interpretation and application of the general definition of Article 3, paragraph 1 
of the draft law should be left to the competent authorities and, ultimately, to the 
competent courts. Should such a list be retained, it should be explicitly construed 
as non-exhaustive or indicative, not least of all because over time other 
communities may meet the elements of the definition. (Opinion on the Draft law 
on the statute of national minorities living in Romania adopted by the Venice 
Commission at its 64th Plenary Session, Venice, 21-22 October 2005, pct. 21, 
http://www.venice.coe.int). 
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Este justificată sau nu restrângerea OCMN ce pot participa la alegeri 
la acelea care au fost declarate, printr-un act de voinţă al statului, ca 
fiind de utilitate publică, reprezintă cel de al doilea aspect de clarificat. 
Recunoaşterea utilităţii publice, adică a măsurii în care activitatea OCMN 
se desfăşoară cu relativ succes şi continuitate în domenii de interes public 
general sau al unor colectivităţi, rămâne o chestiune de apreciere, chiar 
dacă unele condiţii obiective sunt precizate în O.G. nr. 26/2000. În acest 
context, dacă îndeplinirea criteriilor formulate în propunerea Recoman-
dării 1201 este, cu excepţia cetăţeniei, poate, independentă de vreun act 
de voinţă sau de autoritate al statului, puterea Guvernului de a decide care 
anume alte organizaţii ale minorităţilor deja reprezentate în Parlament pot 
participa la alegeri reprezintă o limitare a dreptului persoanelor aparţi-
nând minorităţilor naţionale de a participă efectiv la viaţa publică. Ne 
întrebăm dacă şi o asemenea limitare ar putea fi justificată în mod obiec-
tiv, ca fiind necesară într-o societate democratică.  

A treia întrebare are în vedere modul în care condiţia ca membrii 
OCMN să provină din cel puţin 15 judeţe afectează grupurile minoritare 
concentrate în mai puţine judeţe? Poate fi această limitare motivată ca o 
chestiune de oportunitate, în sensul că efortul financiar al statului se 
justifică doar pentru sprijinirea acelor grupuri etnice reprezentative la 
nivel naţional? Altfel spus, în ce măsură un grup etnic cu membri 
răspândiţi în 15 judeţe sau mai mult e mai reprezentativ decât altul cu 
acelaşi număr de membri, însă concentraţi în mai puţin de 15 judeţe? O 
limitare a numărului minim de membri ai grupului respectiv pare a fi o 
soluţie mai justă şi mai aproape de reglementările internaţionale, cu atât 
mai mult cu cât din aceste reglementări transpare ideea că sprijinul sta-
tului e cu atât mai necesar şi justificat în acele unităţi administrativ-teri-
toriale în care densitatea membrilor minorităţii este mai mare1.  

O soluţie de stabilire a OCMN care au dreptul de a participa la alegeri 
propune Proiectul de lege al minorităţilor naţionale din 2005. Acesta 
împarte OCMN în două categorii: unele constitute în baza O.G.  
nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, care nu pot participa la 

                                                 
1 A se vedea Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare, Con-

venţia-cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale – două din instrumentele 
juridice internaţionale care statuează existenţa unei legături direct-proporţionale 
între concentraţia teritorială a membrilor grupului minoritar şi posibilitatea 
acestora de a utiliza limba maternă în viaţa publică. 
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alegeri, indiferent de tip, şi cele constitute conform proiectului în cauză, 
care pot participa la alegeri (art. 39). Condiţiile pentru a constitui o 
asemenea OCMN sunt aproape similare cu cele din Legea nr. 35/2008, 
însă, în condiţiile renunţării la criticatul art. 74, ar apărea diferenţa 
semnificativă că pot participa la alegeri şi OCMN ale unor minorităţi care 
nu sunt deja reprezentate în Parlament1. O altă diferenţă faţă de legislaţia 
în vigoare constă în renunţarea la condiţia ca OCMN care doresc să 
participe la alegeri să fi fost declarate de utilitate publică. O asemenea 
condiţie ar fi fost oricum, în opinia noastră, ineficientă dat fiind că noile 
OCMN nu mai sunt calificate ca asociaţii sau fundaţii, deci nu li se mai 
aplică O.G. nr. 26/2000. Proiectul nou păstrează din concepţia actuală 
ideea unor condiţii numerice, chiar dacă apar unele modificări: noile 
OCMN ar trebui să aibă ca membri cel puţin 10%, şi nu 15% din numărul 
total de cetăţeni declaraţi de etnia respectivă la ultimul recensământ, cel 
mult 25.000 de persoane, şi nu 20.000, tot din 15 judeţe, în fiecare judeţ 
cel puţin 300 de persoane.  

O nouă idee a proiectului, surprinzătoare, în opinia noastră, este aceea 
că pot fi membri ai OCMN şi persoane care nu sunt de etnia respectivă, 
cu condiţia ca acestea să nu reprezinte mai mult de 25% din numărul total 
de membri ai OCMN. Referitor la această soluţie legislativă, ne întrebăm 
dacă o asemenea soluţie nu atacă tocmai legitimitatea unor măsuri 
speciale. Aceste măsuri se justifică doar prin scopul lor – protejarea şi 
promovarea identităţii diferite a membrilor minorităţii respective. 
Normele juridice, fie ele interne sau internaţionale, au în vedere doar 
persoanele care, ca membri ai minorităţii naţionale, doresc să-şi păstreze 
şi să-şi dezvolte propria identitate etnică, lingvistică sau religioasă. De 
aceea, nu este sigur că aceste norme pot fi aplicate unor indivizi care nu 
pot urmări un scop personal.  

2) Obţinerea unui mandat de deputat sau senator de către acele 
OCMN care participă la alegeri este prevăzută de art. 9 din Legea  
nr. 35/2008, menţinându-se acelaşi principiu ca în reglementarea ante-
rioară şi anume posibilitatea de a obţine mandate de deputaţi şi/sau sena-
tori asemenea oricărui alt competitor electoral, prin depăşirea pragului 

                                                 
1 În concret însă, în baza datelor rezultate din recensământul din 2002, 

remarcăm o relativă identitate între comunităţile etnice recunoscute ca şi mino-
rităţi naţionale şi cele care ar îndeplini condiţiile necesare recunoaşterii acestui 
statut, independent de reprezentarea lor în Parlament. 
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electoral de 5% şi prin obţinerea numărului minim de colegii (6 – pentru 
deputaţi şi 3 – pentru senatori) sau prin procedura specială prevăzută de 
Constituţie, adică prin obţinerea a cel puţin 10% din coeficientul electoral 
reprezentând numărul mediu de voturi valabil exprimate pe ţară pentru 
alegerea unui deputat1. Mandatul de deputat astfel atribuit se acordă peste 
numărul total de deputaţi rezultat din norma de reprezentare. Spre deose-
bire de normele analizate anterior, această dispoziţie nu pune, în opinia 
noastră, probleme juridice deosebite, ci dimpotrivă, este deseori unul din 
argumentele forte ale autorităţilor în susţinerea ideii că România practică 
măsuri active de sprijinire a minorităţilor naţionale. 

O rezolvare interesantă a legislaţiei româneşti o reprezintă, în opinia 
noastră, asimilarea OCMN cu partidele politice2, cu unele diferenţe care 
ţin de: 

i) procedura de înregistrare – care, pentru OCMN, este aceea speci-
fică asociaţiilor şi fundaţiilor (O.G. nr. 26/2000); 

ii) procedura de încetare a activităţii, reglementată tot de O.G.  
nr. 26/2000 şi diferită fundamental de cea prevăzută pentru partidele 
politice de Legea nr. 14/2003; 

iii) posibilitatea de a depune aceeaşi candidatură în mai multe/toate 
colegii/le din ţară; 

iv) posibilitatea membrilor OCMN de a face parte şi dintr-un partid 
politic; 

v) dreptul de a obţine câte un mandat preferenţial de deputat, peste 
norma de reprezentare; 

vi) posibilitatea de a candida pentru acest mandat special împreună cu 
altă/alte OCMN care îndeplinesc exigenţele normative3. 

O altă problemă juridică interesantă o pune şi posibila calificare a 
OCMN care participă la alegeri ca şi persoane juridice de drept public. 
Conform art. 1 din Legea nr. 14/2003, partidele politice sunt persoane 
juridice de drept public, iar conform art. 55, OCMN care participă la 
alegeri li se aplică în mod corespunzător prevederile acestei legi. Pe cale 
de interpretare, ar putea rezulta că OCMN care participă la alegeri sunt 
tot persoane juridice de drept public, spre deosebire de celelalte OCMN 

                                                 
1 A se vedea dispoziţiile art. 9 şi 47 din Legea nr. 35/2008. 
2 A se vedea art. 9 alin. (6) din Legea nr. 35/2008 şi art. 55 din Legea nr. 14/2003. 
3 Art. 9 alin. (7) din Legea nr. 35/2008. Spre exemplu, cehii şi slovacii sunt 

reprezentaţi prin acelaşi deputat în legislatura 2008-2012. 



Statutul juridic al minorităţilor naţionale 

 

132 

care, fiind asociaţii sau fundaţii, sunt persoane juridice de drept privat? În 
opinia noastră, această interpretare, deşi corectă, din punct de vedere 
sistematic, nu poate fi menţinută, la o analiză teleologică, căci scopul 
Legii nr. 14/2003 este acela de a crea competitori electorali, iar nu auto-
rităţi publice.  

Controversa legată de calificarea partidelor politice ca persoane 
juridice de drept public este cunoscută, reputatul prof. Tudor Drăganu 
argumentând faptul că pot fi calificate ca persoane juridice de drept 
public doar acelea care exercită, direct sau indirect, autoritatea publică, în 
consecinţă, partidele politice, care nu exercită autoritatea publică, nu pot 
fi calificate decât ca persoane juridice de drept privat. În acest context, 
calificarea OCMN ca şi persoane juridice de drept public, purtătoare ale 
autorităţii de stat, pare cu atât mai controversată. În sprijinul acestei idei 
mai semnalăm şi faptul că proiectul de lege privind statutul minorităţilor 
naţionale din România intrat în dezbatere parlamentară în 2005 şi aflat 
încă la Parlament califică OCMN ca şi persoane juridice de drept privat, 
chiar în contextul în care acestea pot determina constituirea unor auto-
rităţi publice ale minorităţilor naţionale: Consiliul Naţional al Autonomiei 
Culturale. 

Având în vedere aspectele sub care legislaţia noastră internă ar putea 
intra în conflict cu obligaţiile asumate de România în plan internaţional, 
conform şi cu art. 11 şi 20 din Constituţie, propunem lărgirea categoriei 
OCMN care pot propune candidaturi în alegerile parlamentare, astfel 
încât să permită şi asociaţiilor sau fundaţiilor constituite de cetăţeni 
aparţinând altor grupuri etnice, lingvistice sau religioase, nerecunoscute 
ca minorităţi naţionale, să participe la procesul electoral general, cu 
vocaţia de a obţine această recunoaştere şi de a fi reprezentate în CMN. 
Din aceeaşi perspectivă, motivat de argumentele deja expuse, ar putea fi 
utilă renunţarea la condiţiile impuse acestor OCMN de a fi de utilitate 
publică şi de a avea membrii răspândiţi în 15 din judeţele ţării. Eventual, 
în ideea respectării logicii textului, pentru organizaţiile cetăţenilor aparţi-
nând grupurilor etnice ce participă la alegeri, fără a fi sigură reuşita 
acestui demers, ar putea fi utilă redenumirea acestei categorii, pe conside-
rentul că aceste organizaţii nu reprezintă minorităţi naţionale, ci doar 
grupuri etnice, până la obţinerea mandatului special în camera deputaţilor.  

Un asemenea demers ar avea semnificaţia recunoaşterii ca minorităţi 
naţionale în România a acelor grupuri de persoane care îndeplinesc, în 
mod cumulativ, condiţiile propuse de Adunarea Parlamentară a Consi-
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liului Europei, iar categoria minorităţilor naţionale ar putea fi, realmente, 
o categorie deschisă, fără însă a prevedea o schimbare semnificativă a 
componenţei Consiliului Minorităţilor Naţionale, format actualmente din 
20 de asemenea minorităţi 

3.3. Drepturile lingvistice ale minorităţilor naţionale 

Drepturile lingvistice cuprind, în concepţia predominantă, atât dreptu-
rile privind învăţarea limbii şi în limba maternă, adică dreptul la educaţie, 
precum şi drepturile ce se pot subsuma noţiunii de folosire a limbii 
materne în public, adică în relaţiile membrilor minorităţilor naţionale cu 
autorităţile publice, în sensul cel mai larg1. 

Drepturile lingvistice reprezintă, în această opinie, un set de norme şi 
principii legale care au menirea de a facilita reproducerea instituţiona-
lizată şi utilizarea regulată a unor limbi2. Instituţia limbii oficiale implică 
impunerea unei diferenţieri funcţionale între diversele limbi folosite 
într-un stat. În condiţiile în care norme sau studii care să permită definirea 
limbii materne sunt destul de puţine, vom considera că limba care devine 
limba oficială este, de regulă, aceea: 

- a comunicării orale folosite în birourile administraţiei, în discutarea 
treburilor oficiale (şedinţe, audienţe etc.); 

- în care se comunică în scris între diferitele niveluri şi ramuri ale 
administraţiei; 

- în care se emit acte oficiale, care au valoare juridică şi adminis-
trativă; 

- în care se redactează în original legile şi alte acte normative; 
- în care sunt tipărite diferite formulare cu valoare administrative-legală 

(de ex. declaraţii de impozite); 
- în care variatele înscrisuri sub semnătură privată (contracte, testamente 

etc.) pot deveni probe în justiţie etc. 
În funcţie de atribuirea unora sau a mai multor funcţii dintre cele 

sus-menţionate, se poate concepe o ierarhizare funcţională a variatelor 
limbi vorbite în societate, ceea ce se poate traduce, în opinia autorilor 
studiului, în termeni de diferenţă de status lingvistic. Limba oficială, 

                                                 
1 I. Horvath (coord.), R. Raţ, K. Vitos, Aplicarea legislaţiei cu privire la drep-

turile minorităţilor naţionale în România. Drepturi lingvistice în administraţia 
publică locală, februarie-martie 2006, www.dri.gov.ro de la data de 5.05.2006, p. 2. 

2 Ibidem, p. 3. 
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comparată cu alte limbi din societatea respectivă, dobândeşte un status 
superior, astfel încât poate fi considerată de către cetăţeni, inclusiv de cei 
ce aparţin unei minorităţi lingvistice, ca având o utilitate (valoare) 
superioară altor limbi.  

În acest context, se conturează situaţia mai dificilă a acelor persoane 
care se exprimă în mod curent, respectiv se identifică cu o altă limbă decât 
cea oficială. Se pune astfel problema de a şti în ce măsură se pot concilia pe 
de o parte interesul general al societăţii de a asigura o administrare eficientă 
şi unitară la nivelul întregului stat, mai ales pentru statele unitare, si, pe de 
altă parte, interesul cetăţenilor aparţinând minorităţilor lingvistice de a 
beneficia, în raporturile cu administraţia publică, de aceleaşi şanse ca şi 
cetăţenii pentru care limba oficială este limba maternă.  

Dacă în secolul al XIX-lea şi începutul secolului trecut era predo-
minantă tendinţa statelor de omogenizare culturală şi lingvistică, în ulti-
mele decenii s-a susţinut tot mai mult ideea că în cadrul drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului este necesară formularea şi garan-
tarea drepturilor lingvistice ale omului. Cum drepturile lingvistice 
individuale protejează grupurile lingvistice care se bucură de mai puţină 
influenţă la nivelul unui stat, s-a susţinut şi ideea că ar fi, ca atare, mai 
adecvat să se vorbească despre drepturile lingvistice ale minorităţilor, ca 
şi drepturi colective. Până în momentul actual, această idee nu a fost 
îmbrăţişată de factorii de autoritate la nivel internaţional sau naţional, 
motiv pentru care drepturile denumite lingvistice ar putea fi drepturi 
individuale, eventual exercitate în colectiv. 

Conceptul şi practica drepturilor lingvistice pot fi mai bine înţelese 
pornind de la multiplele implicaţii (politice, culturale, de echitate socială) 
ale asimetriei dintre grupurile lingvistice majoritare şi cele minoritare. 

Sub aspect politic, drepturile lingvistice au menirea de a reduce 
conflictele de natură etno-politică. Astfel, trebuie să ţinem cont de faptul 
că unul din obiectivele grupurilor etnice organizate la nivel politic este 
renegocierea statutului politic şi social, prin încercarea de a promova anu-
mite drepturi, inclusiv lingvistice, cerând extinderea folosirii publice a 
limbii cu care acest grup se identifică. În acest context, studiul promo-
vează, după câte se pare, ideea unor politici lingvistice, constând în 
garantarea de drepturi lingvistice pentru persoanele aparţinând mino-
rităţilor lingvistice, ce pot funcţiona ca mijloace de detensionare a unor 
relaţii interetnice încărcate, chiar conflictuale. În România, promovarea 
drepturilor lingvistice în educaţie şi administraţie a avut, în aceeaşi 
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opinie, o contribuţie pozitivă semnificativă în gestionarea relaţiilor, în 
special cu minoritatea maghiară. 

În ceea ce priveşte legătura dintre diversitatea culturală şi drepturile 
lingvistice, specialiştii lingvişti ne atrag atenţia asupra descreşterii alar-
mante a diversităţii lingvistice globale, apreciind că din cele aproximativ 
6000 de limbi vorbite în prezent, aproximativ jumătate nu vor supravieţui 
secolului al XXI-lea. În contextul în care majoritatea limbilor minoritare 
din România reprezintă limbă oficială într-un alt sat, acest aspect pare să 
nu aibă o relevanţă majoră. Dar nu trebuie să uităm de valoarea de patri-
moniu lingvistic a variatelor dialecte de limbă romani sau de dialectul 
ceangău vorbit în unele judeţe, promovarea acestora putând fi considerată 
o contribuţie la perpetuarea pluralismului lingvistic. 

În al treilea rând, autorii1 studiului consideră că drepturile lingvistice 
reprezintă un mijloc de creştere a şanselor de participare, de egalizare a 
şanselor, reprezentând un mijloc alternativ de promovare a justiţiei şi 
echităţii sociale pentru indivizii şi categoriile a căror limbă maternă nu 
coincide cu limba oficială. Astfel, dacă statele promovează, în mod 
justificat, în interesul unei bune administrări, limba majorităţii ca fiind 
limba oficială, nu este mai puţin adevărat că, în consecinţă, se creează o 
diferenţiere a accesului la anumite resurse publice (servicii sau poziţii), 
cetăţenii a căror limbă maternă coincide cu limba oficială fiind favorizaţi, 
chiar şi involuntar. Cei a căror limbă maternă nu coincide cu limba 
oficială au alte şanse de acces la aceste resurse decât cei a căror primă 
limbă învăţată şi folosită în mod curent coincide cu limba oficială.  

Răspunsul autorităţilor faţă de această stare de fapt nu se poate baza 
doar pe argumentul, de altfel invalidat de instanţele internaţionale, conform 
căruia cei care, indiferent din ce motive, nu izbutesc să-şi dezvolte o 
competenţă adecvată în limba oficială sunt ei înşişi responsabili pentru 
dificultăţile şi pentru eventualele eşecuri cu care se confruntă în a accesa 
resursele publice destinate tuturor cetăţenilor. A considera accesul diferen-
ţiat al minorităţilor lingvistice la resursele publice o măsură implicit sau 
explicit punitivă pentru eşecul lor în a putea vorbi sau scrie la nivelul con-
siderat normal pentru fiecare cetăţean, reprezintă un gest discriminatoriu2.  

                                                 
1 Ibidem, p. 8. 
2 A se vedea cauza Cipru c. Turcia (hotărârea CEDO din 10 mai 2001). 
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În consecinţă, autorităţile publice trebuie să concilieze exigenţele unei 
administrări eficiente şi unitare realizate în limba oficială ca şi limbă a 
majorităţii cetăţenilor (căci regula deciziei majorităţii reprezintă un prin-
cipiu fundamental al democraţiei) cu obligaţia de a realiza efectiv 
egalitatea de şanse a tuturor cetăţenilor, electori şi contribuabili în acelaşi 
timp, prin măsuri menite să reducă dezavantajele inerente existenţei unei 
limbi oficiale. Aceste măsuri sunt, de cele mai multe ori, măsuri de poli-
tică lingvistică ce se concretizează în acordarea unor drepturi lingvistice 
speciale pentru cetăţenii ce aparţin minorităţilor etnice sau lingvistice. De 
cele mai multe ori aceste drepturi se încadrează în categoria măsurilor 
speciale, a tratamentului preferenţial. Astfel, protejarea limbilor minori-
tare implică protejarea vorbitorilor acestor limbi. 

Politicile lingvistice ale statelor se manifestă în principal, în două 
direcţii: în domeniul învăţământului, unde statul exercită monopolul legi-
tim asupra învăţământului public gratuit sau cu taxă, dar răspunde şi de 
calitatea şi conţinutul învăţământului privat, şi în domeniul administraţiei 
publice de stat şi locale, al cărei domeniu se extinde mereu în diverse 
sectoare ale vieţii sociale. La aceste două direcţii principale, trebuie să 
adăugăm şi domeniul cultural, care excede învăţământul. Este vorba de 
mijloacele de comunicare în masă, de editarea de cărţi, de organizarea 
unor manifestări culturale în limbile minoritare. Atât măsurile din dome-
niul administraţiei publice, cât şi cele din domeniul administrării învăţă-
mântului şi al culturii, în general, intră în sfera dreptului administrativ. 

Literatura referitoare la drepturile lingvistice distinge între două 
principii majore pe baza cărora anumite drepturi lingvistice pot fi 
exercitate: principiul dreptului exercitat teritorial şi cel al dreptului 
exercitate personal. Principiul teritorialităţii stipulează că drepturile 
lingvistice se garantează în funcţie de criteriul concentrării în anumite 
unităţi administrativ-teritoriale a vorbitorilor unei anumite limbi, pe când 
principiul personalităţii conferă drepturi lingvistice indivizilor indiferent 
de locaţia lor administrativă. Principiul personalităţii implică conferirea 
unui status lingvistic fiecărui vorbitor al unei limbi, cel al teritorialităţii 
implică conferirea unui status lingvistic particular unei unităţi adminis-
trative determinate teritorial, implicând o uzanţă lingvistică particulară la 
nivelul acestei unităţi administrative. 

În procesul de extindere a drepturilor lingvistice ale minorităţilor în 
România s-au aplicat ambele principii. Pe de o parte, în ceea ce priveşte 
drepturile lingvistice exercitate în procesul educaţional, dreptul de 
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opţiune pentru o anumită limbă de predare este rezervat părinţilor sau, 
mai general, reprezentanţilor legali ai minorului preşcolar sau elev. Acest 
drept poate fi exercitat pe tot teritoriul României, indiferent de numărul 
sau volumul vorbitorilor la nivelul unei unităţi administrative. Se impune 
o precizare: faptul că citarea acestui drept este condiţionată de existenţa 
unui anume număr de elevi care solicită învăţământ în limba minorităţii 
respective nu reprezintă o lezare sau o promovare imperfectă a princi-
piului personalităţii, ci o condiţie impusă din raţiuni de gestionare cât mai 
eficientă a unor resurse limitate (bugetul învăţământului). De asemenea, 
trebuie menţionat şi că precondiţia organizării învăţământului în altă 
limbă decât cea oficială este ca numărul solicitanţilor să ajungă la un 
număr minim stabilit de cei care administrează sistemul de învăţământ, 
indiferent de originea sau afinităţile lor lingvistice). Astfel se explică de 
ce în Cluj-Napoca, spre exemplu, există clase cu limba de predare 
germană, cu toate că numărul etnicilor germani sau al celor ce declară că 
au limba maternă germană abia depăşeşte 0,1%, în întregul municipiu. 

Cele mai semnificative dispoziţii legislative privind statutul juridic al 
minorităţilor naţionale din România sunt cele din domeniul administraţiei 
publice, inclusiv al administraţiei publice locale descentralizate sau 
desconcentrate şi al învăţământului, şi acestea urmând să fie aplicate în 
concret, în primul rând, de către inspectoratele şcolare judeţene, ca autori-
tăţi desconcentrate ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Aceste norme 
se adaugă, bineînţeles, celor referitoare la combaterea discriminării.  

În ce priveşte normele din domeniul administraţiei publice, ne vom 
referi, pe de o parte, la administraţia publică centrală, iar pe de altă parte, 
la administraţia publică locală. 

Exercitarea drepturilor lingvistice în contactul cu instituţiile admi-
nistraţiei s-a făcut în baza principiului teritorialităţii. Astfel, în unităţile 
administrative în care procentul unei minorităţi lingvistice atinge 20% 
s-au conferit drepturi speciale, numite de unii autori, oficialitate limitată, 
în sensul de alocare, pentru anumite limbi, a unor funcţii care se conferă 
de obicei limbilor oficiale. Limitarea se manifestă în două sensuri: 1) este 
limitată la instituţiile administrative ale unităţilor administrativ-teritoriale 
(comună, oraş, municipiu, judeţ) în care procentajul unei minorităţi 
lingvistice depăşeşte pragul de 20% şi 2) este limitat în termen de funcţii 
deoarece acestor limbi le sunt alocate numai o parte din funcţiile unei 
limbi oficiale. 
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Conform legislaţiei din România, unei limbi minoritare ai căror 
vorbitori depăşesc limita de 20% la nivelul unităţii teritorial-adminis-
trative i se conferă următoarele funcţii: 

a) poate fi mediu al comunicării între cetăţeni şi administraţie – cetă-
ţenii se pot adresa şi pot primi răspuns (atât oral cât şi în scris) în limba 
respectivă; 

b) poate fi utilizată ca mediu al dezbaterii treburilor oficiale; se poate 
folosi această limbă în timpul şedinţelor, audienţelor sau al altor 
dezbateri, cu condiţia ca numărul consilierilor aparţinând unei minorităţi 
naţionale să reprezinte cel puţin o cincime din numărul total al consi-
lierilor [art. 42 alin. (2) din Legea nr. 215/2001] fără ca limba minorităţii 
să devină şi mediu de stocare a acestor informaţii sau limbă în care se 
emit hotărârile cu caracter oficial. Acestea se comunică/publică însă şi în 
limba minorităţii ce reprezintă cel puţin 20% din totalul populaţiei unităţii 
teritoriale respective (art. 50); 

c) poate funcţiona ca mediu al informării publice – cu toate că hotă-
rârile cu caracter oficial, actele normative se codifică în limba oficială 
(limba română), administraţiile informează despre conţinutul acestora şi 
în limba minorităţii1. De asemenea, actele individuale se comunică, la 
cerere, în limba maternă. Denumirile unor instituţii sau localităţi, precum 
şi anunţurile de interes public se inscripţionează şi în limba maternă; 

d) poate fi limba în care se desfăşoară anumite manifestări publice sau 
private cu caracter ceremonial (de exemplu, ceremonia de căsătorie se 
poate desfăşura în limba maternă de către ofiţerul de stare civilă). 

Anexa de la H.G nr. 1.206/20012 de aplicare a dispoziţiilor privitoare 
la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi 
limba maternă în administraţia publică locală, cuprinse în Legea admi-
nistraţiei publice locale nr. 215/2001 se pare că este incompletă, după 
cum reiese din ancheta realizată de Centrul de Cercetare a Relaţiilor 
Interetnice ale cărei rezultate au fost publicate în cadrul studiului „Apli-
carea legislaţiei cu privire la drepturile minorităţilor naţionale în 
România. Drepturi lingvistice în administraţia publică locală” – februa-
rie-martie 2006, autori: dr. Istvan Horvath (coordonator), drd. Ramona 

                                                 
1 A se vedea Hotărârea CNCD din 21 iunie 2007 în dosar 4A/2007, petiţia  

nr. 5173/16.05.07 privind nerespectarea dreptului la informaţii de interes public 
în limba maternă, în NRDO nr. 4/2007, p. 74. 

2 Publicată în M.Of. nr. 781 din 7 decembrie 2001. 
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Raţ şi drd. Katalin Vitos. Autorii studiului au descoperit că deşi în baza 
de date a DRI erau menţionate doar două localităţi în care ponderea 
populaţiei care se identifică cu limba romanes era de peste 20% conform 
recensământului din 1992, în realitate, conform aceluiaşi recensământ 
există mai multe asemenea localităţi, spre exemplu, doar în jud. Mureş 
există cel puţin 17 localităţi, în Sibiu, cel puţin 13, iar în Braşov, cel puţin 
12 localităţi care corespund cerinţelor Legii nr. 215/2001 pornind de la 
acelaşi sistem de referinţă: rezultatele recensământului din 1992.  

Ce pot face (ce instrumente procedurale au la îndemână) cetăţenii 
aparţinând unei minorităţi lingvistice cărora nu li s-au acordat drepturile 
garantate de Legea nr. 215/2001? 

În primul rând, capacitate procesuală activă în aceste situaţii au atât 
cetăţenii ce se declară aparţinând minorităţii respective, precum şi orice 
organizaţie legal constituită a cetăţenilor aparţinând respectivei minorităţi, 
chiar dacă nu este aceea care reprezintă minoritatea respectivă în cadrul 
Consiliului Minorităţilor Naţionale. Pentru persoanele fizice, dovada 
calităţii de membru al minorităţii respective se va face prin propria 
declaraţie însoţită de un act doveditor de la una din organizaţiile legal 
constituite ce reprezintă minoritatea lingvistică respectivă, adică dovada 
se face similar cu cazul în care se doreşte obţinerea altor drepturi speciale 
pentru persoanele aparţinând minorităţilor naţionale (ex. pentru cetăţenii 
romi ce doresc să se înscrie în vedere obţinerii unui loc special la o 
facultate/liceu). 

În al doilea rând, pot apărea două situaţii: 1) localitatea în care se 
solicită aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 215/2001 este cuprinsă în lista 
anexă la H.G. nr. 1206/2001 şi 2) localitatea nu este cuprinsă în această 
listă, deşi, conform datelor ultimului recensământ, minoritatea căreia îi 
aparţine solicitantul îndeplineşte condiţiile legale pentru a beneficia de 
măsurile speciale prevăzute de lege. 

În primul caz, acţiunea în contencios administrativ se va putea 
îndrepta împotriva Preşedintelui Consiliului judeţean sau a Primarului, ca 
autoritate executivă. Respectarea dispoziţiilor legii contenciosului admi-
nistrativ privind acţiunea prealabilă va trebui respectată, dând astfel posi-
bilitatea autorităţilor locale să verifice legalitatea cererii şi să ia măsurile 
necesare corectării deficienţei şi respectării legii. Instanţa competentă ar fi 
secţia de contencios administrativ a tribunalului în rază căruia îşi are 
domiciliul reclamantul sau pârâtul; de obicei este vorba de aceeaşi 
instanţă. Considerăm că unicul mijloc de probă necesar îl reprezintă 
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anexa la H.G. nr. 1206/2001, fără a fi necesar să se facă dovada ponderii 
minorităţii respective de peste 20% în localitatea dată, deoarece se 
prezumă corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în actul oficial. Pe de 
altă parte, credem că autorităţile locale pot uza de acest mijloc de probă 
pentru a dovedi refuzul lor de a aplica prevederile H.G. nr. 1206/2001 în 
localitatea respectivă. Acest mijloc de probă este mai eficient dacă 
autorităţile locale fac dovada îndeplinirii demersurilor legale în vederea 
corectării anexei la H.G. nr. 1206/2001 în sensul eliminării localităţii ce 
nu se (mai) încadrează în dispoziţiile Legii nr. 215/2001 (un asemenea 
demers legal poate fi într-o primă fază o adresă oficială sau, în cazul în 
care Guvernul nu ia măsurile legale, şi o acţiune în contencios admi-
nistrativ formulată de Primărie/Preşedintele Consiliului Judeţean 
împotriva Guvernului. Prefectul sau instanţa va aplica dispoziţiile H.G. 
nr. 1206/2001, respectiv ale art. 18 din Normele adoptate prin această 
Hotărâre de Guvern)1. 

În al doilea caz, adică în situaţia în care în localitatea respectivă 
ponderea minorităţii al cărei membru este petentul este de cel puţin 20% 
din totalul populaţiei unităţii administrativ-teritoriale conform ultimului 
recensământ, însă localitatea nu figurează în anexa la H.G. nr. 1206/2001, 
acţiunea poate fi formulată împotriva Guvernului în solidar cu autorităţile 
locale: Consiliul local/judeţean şi Primăria localităţii respective 

                                                 
1 Art. 18 al H.G. nr. 1206/2001 prevede: (1) Constituie contravenţii urmă-

toarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii 
penale, să fie considerate infracţiuni: a) refuzul de a traduce în limba maternă 
ordinea de zi şi hotărârile consiliului local sau judeţean şi de a le aduce la 
cunoştinţă publică şi în varianta tradusă, precum şi refuzul de a comunica 
răspunsurile şi în limba maternă a solicitantului, potrivit prevederilor art. 2 alin. 
(2); b) neîntocmirea documentelor originale ale şedinţelor consiliului local sau 
judeţean în limba oficială a statului; c) refuzul de a traduce în limba română 
lucrările consiliului local sau judeţean ori continuarea desfăşurării acestora în 
limba minorităţii naţionale, deşi nu este asigurată traducerea în limba română; 
d) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) privitoare la folosirea limbii materne 
la lucrările consiliului local sau judeţean; e) nerespectarea termenului prevăzut la 
art. 13; f) redactarea actelor şi certificatelor de stare civilă în altă limbă decât 
limba română; g) inscripţionarea altor denumiri decât cele prevăzute în anexele 
nr. 1/1-1/23, precum şi inscripţionarea acestora în altă formă decât cea prevăzută 
în anexa nr. 2; h) folosirea denumirilor de localităţi prevăzute în anexele nr. 1/1-
1/23 în corespondenţa sau în documentele oficiale.”  
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solicitându-se atât completarea listei anexe la H.G. nr. 1206/2001, cât şi 
luarea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor 
legii administraţiei publice locale, ca şi în primul caz. Instanţa competentă 
în acest caz ar fi secţia de contencios administrativ a Curţii de apel de la 
domiciliul său sau de la sediul pârâtului – Curtea de Apel Bucureşti. Se 
va respecta procedura acţiunii prealabile, iar proba se face cu datele 
oficiale ale ultimului recensământ. 

Prefectul, pentru nelegalitate, ar putea solicita anularea hotărârii Con-
siliului local/judeţean de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 215/2001 la alte 
localităţi decât acelea în care se regăseşte ponderea de 20% a minorităţii 
naţionale respective.  

Sarcina constatării contravenţiilor şi a aplicării amenzilor revine 
persoanelor împuternicite de ministrul administraţiei publice, de către 
prefect sau împuterniciţii acestuia şi se aplică primarului, preşedintelui 
consiliului judeţean, secretarului, respectiv secretarului general al unităţii 
administrativ-teritoriale, după caz, conform art. 18 alin. (3) din Norme. 

Aşa cum am arătat, cele mai multe dintre drepturile lingvistice îşi 
găsesc reglementarea în Legea învăţământului şi în Legea administraţiei 
publice locale1. Aceasta din urmă cuprinde prevederi exprese menite să 
permită aplicarea efectivă a principiilor constituţionale menţionate ante-
rior. Cele mai semnificative dispoziţii sunt cele care prevăd drepturi spe-
ciale pentru persoanele de etnie minoritară din localităţile (judeţe, oraşe, 
municipii sau comune) unde acestea formează peste 20% din totalul 
populaţiei respectivei unităţi administrativ-teritoriale, procent stabilit pe 
baza datelor recensământului populaţiei organizat potrivit legii2. Pentru 
aceste unităţi administrativ-teritoriale, legea introduce următoarele drep-
turi specifice: 

i) hotărârile cu caracter normativ se vor aduce la cunoştinţa publică şi 
în limba minorităţii;  

ii) cetăţenii de etnie minoritară se pot adresa oral şi în scris admi-
nistraţiei şi în limba maternă, primind răspunsul atât în limba română, cât 
şi în cea maternă, la cerere. 

Refuzul de a traduce în limba maternă ordinea de zi şi hotărârile 
consiliului local sau judeţean şi de a le aduce la cunoştinţă publică şi în 
                                                 

1 Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în M.Of.  
nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările ulterioare. 

2 Art. 14 din H.G. nr. 1.206/2001. 
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varianta tradusă, precum şi refuzul de a comunica răspunsurile şi în limba 
maternă a solicitantului sunt sancţionate la nivel de contravenţie.  

iii) în scopul asigurării utilizării limbii materne în raporturile admi-
nistraţiei cu cetăţenii minoritari, în posturile privind relaţiile cu publicul 
se vor încadra persoane ce cunosc limba maternă a cetăţenilor care 
formează peste 20% din totalul populaţiei respectivei unităţi adminis-
trativ-teritoriale1.  

Modificarea din 2006 a Legii administraţiei publice locale, aşa cum 
apare acesta după republicarea din 2007, aplică în această chestiune teoria 
drepturilor câştigate, în sensul că „Prevederile art. 19, art. 39 alin. (7) şi 
ale art. 76 alin. (2)-(4) sunt aplicabile şi în cazul în care, din diferite 
motive, după intrarea în vigoare a prezentei legi, ponderea cetăţenilor 
aparţinând unei minorităţi naţionale scade sub procentul prevăzut la  
art. 19. (art. 131)2.  

Deşi actele oficiale se vor întocmi în mod obligatoriu în limba română, 
inscripţionarea denumirii localităţilor şi instituţiilor publice de sub 
autoritatea lor, precum şi afişarea anunţurilor de interes public se va 
asigura şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respec-
tive3. În acest sens, Norma de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul 

                                                 
1 Este vorba, după cum reiese din datele recensământului din 2002, de 1253 

de asemenea localităţi. Este interesant faptul că s-a exprimat opinia că romii, deşi 
întrunesc condiţiile legii în unele localităţi, nu vor putea beneficia de plăcuţele 
bilingve deoarece nu există corespondent în limba romani pentru denumirile loca-
lităţilor respective. Totuşi, după publicarea Normei Guvernului din 27/11/2001 
de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei mino-
rităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală, cuprinse 
în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, în 2 localităţi s-au aplicat 
indicatoare bilingve cu denumirea localităţii. Cu toate acestea, studiul întreprins 
de Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice la iniţiativa Departamentului 
pentru Relaţii Interetnice al Guvernului a constatat că există cel puţin 23 de loca-
lităţi în care, conform celor stipulate de Legea administraţiei publice, şi în con-
formitate cu datele recensământului din 2002 ar trebui să se confere populaţiei 
vorbitoare de romanes drepturi lingvistice la nivelul administraţiei publice locale 
(a se vedea studiul citat al dr. I. Horvath (coord.), drd. R. Raţ, drd. K. Vitos). 

2 A se vedea Legea nr. 215/2001, republicată în M.Of. nr. 123 din 20 februa-
rie 2007. 

3 Conform art. 13, montarea tăbliţelor prevăzute la art. 11 şi 12 (referitoare la 
denumirea localităţilor şi a instituţiilor publice respective) se face în termen de 
cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme. 



Statutul juridic al minorităţilor naţionale în România 

 

143 

cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă 
în administraţia publică locală, cuprinse în Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 stabileşte localităţile ale căror denumiri trebuie 
inscripţionate bilingv1. În ce priveşte instituţiile a căror denumire trebuie 
inscripţionată bilingv, dispoziţiile legii fac referire la „instituţiile publice 
de sub autoritatea lor”. În această categorie intră Primăria, Căminul 
Cultural, Grădiniţa, Şcoala primară, Şcoala generală, Poşta şi Poliţia.  

iv) în consiliile local sau judeţene în care ponderea consilierilor 
aparţinând minorităţilor naţionale este de cel puţin o cincime2, se poate 
utiliza limba respectivei minorităţi la lucrările şedinţelor ordinare sau 
extraordinare ale consiliului respective, cu obligaţia întocmirii documen-
telor şedinţei în limba română. Nerespectarea prevederilor privitoare la 
folosirea limbii materne la lucrările consiliului local sau judeţean 
constituie contravenţie.  

Obligaţia de a asigura traducerea integrală şi concomitentă a dezba-
terilor şi în limba română le revine primarilor sau preşedinţilor consiliilor 
judeţene, după caz. În cazul în care condiţia traducerii simultane nu poate 
fi asigurată cu ocazia a trei şedinţe succesive, se va aplica sancţiunea 
dizolvării consiliului local sau judeţean, după caz [art. 6 alin. (2) din 
Norma de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţi-
nând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia 
publică locală3 din 27.11.2001].  

                                                                                                         
Nerespectarea acestui termen constituie contravenţie [art. 18 lit. e) din H.G.  
nr. 1.206/2001]. 

1 A se vedea anexa la H.G. nr. 1.206/2001. 
2 Art. 42 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 republicată care modifică implicit şi 

art. 6 din H.G. 1206/2001 conform căruia ponderea consilierilor aparţinând 
minorităţilor naţionale trebuie să fie de cel puţin o treime pentru a se putea 
solicita folosirea limbii materne în dezbaterile orale din şedinţele de consiliu. 

3 „Art. 6. (1) În consiliile locale sau judeţene în care consilierii aparţinând 
unei minorităţi naţionale reprezintă cel puţin o treime din numărul total al consi-
lierilor în funcţie, la lucrările şedinţelor ordinare şi extraordinare ale consiliului 
se poate folosi şi limba maternă. În toate cazurile documentele şedinţelor 
consiliului local sau judeţean se întocmesc în limba română, limba oficială a 
statului. (2) În astfel de cazuri primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene au 
obligaţia să asigure traducerea integrală şi concomitentă a dezbaterilor în limba 
română. Traducerea va fi realizată de persoane care cunosc bine şi foarte bine atât 
limba română, cât şi limba maternă a minorităţii respective. În cazuri 
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Aceeaşi normă mai stabileşte sancţiuni contravenţionale pentru neîn-
tocmirea documentelor originale ale şedinţelor consiliului local sau jude-
ţean în limba oficială a statului, refuzul de a traduce în limba română 
lucrările consiliului local sau judeţean ori continuarea desfăşurării aces-
tora în limba minorităţii naţionale, deşi nu este asigurată traducerea în 
limba română, redactarea actelor şi certificatelor de stare civilă în altă 
limbă decât limba română, inscripţionarea altor denumiri decât cele 
prevăzute în anexele la normă, precum şi pentru inscripţionarea acestora 
în altă formă decât cea prevăzută în anexa sau pentru folosirea denumi-
rilor de localităţi în limba maternă în corespondenţa sau în documentele 
oficiale. În sensul legii, prin noţiunea de „localitate” se înţelege sat sau 
aşezare fără personalitate juridică, parte a unei unităţi adminis-
trativ-teritoriale. 

În toate cazurile, organul constatator va fi ministrul administraţiei 
publice sau prefectul, inclusiv prin persoane împuternicite [art. 18 alin. (3) 
din Normă], constatarea şi sancţionarea acestor contravenţii urmând 
procedura comună, stabilită prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/20011. 

Cât priveşte impactul real al acestor dispoziţii normative, după datele 
furnizate de studiul întreprins de Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interet-
nice la iniţiativa Departamentului pentru Relaţii Interetnice2, situaţia 
constată în teren arată că în anul 2005: 

– indicatoare rutiere cu denumirea localităţii în limbile minorităţilor 
naţionale s-au regăsit în circa 80% din localităţile în care ar fi trebuit 
aşezate; 

– inscripţionarea instituţiilor la nivel local s-a realizat în circa 65% din 
cazuri, pentru grădiniţe, şcoli şi cămine culturale, în circa 15% din cazuri 
pentru posturile de poliţie şi în circa 22% pentru oficiile poştale. 

Dispoziţia privind folosirea limbii minorităţilor în comunicarea orală 
la nivelul diferitelor instituţii, s-a constat că se aplică în circa 87% din 

                                                                                                         
excepţionale, dacă traducerea nu poate fi realizată datorită lipsei traducătorului şi 
acesta nu poate fi înlocuit cu o altă persoană în măsură să asigure traducerea, 
lucrările şedinţei consiliului local sau judeţean se vor desfăşura în limba română. 
Dacă situaţia se repetă şi la şedinţa următoare, lucrările acesteia vor fi amânate. 
După o a treia amânare devin aplicabile prevederile art. 58 din Legea nr. 215/2001.” 

1 Publicată în M.Of. nr. 410 din 25 iulie 2001, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

2 I. Horvath (coord.), R. Raţ, K. Vitos, op. cit. 
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cazuri la nivelul primăriilor, în 45% la posturile de poliţie şi în circa 76% 
la oficiile poştale sau la starea civilă. 

În ceea ce priveşte publicarea anunţurilor de interes public, legea îşi 
găseşte aplicarea în circa 50% din cazurile în care ar fi trebuit să se aplice 
în ce priveşte publicarea ordinii de zi a consiliului local, a hotărârilor cu 
caracter normativ sau a rezoluţiilor cu caracter individual şi în circa 80% 
pentru celelalte anunţuri de interes public. Astfel, după studiul citat, în 
15% din unităţile administrative care intră sub incidenţa legii nu se 
asigură deloc comunicarea în limba minorităţilor şi doar în 50% dintre 
acestea se asigură tot spectrul drepturilor lingvistice prevăzute de legea 
administraţiei publice locale. 

Dintre minorităţile recunoscute în România, cel mai mult beneficiază 
de dispoziţiile acestei legi, conform studiului citat, croaţii, maghiarii şi 
ucrainenii. Dintre persoanele ce se declară că aparţin acestor minorităţi, 
mai mult de două treimi beneficiază de aceste drepturi. În ce-i priveşte pe 
bulgari, cehi, ruşi, sârbi, slovaci şi polonezi, circa jumătate dintre aceştia 
intră sub incidenţa legii, iar pentru germani, greci, tătari şi turci, legea are 
un impact minim, în ce priveşte drepturile lingvistice. 

Alte prevederi ale legii administraţiei locale privesc autorităţile 
administrative ale localităţilor de frontieră. Acestea pot încheia acorduri 
de cooperare transfrontalieră cu autorităţile similare din ţările vecine, 
conform şi Convenţiei privind cooperarea transfrontalieră la care 
România este parte. Prin aceste acorduri se pot înfiinţa şi organisme cu 
personalitate juridică de drept privat. De asemenea, în spiritul autonomiei 
locale, toate autorităţile administraţiei publice teritoriale pot să coopereze 
şi să se asocieze cu alte organe ale administraţiei publice locale din ţară şi 
din străinătate, pot adera la asociaţii naţionale şi internaţionale, cu avizul 
Ministerelor de Externe şi al celui al Administraţiei Publice, în cazul 
cooperării internaţionale. Cooperarea naţională şi internaţională poate 
implica şi alocarea de fonduri, precum şi iniţierea şi realizarea unor 
programe de dezvoltare regională.  

Pe de altă parte, chiar autonomia locală, deşi este explicit doar admi-
nistrativă şi financiară, şi nu politică sau etnică, constituie, aşa cum am 
arătat, o metodă de protejare şi dezvoltare a minorităţii, acolo unde 
aceasta are o pondere importantă în ansamblul colectivităţii locale, colec-
tivitatea fiind cea care decide componenţa Consiliului local şi judeţean, 
precum şi persoana primarului. Ţinând cont de faptul că, în baza legii 
administraţiei publice locale, autorităţile autonome locale au o 
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competenţă generală la acest nivel local, este evident că, în cazul în care 
aceste autorităţi vor fi reprezentate de persoane aparţinând minorităţilor 
naţionale, ele vor avea un rol important în dezvoltarea grupului etnic pe 
care-l reprezintă.  

Prevederi semnificative privind statutul minorităţilor naţionale în 
dreptul intern cuprinde Legea învăţământului1. Aceasta reglementează 
obligativitatea învăţării limbii române, ca limbă oficială şi întocmirea 
înscrisurilor oficiale anume nominalizate prin ordin al ministrului 
educaţiei în limba română, cu posibilitatea efectuării, la cerere, a unor 
traduceri oficiale şi a redactării celorlalte înscrisuri în limba de predare. 
Aceasta poate fi limba română, o limbă de circulaţie internaţională sau 
limba unei minorităţi naţionale.  

Legea învăţământului reglementează posibilitatea înfiinţării, în învăţă-
mântul preuniversitar, la cerere, a unor grupe, clase, secţii, şcoli cu pre-
darea în limbile minorităţilor naţionale, precum şi posibilitatea studierii 
limbii şi literaturii materne şi a istoriei şi tradiţiilor minorităţii naţionale 
respective în cazul în care elevul minoritar alege să studieze în limba 
română. Orice cetăţean român este liber să se înscrie la clase cu predarea 
în limba română sau în limba unei minorităţi naţionale, indiferent de 
limba sa maternă sau de limba în care a urmat studiile anterioare. 

Învăţământul în limbile minorităţilor naţionale se înfiinţează, unde 
există o cerere suficientă, la toate nivelurile şi tipurile de învăţământ, cu 
obligativitatea însuşirii terminologiei de specialitate, acolo unde este 
cazul, şi în limba română. Noţiunea de „cerere suficientă” trebuie inter-
pretată, în opinia noastră, în sensul prevăzut la art. 158 din Legea învăţă-
mântului, aşa cum a fost aceasta modificată ulterior (Lege nr. 268/20032 
şi O.U.G. nr. 68/20033) în sensul că numărul minim de preşcolari sau 
elevi ce pot forma o grupă este de 10, sau 7, în situaţii excepţionale, cu 
aprobarea expresă a inspectoratului şcolar judeţean, clasa trebuie să 
cuprindă cel puţin 10 elevi, pentru învăţământul primar sau gimnazial, iar 
pentru învăţământul de arte şi meserii, anul de completare şi învăţământul 

                                                 
1 Legea nr. 84/1995, republicată în M.Of. nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu 

modificările ulterioare. 
2 Legea nr. 268/2003 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului 

nr. 84/1995, publicată în M.Of. nr. 430 din 19 iunie 2003.  
3 O.U.G. nr. 68/2003 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, 

publicată în M.Of. nr. 590 din 19 august 2003. 
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liceal, precum şi anul de studiu din învăţământul postliceal, numărul 
minim de elevi este de 15 (art. 158). De la această regulă, alin. (2) al 
aceluiaşi articol prevede că se poate deroga în situaţii speciale cu apro-
barea inspectoratelor şcolare judeţene. 

Numărul de clase cu predare în limba maternă organizate prin planul 
anual de şcolarizare poate reprezenta, în unele cazuri, o posibilă sursă de 
stări conflictuale cu substrat inter-etnic. Cu o asemenea situaţie a fost 
sesizat CNCD în anul 2009. În speţă, petenta a considerat discriminatoriu 
Planul de şcolarizare pentru clasele a IX-a elaborat de reclamat, Inspec-
toratul Şcolar Judeţean, care, în opinia petentei, oferea „mai puţine posi-
bilităţi de continuare a studiilor în limba maghiară decât în limba 
română.” „Nealocarea locurilor de şcolarizare pentru clasele cu predare în 
limba maghiară, luând în considerare numărul elevilor din clasele cu 
predare în limba maghiară absolvenţi de clasa a VIII-a, limitează posi-
bilitatea acestora de a opta pentru continuarea studiilor în limba maternă”. 
În acelaşi sens a statuat şi CNCD prin hotărârea sa1. 

Anumite obligativităţi sunt impuse actualmente în legătură cu 
studierea Limbii şi a literaturii române, a Istoriei românilor şi a Geografiei 
României. În învăţământul primar aceste materii se studiază în limba 
maternă, urmând ca la nivel gimnazial şi liceal ele să fie studiate în limba 
română, după manuale identice ca cele pentru clasele cu predarea în 
limba română (art. 120 din Legea nr. 84/1995). Aceste dispoziţii urmează 
a fi abrogate în cazul intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale asupra 
căruia Guvernul şi-a asumat, în mod atât de controversat2, răspunderea în 
octombrie 2010. Proiectul promovat de Guvern dispune, prin art. 46, ca, 
pentru clasele cu predare în limba minorităţilor naţionale, doar Limba şi 
literatura română să se studieze în limba română, ceea ce echivalează cu 
renunţarea la predarea Istoriei şi Geografiei în limba oficială. Având în 
vedere actualitatea dezbaterii, precum şi faptul că adoptarea unei aseme-
nea dispoziţii, care întrerupe o tradiţie de mai multe zeci de ani, va sus-

                                                 
1 Hotărârea din 14 mai 2009 privind efectele discriminatorii asupra elevilor 

aparţinând comunităţii maghiare prin planul de şcolarizare – petiţia  
nr. 3655/01/04/09 în NRDO nr. 4/2009, p. 41 şi urm. 

2 A se vedea Decizia Curţii Constituţionale nr. 1431 din 3 noiembrie 2010 
asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre 
Parlamentul României şi Guvern, formulată de Preşedintele Senatului. 
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cita, probabil, întrebări cu privire la constituţionalitatea şi la oportunitatea 
acestei măsuri, îndrăznim să ne exprimăm un punct de vedere.  

Dacă problema oportunităţii, deşi deosebit de importantă din punct de 
vedere educativ, administrativ şi politic, excede cadrul unei dezbateri 
strict juridice, chestiunea constituţionalităţii nu poate fi ocolită. Sub acest 
aspect, ne exprimăm, în primul rând, opinia că predarea Istoriei şi 
Geografiei în limba maternă nu contravine, în mod direct, vreunei norme 
constituţionale. Însă, în măsura în care ne este permisă o interpretare 
teleologică a normei constituţionale privind statuarea caracterului de 
limbă oficială a limbii române, coroborat cu principiul egalităţii tuturor 
cetăţenilor, credem că, dintr-o asemenea perspectivă, s-ar putea analiza 
constituţionalitatea noii dispoziţii. Mai exact, credem că renunţarea la 
învăţarea Istoriei şi Geografiei în limba română va impune o dezbatere cu 
privire la conţinutul şi sfera noţiunii de limbă oficială. Cum norma care 
statuează obligativitatea cunoaşterii limbii române are caracter legal, şi nu 
constituţional, ne întrebăm dacă statuarea caracterului oficial al unei limbi 
implică, pe lângă recunoaşterea sa ca şi cadru autorizat de comunicare în 
viaţa publică, şi obligativitatea cunoaşterii sale de către toţi cetăţenii. 
Doar în măsura în care răspunsul la această întrebare ar fi afirmativ, ar 
urma, în mod logic, să ne întrebăm dacă studierea limbii române ca mate-
rie obligatorie reprezintă o măsură suficientă pentru a asigura cunoaşterea 
sa de către toţi cetăţenii. Tot din punct de vedere constituţional, şi având 
în vedere că principiul egalităţii e un principiu constituţional al cărui con-
ţinut a fost extins pe calea interpretării ţi la egalitatea de şanse, ne între-
băm în ce măsură noua dispoziţie asigură sau, dimpotrivă, afectează egali-
tatea de şanse, a cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale. 

Rămânând în sfera aplicării principiului egalităţii între cetăţeni, 
indiferent de etnie sau limbă, remarcăm şi unele măsuri menite să asigure 
familiarizarea elevilor de etnie română cu cultura proprie minorităţilor 
naţionale, politică recomandată mai ales de Consiliul Europei şi de 
OSCE. În acest sens, programele şi manualele de istorie universală şi de 
istorie a românilor vor reflecta şi istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale 
din România, iar în învăţământul gimnazial se poate introduce, la cerere, 
ca disciplină de studiu, Istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale, cu 
predare în limba maternă. 

Examenele de admitere şi absolvire pot fi susţinute în limba în care au 
fost studiate disciplinele respective, iar examenul de bacalaureat 
cuprinde, ca disciplină obligatorie, limba şi literatura română şi limba 
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maternă, pentru elevii ce au urmat cursurile liceale într-o limbă a minori-
tăţilor naţionale. 

Evaluarea la limba română la examenele de capacitate şi bacalaureat 
după un barem comun, unic la nivel naţional, în condiţiile în care elevii 
care învaţă în şcoli cu predare în limba maternă au învăţat limba română 
după alte programe sau manuale a fost considerată incorectă de către 
elevii şi familiile acestora. Practic, aplicarea unei grile de egalitate 
formală, în condiţiile în care elevii de la şcolile cu predare în limba 
maternă nu erau într-o situaţie comparabilă cu cei de la şcolile cu predare 
în limba română a fost declarată de CNCD o măsură care creează un 
dezavantaj injust acestor elevi, încălcând principiul egalităţii înţelese în 
sens substanţial, real, efectiv. CNCD a considerat, pe acest motiv că 
„elevii care frecventează unităţile de predare în limba minorităţilor naţio-
nale sunt dezavantajaţi cu ocazia participării la examenul de capacitate şi 
la examenul de bacalaureat faţa de colegii lor care frecventează şcoli cu 
predare în limba română” şi a solicitat Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
reevaluarea metodologiei de predare/evaluare care să asigure învăţarea 
limbii oficiale a statului în condiţii de egalitate de către toţi cetăţenii 
români, indiferent de etnie, în mod nediscriminatoriu1. 

În privinţa studiilor universitare, legea învăţământului permite orga-
nizarea de grupe, secţii, colegii şi facultăţi cu predarea în limba maternă, 
cu condiţia însuşirii terminologiei de specialitate şi în limba română. 
Actul normativ vizat dă şi posibilitatea înfiinţării de instituţii de învăţă-
mânt superior multiculturale, deci universităţi, spre exemplu, în care 
predarea se va face în cel puţin două limbi. Acestea se pot înfiinţa prin 
lege [art. 123 alin. (1)]. Alineatul următor recunoaşte dreptul persoanelor 
aparţinând minorităţilor naţionale să înfiinţeze şi să administreze propriile 
instituţii de învăţământ superior particulare. Interpretând sistematic aceste 
prevederi, înclinăm să credem că limitarea în ce priveşte instituţiile de 
învăţământ superior, care pot fi numai româneşti sau multiculturale se 
referă doar la învăţământul de stat. 

Tot ca unităţi particulare de învăţământ pot fi organizate şi şcoli 
confesionale. De asemenea, în învăţământul de stat se predă, ca disciplină 
opţională, religia. Aceasta urmează să fie decisă de către părinţi, ca o 
formă de exercitare a libertăţii religioase. 

                                                 
1 Hotărârea CNCD din 5 mai 2006 privind asigurarea învăţării limbii oficiale 

a statului în condiţii de egalitate, în NRDO nr. 2/2006, p. 70 şi urm. 
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În privinţa administrării unităţilor de învăţământ, Legea învăţămân-
tului şi Statutul personalului didactic1 prevăd ca în conducerea unităţilor 
de învăţământ cu secţii sau clase cu predarea în limba maternă să fie 
cooptaţi şi profesori de etnie minoritară sau cunoscători ai acestei limbi. 
Această normă are caracter de recomandare, aşa cum reiese şi din Meto-
dologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea func-
ţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuni-
versitar de stat din 25/01/20062. 

La nivelul anului 2003, 11,25% din unităţile de învăţământ preuni-
versitar funcţionau ca unităţi sau secţii cu predare în limbile minorităţilor 
naţionale. Dintre acestea, 87,68% funcţionau cu predare în limba 
maghiară. În unităţile, secţiile, clasele sau grupele de învăţământ în limba 
maternă sunt instruiţi în această limbă 5,33% din totalul elevilor cuprinşi 
în învăţământul preuniversitar. În cifre, putem constata că în anul şcolar 
2002-2003, în învăţământul preuniversitar cu predare în cele 7 limbi 
materne (cehă, croată, germană, maghiară, sârbă, slovacă, ucraineană – 
pentru toate disciplinele, croată şi turcă – pentru unele discipline), 
studiază în 2648 de unităţi şi secţii de învăţământ 208146 de copii şi 
elevi. În afara acestora, pentru elevii aparţinând minorităţilor armeană, 
bulgară, greacă, polonă, romă şi rusă se studiază limba maternă în cadrul 
structurilor de învăţământ în limba română. De altfel, studiul limbii 
materne în cadrul unităţilor de învăţământ în limba română este asigurat şi 
pentru elevii aparţinând celorlalte minorităţi care au şi alternativa 
învăţământului în întregime sau parţial în limba maternă. 

În învăţământul superior, în peste 20 de centre universitare, învăţau în 
anul universitar 2002-2003, 30684 de studenţi minoritari din România 
(25762 maghiari, 1881 germani şi 3041 alte etnii). 

Pentru minorităţile cum ar fi : bulgară, cehă, croată, greacă, polonă, 
ruşi-lipoveni, sârbă, slovacă, ucraineană, turcă, romă se asigură pregătirea 
profesorilor de limbă maternă (în cadrul universităţilor de stat din 
Bucureşti, Constanţa, Suceava şi Timişoara). Actul de predare în limbile 

                                                 
1 Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în 

M.Of. nr. 158 din 16 iulie 1997, art. 23, art. 26 alin. (3). 
2 Metodologie de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea 

funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar 
de stat din 25.01.2006, publicată în M.Of. nr. 181 din 24 februarie 2006. 
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minorităţilor s-a realizat în anul şcolar 2002-2003 de către un număr de 
13364 de cadre didactice (educatori, învăţători şi profesori). 

În anul academic 2002-2003, 5,14% dintre studenţii români care 
studiază în ţară au aparţinut minorităţilor naţionale. Din totalul studenţilor 
care frecventează cursurile universităţilor de stat, 5,58% sunt din rândul 
minorităţilor naţionale, în timp ce în învăţământul universitar privat 
3,69% dintre studenţi aparţin minorităţilor naţionale.  

Trebuie subliniat în acest context faptul că Ordonanţa nr. 137/2000 
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare inter-
zice solicitarea unor declaraţii doveditoare a apartenenţei unei persoane 
sau grup la etnia respectivă, care să condiţioneze accesul acelei persoane 
sau acelui grup de persoane la educaţie în limba maternă. O asemenea 
solicitare este incriminată la nivel contravenţional, intrând în sfera de 
competenţe a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. 
Excepţie fac acele situaţii care au o justificare obiectivă şi rezonabilă, 
precum aceea în care, în învăţământul liceal şi universitar, candidaţii 
concurează pe locuri special acordate pentru o anumită minoritate şi se 
impune dovedirea, printr-un act din partea unei organizaţii legal consti-
tuite a minorităţii respective, apartenenţei la această minoritate.1 

Completarea cadrului legislativ actual în domeniul drepturilor lingvis-
tice ale persoanelor ce aparţin minorităţilor naţionale implică amintirea şi 
a dispoziţiilor din Legea nr. 304/2004 privind procedura judiciară2. 
Aceasta prevede, la art. 14, posibilitatea părţilor de a se exprima în 
procesele de orice tip, în faţa instanţelor de judecată, în limba maternă, 
documentele de şedinţă urmând a se întocmi în limba română. Obligaţia 
de a asigura părţilor, în mod gratuit, traducător sau interpret revine 
instanţei. O prevedere similară conţine şi Codul de procedură penală3 la 
art. 7 şi 8, extinzând posibilitatea folosirii limbii materne şi în faţa altor 
organe judiciare decât instanţa de judecată.  

Comparând aceste măsuri speciale cu angajamentele internaţionale ale 
României, remarcăm că, dacă în ce priveşte categoria organizaţiilor care 
pot reprezenta cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale Statul român dă 

                                                 
1 A se vedea art. 15 alin. (3) din O.G. nr. 137/2000 cu modificările ulterioare. 
2 Legea nr. 304/2004 privind procedura judiciară, republicată în M.Of.  

nr. 827 din 13 septembrie 2005. 
3 Codul de procedură penală, republicat în M.Of. nr. 78 din 1997, cu modi-

ficările ulterioare. 
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o interpretare mai degrabă restrictivă propriilor angajamente, în ce 
priveşte drepturile lingvistice ale persoanelor cu o altă limbă maternă, 
legislaţia românească este mai permisivă faţă de standardul minim 
european. Astfel, normele internaţionale adoptate în cadrul organizaţiilor 
mondiale sau continentale fixează deziderate circumscrise cu grijă, lăsând 
statelor o largă marjă de apreciere în privinţa drepturilor efectiv recunos-
cute şi a măsurilor concrete. În ce priveşte folosirea limbii materne în jus-
tiţie, spre exemplu, aşa cum am arătat în primul capitol, nu există nicio 
obligaţie internaţională, singura dispoziţie cu caracter imperativ 
referindu-se doar la procedura penală şi la obligaţia autorităţii de a 
comunica cu partea în limba pe care aceasta o înţelege, nu neapărat în 
limba maternă sau condiţionat doar de solicitarea părţii respective. Spre 
deosebire, în domeniul educaţiei jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului (CEDO) tinde să interpreteze normele Convenţiei 
într-un mod extensiv, în sensul de a recunoaşte, în anumite condiţii, 
dreptul persoanelor cu o altă limbă maternă decât cea oficială de a învăţa 
şi de a fi instruiţi în această limbă – dreptul părinţilor de a solicita acest 
serviciu putând intra în categoria concepţiilor filozofice ocrotite într-un 
stat democratic1.  

3.4. Participarea persoanelor aparţinând minorităţilor naţio-

nale la deciziile publice  

Dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a participa 
efectiv la treburile publice reprezintă, alături de dreptul la educaţie şi de 
dreptul la utilizarea limbii materne, una dintre principalele metode de 
asigurare a egalităţii efective a acestor persoane cu cele aparţinând 
majorităţii etnice, lingvistice sau religioase. 

Referindu-ne doar la această ultimă categorie de drepturi, remarcăm 
faptul că participarea la treburile publice reprezintă un drept al cetăţea-
nului, indiferent de etnie, limbă sau religie. Cu toate acestea, există unele 
aspecte care particularizează cadrul juridic al participării persoanelor 
aparţinând minorităţilor naţionale la treburile publice faţă de participarea 

                                                 
1 A se vedea K. Henrard, The Interrelationship between Individual Himan 

Rights, Minority Rights and the Right to Self-Determination and Its importance 
for the Adequate Protection of Linguistic Minorities, The Global Review of 
Ethnopolitics, vol.1, no.1, September 2001, p. 51. 
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celorlalţi indivizi1, aspecte care ţin tocmai de caracterul minoritar, din 
punct de vedere numeric, al comunităţilor denumite generic minorităţi 
naţionale.  

„Vulnerabilitatea minorităţilor decurge, aşa cum explică prof. 
Henrard, din non-dominanţa lor în combinaţie cu inferioritatea lor 
numerică deoarece acestea implică absenţa virtuală a influenţei politice în 
corpurile decizionale de la nivel legislativ şi executiv”2 (traducerea 
autoarei). Ineficienţa regulii democratice a deciziei majorităţii în asigu-
rarea accesului efectiv al persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale la 
luarea deciziilor publice a impus recunoaşterea unor drepturi specifice ale 
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, drepturi care uneori sunt 
corespunzătoare unor obligaţii negative sau chiar pozitive ale statelor, 
faţă de alte state sau faţă de indivizi. 

Participarea efectivă a membrilor minorităţilor naţionale la viaţa 
publică se realizează printr-o diversitate de metode menite să asigure 
egalitatea efectivă în exercitarea drepturilor politice, atât la nivel central, 
cât şi la nivel local sau regional, în domeniile puterilor legislativă, 
executivă sau judecătorească.  

Adaptarea sistemului electoral prin facilitarea accesului membrilor 
minorităţilor naţionale în Parlament, acordarea unui drept de veto 
parlamentarilor reprezentând minorităţile naţionale în domenii de interes 
special pentru acestea, înfiinţarea unor organe executive cu rol decizional 
sau consultativ care să asigure cooptarea minorităţilor naţionale la luarea 
deciziilor administrative, asigurarea reprezentării minorităţilor naţionale 
în poliţie sau justiţie sunt câteva din metodele utilizate în statele europene 
pentru a asigura participarea minorităţilor naţionale la viaţa publică3. 

O altă categorie de metode vizează crearea de forme de guvernare la 
nivel regional sau local prin aplicarea principiului autonomiei.  

Pentru minorităţile care reprezintă majorităţi la nivelul unor regiuni 
sau localităţi, aplicarea principiului descentralizării sau al autonomiei 

                                                 
1 K. Henrard, 2000, op. cit., p. 68. 
2 Ibidem, p. 57. 
3 A se vedea Recomandările de la Lund privind Participarea efectivă a 

minorităţilor naţionale la viaţa publică şi nota explicativă (în lb. engleză), 
redactate de Fundaţia pentru relaţii Inter-etnice în septembrie 1999 la solicitarea 
Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE, disponibile la adresa 
www.osce.org.  
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teritoriale permite fructificarea poziţiei dominante din punct de vedere 
numeric în luarea deciziilor în problemele de interes local sau regional.  

Pentru minorităţile non-teritoriale, mecanismele specifice autonomiei 
personale permit participarea acestora la luarea deciziilor, în special în 
domeniile culturale, lingvistice, religioase.  

În fiecare din aceste cazuri, accesibilitatea resurselor financiare, 
umane sau logistice, a mijloacelor de informare în masă influenţează în 
mod direct caracterul efectiv al participării minorităţilor naţionale la viaţa 
publică. 

Deseori minorităţile naţionale aleg să participe la viaţa politică fie la 
nivel central, fie doar la nivel local, prin intermediul partidelor politice 
proprii.  

Dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a înfiinţa şi 
conduce partide politice proprii reprezintă, aşa după cum statuează juris-
prudenţa constantă a CEDO, dar şi Consiliul Europei prin intermediul 
altor instituţii proprii1, o formă de exercitare a libertăţii de asociere şi a 
libertăţii de exprimare.  

De aceea, interzicerea prin lege a partidelor formate pe criterii etnice 
reprezintă, în sine, o violare a acestui drept.2 Cu toate acestea, unele state 
europene dispun, în sistemul lor de drept, de norme care interzic înfiin-
ţarea partidelor pe criterii etnice. Astfel, în Bulgaria, Constituţia, la  
art. 11, interzice crearea de partide pe criterii etnice, însă de facto, există 
partide care reprezintă unele minorităţi, precum cea turcă. Totuşi, exis-
tenţa minorităţii macedonene nu este recunoscută, aşa cum reiese din 
motivarea hotărârii Curţii Constituţionale Bulgare de dizolvare a Orga-
nizaţiei Unite a Macedonenilor din Pirin3.  

În acest context, problematica partidelor politice în general şi a celor 
care reprezintă minorităţi naţionale în special a intrat în sfera de interes a 

                                                 
1 Ne referim la Adunarea Parlamentară, la Comitetul de Miniştri şi la Comisia 

de la Veneţia pentru Democraţie prin Drept. 
2 A se vedea deciziile CEDO în cauzele Partidul Comunist Unit al Turciei c. 

Turcia (hotărârea din 30 ianuarie 1998), Partidul Socialist al Turciei şi alţii c. 
Turcia (hotărârea din 12 noiembrie 2003) sau Organizaţia Macedoneană Unită 
Ilinden şi Ivanov c. Bulgaria şi Organizaţia Macedoneană Unită Ilinden – PIRIN 
şi alţii c. Bulgaria (hotărâri din 20 octombrie 2005). 

3 A se vedea decizia CEDO în cauza Organizaţia Macedoneană Unită Ilinden 
– PIRIN şi alţii c. Bulgaria din 20 octombrie 2005. 
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Consiliului Europei. În mod special, finanţarea partidelor politice şi acti-
vitatea partidelor care militează pentru autonomie sau separaţie teritorială, 
raportarea acestor chestiuni la libertatea de asociere şi de expresie, sau 
condiţiile în care dizolvarea sau interzicerea partidelor ar fi corespun-
zătoare standardelor internaţionale au făcut obiectul acestui interes. 

1). Calificarea şi consecinţele juridice ale acţiunilor autonomiste şi 
separatiste ale partidelor politice reprezentante ale minorităţilor naţionale  

Dreptul de asociere, cunoscut şi sub denumirea de libertatea de 
asociere (în limbajul Convenţiei europene a drepturilor omului – CEDO), 
este unul dintre drepturile omului recunoscute atât în plan intern, cât şi în 
plan internaţional tuturor persoanelor, fără discriminare. Aşa cum rezultă 
din dispoziţiile Convenţiei (CEDO), dreptul de a înfiinţa partide politice 
şi de a activa în acest cadru reprezintă una din ipostazele sub care se 
poate manifesta libertatea de asociere. 

Dreptul de asociere în partide politice este recunoscut de Constituţia 
noastră doar cetăţenilor1. Conform aceleiaşi dispoziţii, formarea şi 
funcţionarea partidelor politice este liberă, sub condiţia ca acestea să nu 
militeze, prin scopurile ori activitatea lor, împotriva pluralismului politic, 
a principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a integrităţii sau a 
independenţei României. Conform normelor constituţionale şi legale rele-
vante, unor asemenea partide ar urma să li se respingă cererea de înfiin-
ţare de către Tribunalul Bucureşti sau, o dată înfiinţate, să fie declarate 
neconstituţionale de către Curtea Constituţională a României. 

Studiind jurisprudenţa CEDO, constatăm că instanţa de la Strasbourg 
a avut de mai multe ori ocazia de a se pronunţa în privinţa înţelesului 
articolului 11 al CEDO2. 

                                                 
1A se vedea dispoziţiile art. 40 din Constituţia României publicată în M.Of. 

nr. 758 din 29 octombrie 2003. 
2 Art. 11 al CEDO are următorul cuprins: „(1) Orice persoană are dreptul la 

libertatea de întrunire paşnica şi la libertatea de asociere, inclusiv dreptul de a 
constitui cu alţii sindicate şi de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor 
sale. (2) Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrângeri decât 
acelea care, prevăzute de lege, constituie măsuri necesare, într-o societate 
democratică, pentru securitatea naţională, siguranţa publică, apărarea ordinii şi 
prevenirea infracţiunilor, protejarea sănătăţii sau a moralei ori pentru protecţia 
drepturilor şi libertăţilor altora. Prezentul articol nu interzice ca restrângeri legale 
să fie impuse exercitării acestor drepturi de către membrii forţelor armate, ai 
poliţiei sau ai administraţiei de stat.” 
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Astfel, în cauzele Partidul Comunist Unit al Turciei c. Turcia 
(hotărârea din 30 ianuarie 1998), Partidul Socialist al Turciei şi alţii c. 
Turcia (hotărârea din 12 noiembrie 2003), Organizaţia Macedoneană 
Unită Ilinden şi Ivanov c. Bulgaria şi Organizaţia Macedoneană Unită 
Ilinden – PIRIN şi alţii c. Bulgaria (hotărâri din 20 octombrie 2005), 
CEDO a statuat că se bucură de libertatea de asociere şi persoanele care 
militează pentru autonomie şi secesiune, în condiţiile în care nu propun 
schimbări incompatibile cu principiile fundamentale ale democraţiei şi 
folosesc mijloace democratice pentru atingerea scopurilor lor. 

Astfel, în cauza Organizaţia Macedoneană Unita Ilinden – PIRIN şi 
alţii c. Bulgaria, CEDO consideră că 

„(…) un partid politic poate milita pentru o schimbare a structurilor 
constituţionale şi legale ale statului cu două condiţii. Întâi, mijloacele 
folosite în acest scop trebuie să fie, în orice condiţii, legale şi demo-
cratice. Apoi, schimbarea propusă trebuie ea însăşi să fie compatibilă cu 
principiile democratice fundamentale.(…) 

În privinţa celei de a doua condiţii, Curtea consideră ca, inclusiv în 
cazul în care se poate presupune că proiectul politic susţinut de aplicant 
este într-adevăr autonomia sau chiar secesiunea (…), acesta nu este în 
mod necesar în contradicţie cu principiile democraţiei. Simplul fapt că un 
partid politic solicită autonomia sau chiar secesiunea unei părţi a 
teritoriului ţării nu reprezintă o bază suficientă pentru a justifica dizol-
varea sa pe motiv de siguranţă naţională. Într-o societate bazată pe 
domnia legii, ideilor politice care pun la încercare ordinea existentă fără a 
pune sub semnul întrebării resorturile democraţiei şi a căror realizare este 
susţinută prin mijloace paşnice trebuie să li se ofere oportunităţi de 
expresie ca, printre altele, participarea în partide politice. Oricât de 
şocante sau inacceptabile ar putea apărea afirmaţiile liderilor şi membrilor 
partidului aplicant pentru autorităţi sau pentru majoritatea populaţiei şi 
oricât de ilegitime ar fi cererile lor, aceasta nu garantează interferenţa în 
chestiune. Faptul că programul politic al partidului aplicant a fost 
considerat incompatibil cu principiile şi structura statului Bulgar nu îl 
face incompatibil cu regulile şi principiile democraţiei. Este de esenţa 
democraţiei posibilitatea ca diverse programe politice să fie propuse şi 
dezbătute, chiar şi cele care pun sub semnul întrebării modul în care un 
stat este organizat în prezent, cu condiţia ca acestea să nu vatăme chiar 
democraţia.(…)” 
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Astfel, deşi Curtea a considerat în aceste cazuri că dizolvarea partidelor 
secesioniste a fost legală şi că a vizat un scop legitim, a reţinut totuşi că 
restrângerea libertăţii de asociere nu a fost proporţională cu scopul urmărit 
şi că nu reprezintă o măsură necesară într-o societate democratică.  

„Considerând că nu există o nevoie socială presantă care să ceară 
dizolvarea partidului aplicant şi că, în aceste condiţii, dizolvarea nu era 
necesară într-o societate democratică, Curtea a reţinut, în unanimitate, că 
a avut loc o violare a articolului 11.” 

 
Având în vedere prioritatea de aplicare a normei internaţionale privind 

drepturile omului faţă de norma internă, inclusiv în ceea ce priveşte 
interpretarea normei constituţionale, conform art. 20 din Constituţie, 
credem că atâta timp cât formaţiunile politice care susţin autonomia 
Ţinutului Secuiesc vor folosi mijloace paşnice şi democratice, dizolvarea 
lor ar reprezenta o violare a libertăţii de asociere. Ca urmare, dispoziţia 
constituţională în cauză, respectiv art. 40 alin. (2), ar putea fi interpretată 
în mod restrictiv în sensul următor: „Partidele sau organizaţiile care, prin 
scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, 
a principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a integrităţii sau a inde-
pendenţei României, propunând schimbări care sunt incompatibile cu 
principiile fundamentale ale democraţiei sau folosind mijloace ilegale sau 
nedemocratice sunt neconstituţionale.” (cu italice, completarea noastră). 

În acest context, apare surprinzătoare transpunerea dispoziţiei de la 
art. 40, după cum s-a văzut, deja mult prea restrictivă, după standardele 
CEDO, în Legea partidelor politice, la art. 3. Dacă art. 40 impune parti-
delor politice o obligaţie negativă, de abţinere, interzicând promovarea 
unor scopuri contrare, printre altele, integrităţii României, art. 3 din 
Legea nr. 14/2003 le impune o obligaţie pozitivă, de a face, stabilind ca 
toate partidele să militeze pentru respectarea unităţii statului şi a integri-
tăţii teritoriale. Ba mai mult, dacă prin Constituţie se interzice propaganda 
împotriva integrităţii teritoriale, în lege se stabileşte că partidele să 
militeze nu doar pentru integritate, ci şi pentru unitatea statului. 

În condiţiile priorităţii de aplicare a dispoziţiilor Convenţiei europene 
a drepturilor omului faţă de legile interne, o asemenea normă legală pare 
nu doar inutilă, ci şi generatoare de confuzie. 

Pe de altă parte, se cuvine să remarcăm orientarea Curţii de la 
Strasbourg spre analizarea normelor juridice naţionale în interpretarea şi 
în cazurile în care acestea se aplică, adică produc efecte la nivel social şi, 
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implicit, să evidenţiem interesul minim al Consiliului Europei pentru 
norma scrisă, în mod abstract. Astfel, în măsura în care, în cazuistica lor, 
instanţele romaneşti nu fac, din varii motive, aplicarea normelor analizate 
în înţelesul lor literal, nici nu se impune, în opinia noastră, ca o urgenţă, 
punerea lor de acord cu jurisprudenţa CEDO; şi asta, mai ales în 
contextul mereu bulversantelor modificări legislative. 

Cu toate că forţa juridică a normei Convenţiei europene a drepturilor 
omului rezultă dintr-o analiză coroborată a textului intern cu cel 
internaţional, exercitarea efectivă a libertăţii de asociere, ca drept 
subiectiv, este influenţată în mod determinant de capacitatea sistemului 
european de protecţie a drepturilor omului de a pune în aplicare deciziile 
relevante ale CEDO.  

Referindu-ne doar la cele două decizii privind partidul etnicilor mace-
doneni din Pirin-ul bulgar, observăm că, la trei ani şi jumătate de la rămâ-
nerea definitivă a deciziilor CEDO, Consiliul de Miniştri a închis exami-
narea cauzelor fără ca formaţiunea politică aplicantă să fi dobândit recu-
noaşterea juridică în statul bulgar1. 

Rezoluţia emisă de Comitetul de Miniştri2 în scopul declarării închise 
a cazului a fost criticată ca „nesatisfăcătoare” de către organizaţia  
 

                                                 
1 Pe tărâmul asigurării executării deciziilor CEDO, Comitetul de Miniştri are 

un rol hotărâtor, mai exact, are sarcina de a verifica executarea dispoziţiilor 
Curţii, sub următoarele aspecte: 

- Plata sumei acordate ca justă compensaţie a vătămării suferite ; 
- Adoptarea de către statul respondent a măsurilor individuale necesare înce-

tării violării de drept şi ştergerii consecinţelor acesteia în scopul realizării, la 
maximum posibil, a principiului restitution in integrum şi 

- Adoptarea de către acelaşi stat a măsurilor generale necesare prevenirii unor 
violări similare. 

2 Consiliul de Miniştri a luat act de faptul că decizia CEDO a fost pusă în aplicare, 
în ce priveşte primul aspect, prin plata justei compensaţii de către Statul Bulgar.  

În ce priveşte măsurile individuale menţionate, Consiliul de Miniştri a 
constatat că  

- din februarie 2006, OUM a mai încercat încă de trei ori să se înregistreze în 
mod legal, eşuând însă de fiecare dată, din varii motive, imputabile fie organi-
zaţiei aplicante, fie autorităţilor bulgare,  

- în acest timp legislaţia relevantă a suferit unele modificări, printre care o 
creştere, de 10 ori şi o descreştere, la jumătate, a numărului de membri necesari 
înregistrării partidului; (de la 500 la 5000 şi apoi la 2500 de membri)  Spre 
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Diaspora Macedonene Unite (DMU)1 deoarece, pe de o parte, impune o 
obligaţie formaţiunii politice aplicante, de a relua procedura de înre-
gistrare, deşi nu i s-a reţinut vreo culpă în dizolvarea sa, ca partid politic, 
şi, pe de altă parte, deoarece DMU nu a obţinut încă recunoaşterea ca 
partid politic2. 

Dacă avem în vedere faptul că şi în alte cazuri Comitetul de Miniştri a 
întâmpinat greutăţi în ce priveşte punerea în aplicare a deciziilor Curţii şi 
că încă există probleme nerezolvate, cum este cazul Ilaşcu c. Moldova şi 
Federaţia Rusă, spre exemplu, observăm că, în acest moment, eficacitatea 
controlului comitetului de ministru este limitată3. Analiza modului de 
executare a deciziilor CEDO şi a rolului Comitetului de Miniştri dove-
deşte existenţa unor limite funcţionale ale acestui mecanism4, limite care 

                                                                                                         
comparaţie, în România partidele politice trebuie să dovedească un număr de 
25000 de membri fondatori (art.19 din Legea nr. 14 din 2003, Legea partidelor 
politice, publicată în M. Of. partea I, nr.25 din 17 ianuarie 2003 cu modificările 
ulterioare), însă organizaţiile minorităţilor naţionale fac excepţie, nefiind nece-
sară înregistrarea lor ca partide politice. 

- autorităţile bulgare au declarat că în noile condiţii legislative nu mai văd 
vreun obstacol în calea înregistrării formaţiunii, cu respectarea Constituţiei şi a 
legii aplicabile. 

În ce priveşte măsurile generale, Statul Bulgar a difuzat decizia Curţii mai 
ales în rândul magistraţilor bulgari şi a publicat atât decizia cât şi studii privind 
aceasta decizie. A se vedea Resolution CM/ResDH(2009)120 Execution of the 
judgment of the European Court of Human Rights United Macedonian Organi-
sation Ilinden – PIRIN and others against Bulgaria, http://cmiskp.echr.coe.int. 

1 A se vedea http://www.americanchronicle.com/articles/view/131083. 
2 A se vedea Resolution CM/ResDH(2009)120 Execution of the judgement of 

the European Court of Human Rights United Macedonian Organisation Ilinden 
– PIRIN and others against Bulgaria, http://cmiskp.echr.coe.int. 

3 J.Fr. Renucci, Tratat de Drept european al drepturilor omului, Bucureşti,  
Ed. Hamangiu, 2008, p. 986 şi 987. 

4 Aşa cum arăta prof. Renucci, până la intrarea în vigoare a Protocolului 14 al 
CEDO, la 1 iunie 2010, singurele măsuri ce pot fi luate împotriva statului care 
refuză să-şi îndeplinească obligaţia sunt suspendarea dreptului de vot în 
Comitetul de Miniştri şi eliminarea din cadrul organizaţiei, măsuri considerate de 
autor prea extremiste şi contra-productive. În consecinţă, „puterea de suprave-
ghere a comitetului miniştrilor, extinsă a priori este, în cele din urmă, destul de 
restrânsă. De fapt, acesta supraveghează executarea hotărârii, dar nu dispune de 
nici o competenţă de sancţionare în cazul în care statul în cauza ar refuza să 
respecte o hotărâre a Curţii prin care este condamnat” (Renucci, op. cit., p. 987).  
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afectează exercitarea drepturilor statuate de Convenţie, inclusiv a liber-
tăţii de asociere. 

2). Finanţarea partidelor politice de către subiecte de drept străine din 
perspectiva jurisprudenţei CEDO şi a recomandărilor Consiliului Europei 

Urmare a cazurilor aduse în atenţia Consiliului Europei prin plângeri 
private sau inter-state1, chestiunile legate de finanţarea străină a partidelor 
politice au făcut obiectul atenţiei Consiliului Europei. Consiliul Europei a 
luat în discuţie mai multe situaţii de finanţare străină: finanţarea de către 
un alt stat, finanţarea de către un partid înregistrat sau care funcţionează 
în alt stat, finanţarea de către o persoană juridică străină sau finanţarea de 
către o persoană fizică străina. 

Comisia de la Veneţia, studiind legislaţia din 44 de state, a ajuns la 
concluzia că finanţarea unui partid politic de către un stat străin ar trebui 
interzisă în ţările membre ale Consiliului Europei şi că, pe de altă parte, 
finanţarea de către o persoană fizică străină, în special dacă este vorba 
despre o persoană de aceeaşi etnie cu minoritatea, reprezentată de partidul 
respectiv, ar trebui admisă, în condiţiile şi în limitele fixate în legislaţia 
internă2. 

În ce priveşte finanţarea unui partid politic de către o persoană juridică 
străină şi, în special, de către un alt partid politic, înrudit ca ideologie şi 
scopuri, mai ales dacă este vorba de partide care funcţionează, ambele, în 
state membre ale Uniunii Europene, aceasta ar putea fi permisă, 
chestiunea rămânând însă în marja de apreciere a fiecărui stat. Comisia de 
la Veneţia a observat că, în lumina varietăţii abordărilor problemei de la 
un stat membru al Consiliului Europei la altul, nu poate exista un singur 

                                                                                                         
Una din consecinţele directe ale situaţiei actuale este încărcarea Instanţei 

Europene cu un cause repetitive, aşa cum se întâmpla în cazul Ilaşcu sau în cazul 
OMD contra Bulgariei. 

Faţă de cele menţionate, prof. Renucci evidenţiază că „aparţine în mod sigur 
răspunderii colective a statelor contractante obligaţia de a păstra autoritatea Curţii 
si, aşadar, credibilitatea şi eficacitatea ansamblului sistemului convenţional de 
protecţie în raport cu un stat care ar refuza să se conformeze uneia dintre 
hotărârile Curţii într-un litigiu la care este parte.” 

1 A se vedea United Macedonian Organisation Ilinden and Others c. Bulgaria 
(no. 59491/01, §§ 57-62, 19 January 2006) 

2 A se vedea Guidelines and Report on the Financing of Political Parties, 
adopted by the Venice Commission (European Commission for Democracy 
through Law) at its 46th Plenary Meeting, (Venice, 9-10 March 2001). 
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răspuns la întrebarea dacă interzicerea finanţării unui părţi politic de către 
partide politice străine este „necesară într-o societate democratică”. 
Comisia a considerat totuşi că experienţa cooperării dintre partide politice 
în cadrul organizaţiilor şi instituţiilor europene supranaţionale susţine o 
abordare mai puţin restrictivă; asemenea cooperare este ea însăşi, „nece-
sară într-o societate democratică”, în timp ce nu este clar că acelaşi lucru 
poate fi spus despre impunerea de obstacole în calea cooperării prin inter-
zicerea relaţiilor financiare între partide politice stabilite în ţări diferite1. 

Asupra acestei chestiuni au avut ocazia să-şi exprime punctul de 
vedere atât Adunarea Parlamentară2 cât şi Consiliul de Miniştri ale 
Consiliului Europei. Între opiniile celor două instituţii ale Consiliului 
Europei pot fi remarcate unele fine diferenţe. În timp ce Consiliul de 
Miniştri recomandă statelor să „limiteze expres, să interzică sau să regle-
menteze în alt mod donaţiile de la donatorii străini”(traducerea autoarei)3, 
Adunarea Parlamentară califică orice alte donaţii în afara celor primite de 
la statul unde e înregistrat partidul ca fiind donaţii private şi recomandă 
interzicerea donaţiilor de la companiile de stat sau care utilizează fonduri 
publice, de la cele situate în străinătate şi de la instituţiile religioase, 
precum şi limitarea strictă a donaţiilor de la persoanele juridice. 

În cazul Partidul Naţionalist Basc – Organizaţia Regională a Iparra-
landiei c. Franţei (hotărârea din 7 iunie 2007) CEDO a avut ocazia să 
hotărască asupra deciziei autorităţilor franceze de respingere a cererii de 
înregistrare a asociaţiei pentru strângerea de fonduri4 necesare activităţii 

                                                 
1 A se vedea cauza CEDO Parti Nationaliste Basque - Organisation 

Régionale D’Iparralde c. France (no. 71251/01). 
2 A se vedea Recomandarea 1516 (2001) din 22 mai 2001 a Adunării 

Parlamentare a Consiliului Europei privind finanţarea partidelor politice (în lb. 
engleză), http://assembly.coe.int. 

3 A se vedea Recommendation Rec(2003)4 of 8 April 2003 on common rules 
against corruption in the funding of political parties and electoral campaigns, 
Article 7. The Committee of Ministers of the Council of Europe recommended 
that the governments of member States „specifically limit, prohibit or otherwise 
regulate donations from foreign donors”.  

4 Ca şi în Franţa, şi in România, partidele politice îşi asigură finanţarea prin 
intermediul unei alte persoane fizice sau juridice înfiinţate şi mandatate în acest 
scop. A se vedea art. 26 şi urm. din Legea nr. 334/2006, republicată în M.Of.  
nr. 510 din 22 iulie 2010. 
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politice a partidului aplicant, fonduri provenite cu prioritate din partea 
Partidului Naţionalist Basc Spaniol. 

Curtea de la Strasbourg „consideră, totuşi, că această chestiune cade 
în marja de apreciere reziduală permisă statelor părţi, care rămân libere să 
determine care surse de finanţare străine poţi fi acceptate de partidele 
politice. În sprijinul aceste abordări, Curtea notează că reiese din opinia 
prezentată în cazul de faţă de Comisia de la Veneţia că statele membre ale 
Consiliului Europei au opinii divergente în chestiunea finanţării partidelor 
politice din surse străine, şi că în art. 7 al Recomandării Rec(2003)4 din 8 
aprilie 2003 privitoare la reguli comune împotriva corupţiei în finanţarea 
partidelor politice şi campaniile electorale, Comitetul de Miniştri al 
Consiliului Europei recomandă ca guvernele statelor membre să limiteze, 
să interzică sau să reglementeze în alt mod în mod special donaţiile de la 
donatorii străini”. 

Acestea determină Curtea să conchidă că faptul că partidelor politice 
nu li se permite să primească fonduri din partea partidelor străine nu este, 
în sine, incompatibil cu art. 11 din Convenţie. 

 
În cazul de faţă, sancţiunea a constat în refuzul înregistrării asociaţiei 

necesare strângerii de fonduri şi nu a partidului însuşi. Într-un sens 
asemănător se pronunţă şi Comisia de la Veneţia care sugerează că, 
pentru primirea în mod ilicit de fonduri din surse străine, sancţiunile ar 
putea fi restrângerea până la suprimare a sprijinului financiar public şi, 
mai puţin, dizolvarea sau interzicerea partidului respectiv. 

În lumina celor de mai sus, este interesant de remarcat concepţia 
legiuitorului român care a avut ocazia de a se pronunţa asupra acestui 
subiect prin Legea nr. 334/20061. Legiuitorul român alege varianta inter-
zicerii oricăror donaţii din străinătate, cu excepţia bunurilor materiale 
necesare activităţii politice care nu sunt materiale de propagandă electo-
rală, primite de la organizaţii politice internaţionale la care partidul politic 
respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formaţiuni politice aflate 
în relaţii de colaborare politic, precum şi cele care se folosesc numai în 

                                                 
1 A se vedea Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor 

politice şi a campaniilor electorale.  
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cadrul campaniei electorale pentru alegerea reprezentanţilor României în 
Parlamentul European1. 

După cum se poate observa, legea românească alege varianta restric-
tivă, rămânând totuşi în limitele legislaţiei europene, aşa cum o face şi la 
nivelul sancţiunilor aplicabile cazurilor de finanţare străină ilegală. Pentru 
asemenea cazuri sancţiunea nu este dizolvarea sau interzicerea în alt mod 
a partidului respectiv, ci confiscarea sumelor primite în mod ilegal. 

În România, norma internă, reprezentată de Legea nr. 334/2006, 
stabileşte că un partid, inclusiv unul reprezentând o minoritate naţională, 
nu poate primi donaţii străine altele decât cele de la partide sau organi-
zaţii politice internaţionale cu care se află în relaţii de colaborare politică, 
constând în bunuri materiale necesare activităţii politice sau campaniei 
electorale de la nivel european. Aceste donaţii trebuie să se încadreze în 
suma reprezentând valoare a 500, respectiv 1000 de salarii de bază 
minime brute pe ţară într-un an, respectiv într-un an electoral2. 
Nerespectarea acestor dispoziţii nu poate duce la dizolvarea partidului 
respectiv, ci doar la confiscarea sumelor primite ilegal. 

În consecinţă, constatăm că legislaţia şi, mai cu seamă, practica judi-
ciară românească este armonizată cu cea a Consiliului Europei în dome-
niul asigurării participării persoanelor ce aparţin minorităţilor naţionale la 

                                                 
1 Art. 11 şi 24 din Legea nr. 334/2006 au următorul cuprins: „Art. 11. (1) Accep-

tarea donaţiilor din partea altor state ori a organizaţiilor din străinătate, precum şi 
din partea persoanelor fizice sau juridice străine este interzisă. (2) Fac excepţie de 
la prevederile alin. (1) donaţiile constând în bunuri materiale necesare activităţii 
politice, dar care nu sunt materiale de propagandă electorală, primite de la 
organizaţii politice internaţionale la care partidul politic respectiv este afiliat sau 
de la partide politice ori formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare politică. 
Pot fi primite şi materiale de propagandă care se folosesc numai în cadrul 
campaniei electorale pentru alegerea reprezentanţilor României în Parlamentul 
European.” 

„Art. 24. (1) Este interzisă finanţarea campaniei electorale, în mod direct sau 
indirect, de către persoane fizice ori juridice străine. (2) Sumele astfel primite se 
confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.  

Art. 25. (2) Se interzice finanţarea în orice mod a campaniei electorale a unui 
partid, a unei alianţe a acestora sau a unui candidat independent de către sindi-
cate, culte religioase, asociaţii ori fundaţii din străinătate. (3) Sumele primite cu 
încălcarea alin. (1) şi (2) se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.” 

2 A se vedea Legea nr. 334/2006, art. 5 alin. (4). 
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viaţa publică prin intermediul partidelor politice proprii. Dreptul mem-
brilor minorităţilor naţionale de a înfiinţa şi conduce propriile partide 
politice nu poate fi îngrădit decât în cazul în care partidele, prin membrii 
lor reprezentativi, propun schimbări care sunt incompatibile cu principiile 
fundamentale ale democraţiei sau folosesc mijloace ilegale sau 
nedemocratice.  

În acelaşi context, remarcăm că jurisprudenţa Curţii de la Strasbourg 
este consistentă şi coordonată cu poziţia Consiliului Europei ca întreg, 
însă capacitatea de supraveghere a Consiliului de Miniştri este, în concret, 
destul de restrânsă1, ceea ce are valenţa de a afecta credibilitatea şi 
eficacitatea pe termen lung a sistemului de protecţie a drepturilor omului 
instituit prin intermediul Curţii de la Strasbourg şi naşte întrebări cu 
privire la eficienţa metodelor juridice de soluţionare a controverselor 
internaţionale. 

Aşa după cum reiese din acest sumar al prevederilor normative din 
domeniul drepturilor minorităţilor naţionale, legiuitorul român a ales să 
răspundă solicitărilor minorităţilor naţionale prin acordarea de drepturi 
speciale şi prin intermediul autonomiei locale, administrative, pe baze 
teritoriale, metode care s-au încadrat în sistemul instituţional şi normativ 
creat de Constituţie şi care, din punct de vedere politic, au fost bine 
percepute şi de către electoratul majoritar. Din raţiuni constituţionale, dar 
şi politice, solicitările referitoare la autonomie personală, comunităţi 
autonome şi drepturi colective nu au fost considerate, până în acest 
moment, o soluţie pentru societatea românească. În viitor, e posibil că 
integrarea europeană, virtualizarea graniţelor şi accentuarea mobilităţii în 
cadrul UE să ducă la schimbarea concepţiilor populaţiei, fie ea minoritară 
sau majoritară. 

În ce priveşte sfera drepturilor acordate, aşa cum reiese din cele 
prezentate anterior, acestea sunt preponderent drepturi lingvistice şi 
religioase, fie că este vorba de învăţarea sau utilizarea limbii materne în 
educaţie, cultură, audiovizual sau în relaţiile cu administraţia. La acestea 
se adaugă şi drepturi de reprezentare politică la nivel naţional, în 
Parlament sau Consiliul pentru Minorităţilor Naţionale, cât şi local, prin 
intermediul autonomiei teritoriale sau prin birourile special înfiinţate la 
nivel judeţean. 

                                                 
1 J.Fr. Renucci, op. cit., p. 987. 
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§4. Cadrul instituţional actual 

Pentru a răspunde de o manieră satisfăcătoare diverselor probleme pe 
care le ridică cetăţenii de diverse etnii, altele decât cea română, autori-
tăţile româneşti au creat, în vederea aplicării normelor substanţiale 
analizate mai sus, un ansamblu instituţional relativ coerent menit să satis-
facă necesităţile specifice persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, 
să permită degajarea intereselor particulare ale minorităţilor naţionale şi 
armonizarea lor cu cele ale generale, ale societăţii.  

Asemenea instituţii, mandate sau funcţii au fost create atât la nivel 
naţional, cât şi la nivel local; eficacitatea acestor noi organisme bugetare 
trebuie analizată de la caz la caz1. 

La nivel central, promovarea şi aplicarea reglementărilor privind 
minorităţile naţionale se realizează în cadrul puterii legislative, prin 
grupuri şi comisii parlamentare, şi, la nivel executiv, printr-o structură 
relativ integrată de autorităţi autonome (Consiliul Naţional pentru Com-
baterea Discriminării, Avocatul Poporului), organe consultative 
(Consiliul Minorităţilor Naţionale) sau organe subordonate Guvernului, 
precum Departamentul pentru Relaţii Interetnice sau Agenţia Naţională 
pentru Romi. În vederea satisfacerii necesităţilor cercetării a fost creat, 
din 2007, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale. 
Colaborarea acestor autorităţi între ele, precum şi cu societatea civilă 
reprezintă o condiţie a eficacităţii măsurilor normative prevăzute.  

4.1. Măsuri speciale privind reprezentarea minorităţilor 

naţionale în Parlament 

În cadrul puterii legislative, prima iniţiativă importantă în vederea 
reprezentării persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale este aceea a 
Constituantului român din 1991 care a atribuit, aşa cum am arătat deja, 

                                                 
1 Aici este util să ne întoarcem la mai vechea diferenţiere pe care M. Prelot o 

făcea între POTESTAS – ca autoritate construită, magistratură sau ca ansamblu 
de competenţe atribuite prin lege – şi POTENTIA – în înţelesul de autoritate 
naturală şi personală. (conform G. Vrabie, Drept constituţional şi instituţii 
politice, vol. I, Ed. Cugetarea, Iaşi, 1999, p. 50). Ne exprimăm opinia că, pentru 
asigurarea eficienţei unui organ, sunt determinante atât voinţa politică şi compe-
tenţa iniţiatorilor, precum şi capacităţile individuale ale persoanelor cărora li s-au 
încredinţat funcţiile respective.  
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câte un mandat special de deputat pentru fiecare minoritate naţională, cu 
condiţia ca aceasta să fie reprezentată de o singură organizaţie şi să 
obţină, la nivel naţional cel puţin 10% din numărul mediu de voturi 
valabil exprimate pe ţară pentru alegerea unui deputat1. De această 
prevedere beneficiază, aşa cum am arătat deja, 19 minorităţi naţionale2. 
Astfel s-a format Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale prezent în 
Camera Deputaţilor care cuprinde un număr de 18 deputaţi, fiecare 
reprezentând o minoritate naţională distinctă, cu excepţia deputatului care 
reprezintă atât minoritatea slovacă, cât şi pe cea cehă.  

Trebuie subliniat că acestui grup parlamentar constituit ca urmare a 
aplicării dispoziţiilor constituţionale exprese ale art. 62, peste numărul de 
mandate rezultat din norma de reprezentare, i se adaugă Grupurile 
parlamentare ale UDMR, reprezentând minoritatea maghiară, grupuri 
care cuprind 22 de deputaţi şi 9 senatori3, reprezentanţii UDMR fiind 
aleşi conform dispoziţiilor comune ale Legii alegerilor parlamentare. 
Astfel, putem conchide că, la nivel parlamentar, minorităţile naţionale 
exprimă, prin votul lor, aproximativ 7% din voinţa politică a poporului 
român la Senat şi 12,4% la Camera Deputaţilor. 

Tot la nivel parlamentar trebuie cel puţin amintită existenţa şi activi-
tatea Comisiei parlamentare pentru drepturile omului, culte şi probleme 
ale minorităţilor naţionale de la Camera Deputaţilor şi a Comisiei 
parlamentare pentru drepturile omului, culte şi minorităţi de la Senat care 
au ca domeniu de competenţă şi problemele minorităţilor naţionale. De 
aceea, în aceste comisii sunt repartizaţi, cu prioritate, reprezentanţii orga-
nizaţiilor ce reprezintă minorităţile naţionale. De asemenea, minorităţile 
naţionale sunt reprezentate la nivelul Birourilor permanente ale camerelor 
prin 2 chestori, câte unul la fiecare Cameră. 

                                                 
1 Dispoziţia anterioară, din art. 4 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea 

Camerei Deputaţilor şi a Senatului, publicată în M.Of. nr. 887 din 29 septembrie 
2004 impunea obţinerea unui procent de minim 5% din coeficientul electoral. 

2 Acestea sunt: albanezii, armenii, bulgarii, croaţii, evreii, germanii, grecii, 
italienii, macedonenii, polonezii, romii, ruşii-lipoveni, rutenii, sârbii, slovacii şi 
cehii, tătarii, turcii şi ucrainenii. La aceştia se adaugă şi maghiarii, care formează 
un grup parlamentar propriu. 

3 În legislatura 2008-2012. 
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4.2. Măsuri speciale privind asigurarea egalităţii între cetăţeni 

prin intermediul autorităţilor administrative autonome 

Înainte de a prezenta structura organelor guvernamentale cu atribuţii 
în domeniul protecţiei minorităţilor, amintim că unul din cei patru 
adjuncţi ai Avocatului Poporului coordonează departamentul de soluţio-
nare a petiţiilor referitoare la drepturile omului, egalitate de şanse între 
bărbaţi şi femei, culte religioase şi minorităţi naţionale.  

În urma adoptării Ordonanţei privind prevenirea şi sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare1, mai exact abia în anul 2002, s-a 
organizat, iniţial în subordinea directă a Guvernului, Consiliul Naţional 
pentru Combaterea Discriminării2

 ca organ de specialitate al adminis-
traţiei publice centrale, cu personalitate juridică. Începând din 2006, 
CNCD devine autoritate de stat în domeniul discriminării, autonomă, cu 
personalitate juridică, aflată sub control parlamentar, garant al respectării 
principiului nediscriminării. 

Rolul Consiliului este de a implementa principiul egalităţii între 
cetăţeni, prevăzut în Constituţia României, în legislaţia internă în vigoare 
şi în documentele internaţionale la care România este parte, Consiliul 
veghind la aplicarea unui tratament nediscriminatoriu faţă de categoriile 
de persoane care nu au calitatea de cetăţean al României3.  

Pe lângă celelalte competenţe stabilite de actele normative citate, 
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării reprezintă şi organul 
competent să examineze în plan intern plângerile privind discriminarea 
rasială, conform Convenţiei internaţionale pentru eliminarea tuturor 
formelor de discriminare rasială4. 

                                                 
1 O.G. nr. 137/2000, republicată în M.Of. nr. 99 din 8 februarie 2007, cu 

modificările ulterioare.  
2 Hotărârea nr. 1.194 din 27 noiembrie 2001 privind organizarea şi funcţio-

narea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. 
3 Aşa cum au fost stabilite prin H.G. nr. 1194/2001 privind organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, publicată în 
M.Of. nr. 792 din 12 decembrie 2001, cu modificările ulterioare. 

4 A se vedea Legea nr. 612/2002 pentru formularea unei declaraţii privind 
recunoaşterea de către România a competenţei Comitetului pentru Eliminarea 
Discriminării Rasiale, în conformitate cu art. 14 din Convenţia internaţională 
privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea 
generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965, 
publicată în M.Of. nr. 851 din 26 noiembrie 2002. 



Statutul juridic al minorităţilor naţionale 

 

168 

Consiliul este condus de Colegiul director, organ deliberativ compus din 
preşedinte, un vicepreşedinte şi 7 membri propuşi şi numiţi, în şedinţă 
comună, de cele două Camere ale Parlamentului pentru un mandat de 5 ani. 
La numirea membrilor Colegiului director se are în vedere şi prezenţa unor 
persoane aparţinând minorităţilor naţionale sau categoriilor defavorizate.  

Deşi activitatea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării 
(CNCD) include şi alte activităţi, precum prevenirea şi medierea faptelor 
de discriminare sau acordarea de asistenţă de specialitate victimelor 
discriminării, principala activitate a Consiliului constă în constatarea şi 
sancţionarea, la nivel contravenţional, a faptelor de discriminare.  

Procedura de soluţionare a plângerilor include şi investigaţia la faţa 
locului, atunci când existenţa sau inexistenţa faptelor de discriminare nu 
rezultă din actele depuse la dosar de părţi din propria iniţiativă sau la 
solicitarea Consiliului. În aceste cazuri, procedura desfăşurării investi-
gaţiei poate fi mai clar stabilită, nu în mod imperios prin norme scrise, 
însă, obligatoriu, conforme acestora, după opinia noastră. Astfel, dreptul 
părţilor de a participa la audierea părţii adverse sau a martorilor acestora 
nu este clar. De asemenea, nu sunt clar stabilite drepturile apărătorilor pe 
care părţile ar alege să-i angajeze. Cu toate aceste, opinăm că, din inter-
pretarea sistematică a dispoziţiilor speciale în material discriminării şi a 
normelor-cadru privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor (O.G.  
nr. 2/2001), se poate conchide că şi acestei proceduri i se aplică dispo-
ziţiile privind mijloacele de probă, metoda administrării probelor şi 
drepturile părţilor cuprinse în Codul de procedură civilă. 

Cercetarea întreprinsă de Consiliu se concretizează într-o hotărâre a 
Colegiului director, hotărâre ce poate fi atacată la Curtea de Apel în raza 
căruia îşi are domiciliul petentul, conform dispoziţiilor comune de drept 
administrativ (legea contenciosului administrative). Această instanţă are 
competenţa de a verifica hotărârea Consiliului atât în ce priveşte proce-
dura de investigare, cât şi în ce priveşte soluţia dată pe fond, putându-se 
administra şi cu această ocazie toate mijloacele de probă prevăzute de 
procedura civilă, inclusiv proba testimonială. Recursul, ca singură cale de 
atac, revine în competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Dintre petiţiile primite până în anul 2005, aproape un sfert reprezintă 
cazuri de discriminare pe motiv de rasă, naţionalitate, etnie, limbă sau 
religie (24%), procent care nu se regăseşte şi la nivelul soluţiilor, unde 
doar aproximativ 18% din numărul total de cazuri soluţionate s-au referit 
la cazuri de discriminare pe criteriile amintite. Cu toate acestea, dacă, aşa 
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cum reiese din statisticile oficiale ale Consiliului, în anul 2005 s-au 
pronunţat doar 19 sancţiuni pentru cazurile iniţiate în acelaşi an, dintre 
acestea, 10 s-au acordat pentru fapte de discriminare pe motiv de rasă, 
naţionalitate sau etnie, iar 4 pentru cazuri de discriminare pe criteriul 
religie. Aceste statistici sunt cu atât mai relevante dacă avem în vedere 
faptul că acest organ soluţionează fapte de discriminare săvârşite în func-
ţie de 15 criterii discriminatorii, precum sexul, vârsta, dizabilitatea etc. 

Activitatea Consiliului în domeniul sancţionării faptelor de discrimi-
nare a evoluat. Astfel, dacă iniţial Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 
sancţiona, aşa cum am arătat anterior1, atât discriminarea directă cât şi pe 
cea indirectă, nu însă şi represaliile, ulterior, prin modificările ce i-au fost 
aduse, şi aceste forme de discriminare au intrat în competenţa Consiliului. 
Astfel, în momentul de faţă, Consiliul dispune de baza legală necesară 
pentru a sancţiona atât instigarea la discriminare, cât şi victimizarea 
(represaliile) sau hărţuirea. Aceste modificări au avut ca scop apropierea 
legislaţiei româneşti în domeniu, de cea a Uniunii Europene care, prin 
intermediul Directivei nr. 43/2000, uniformizează dispoziţiile interne ale 
statelor membre în ce priveşte discriminarea pe motive de rasă, etnie, 
naţionalitate sau limbă. Cu ocazia ultimelor modificări aduse Ordonanţei 
nr. 137/2000, legea românească în materie de discriminare şi-a însuşit şi 
garanţiile prezente în legislaţia europeană în vederea combaterii eficiente 
a discriminării Astfel, spre exemplu, norma românească a preluat din 
reglementarea comunitară în materie, pentru cazurile de discriminare în 
care petentul a probat fapte pornind de la care discriminarea poate fi 
prezumată, ideea inversării sarcinii probei, aceasta revenind acuzatului. 
De asemenea, tot în materia probelor, reglementarea datelor statistice ca 
mijloc de probă pentru faptele de discriminare indirectă, reprezintă un alt 
aspect însuşit şi de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării şi 
de instanţele româneşti.  

Un aspect care îngreuna primirea petiţiilor şi investigarea cazurilor de 
discriminare l-a constituit mult timp existenţa unui unic sediu, în capitală. 
Actualmente există încă două birouri teritoriale, unul în Târgu-Mureş şi 
altul în Buzău, ceea ce reprezintă cel puţin o încercare de a apropia insti-
tuţia de cetăţenii din celelalte colţuri ale ţării şi un pas spre constituirea 
unui remediu efectiv şi eficient, conform art. 13 al Convenţiei europene a 

                                                 
1 A se vedea, pentru detalii, capitolul I al lucrării. 
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drepturilor omului împotriva discriminării. Realizarea unui sistem insti-
tuţional în care Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 
dispune de independenţă prin reorganizarea sa sub control parlamentar, 
organizarea unor birouri judeţene şi uşurarea sarcinii probei pentru 
petenţi poate permite obţinerea unor rezultate mai rapide şi eficiente în 
combaterea discriminării evitându-se situaţii în care investigaţia să 
depăşească termenul de 6 luni de la data săvârşirii faptei, astfel încât să 
nu mai poată fi pronunţată o sancţiune cu amendă, ci doar cu avertisment 
care nu are un impact la fel de mare asupra făptuitorului. 

Faptul că sistemul de protecţie instituit prin Ordonanţa nr. 137/2000 
nu reprezintă decât o alternativă, cu avantaje şi dezavantaje, la protecţia 
asigurată de instanţa de judecată reprezintă, în opinia noastră, un punct 
slab al acestui mecanism juridico-administrativ. Motivul pentru care 
considerăm că procedura CNCD ar trebui, de lege ferenda, să reprezinte, 
în mod obligatoriu, un pas prealabil sesizării instanţei de judecată este 
dublu. Întâi, avem în vedere evidenta şi continua specializare a CNCD în 
constatarea şi soluţionarea cazurilor de discriminare, spre deosebire de 
instanţele de judecată, care, în mod fatal, au o competenţă generală şi 
judecă, fiecare în parte, un procent relativ redus de cazuri de discriminare 
raportat la totalul cauzelor aflate pe rol, ceea ce face mai dificilă 
aprofundarea acestui domeniu, cu particularităţile sale. Apoi, din analiza 
cazurilor de discriminare soluţionate de către instanţe1 reiese neuniformi-
tatea interpretării dispoziţiilor legale, cu consecinţa adoptării de decizii 
diferite, chiar contradictorii, în cazuri similare. 

Cu toate aceste neajunsuri, trebuie remarcat şi faptul că nu toate ţările 
integrate sau candidate la integrarea europeană au înfiinţat organisme 
speciale de combatere a discriminării, România fiind printre primele state 
candidate la aderare care au promovat o legislaţie de luptă împotriva 
discriminării. Adoptarea oarecum rapidă a legislaţiei anti-discriminare 
prezumă voinţa politică de a realiza integrarea în naţiunea civică română 
a tuturor cetăţenilor, fără asimilarea lor, ci recunoscând şi sprijinind 
dezvoltarea identităţii separate a cetăţenilor minoritari. În opoziţie, apar 
surprinzătoare „accidentele mediatice” ale unora dintre cei mai importanţi 
reprezentanţi ai statului. Ne referim la cazuri cunoscute opiniei publice şi 

                                                 
1 A se vedea I. Haller, Soluţiile instanţelor de judecată în domeniul discrimi-

nării, în NRDO nr. 4/2009, p. 71-100.   
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care pun sub semnul îndoielii sinceritatea angajamentelor asumate în 
direcţia combaterii discriminării de către aceia care par să practice, ei 
înşişi, un asemenea comportament1. 

4.3. Măsuri speciale luate prin intermediul Consiliului Minori-

tăţilor Naţionale 

Consiliul Minorităţilor Naţionale (CMN) reprezintă, în opinia noastră, 
o entitate esenţială a sistemului românesc de recunoaştere şi promovare a 
identităţii proprii a minorităţilor naţionale, idee susţinută de definirea 
minorităţii naţionale ca „etnie reprezentată în Consiliul Minorităţilor 
Naţionale” şi de condiţionarea tuturor drepturilor şi avantajelor acordate 
membrilor şi OCMN de calitatea de membru în CMN. 

CMN este un organ relativ autonom la nivel naţional2, creat ca organ 
consultativ al Guvernului, fără personalitate juridică, în coordonarea 
Departamentului pentru Relaţii Interetnice (DRI), care asigură şi secre-
tariatul CMN, având ca scop asigurarea relaţiilor cu organizaţiile legal 
constituite ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. Din perspec-
tiva rolului special al CMN apare oarecum surprinzătoare, în opinia 
noastră, lipsa personalităţii juridice şi a puterii de decizie a acestui organ. 

Consiliul este constituit din câte trei reprezentanţi ai organizaţiilor 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Parlament, 
fiecare minoritate dispunând de un vot. 

Problemele cu caracter general, care implică toate minorităţile naţio-
nale, ridicate în plenul Consiliului, vor face obiectul unui raport care se 
dezbate în cadrul şedinţei de Guvern.  

La şedinţa plenului Consiliului participă, de regulă, cel puţin un 
reprezentant al Guvernului. 

                                                 
1 Sunt cunoscute cazurile supuse atenţiei CNCD privind declaraţiile publice ale 

preşedintelui Traian Băsescu referitoare la etnicii armeni sau romi (mai 2007), ale 
miniştrilor de externe Adrian Cioroianu (noiembrie 2007) sau Teodor Baconschi (11 
februarie 20100), referitoare la romi, precum şi ale unor parlamentari, oameni politici 
sau funcţionari cu funcţii de conducere în administraţia publică centrală sau locală. 

2 Înfiinţat prin H.G. nr. 137/1993 pentru organizarea şi funcţionarea Con-
siliului pentru Minorităţi Naţionale, hotărâre abrogată prin H.G. nr. 589/2001 
privind înfiinţarea Consiliului Minorităţilor Naţionale, publicată în M.Of. nr. 365 
din 6 iulie 2001, modificată prin H.G. nr. 1175/2001 publicată în M.Of. nr. 789 
din 12 decembrie 2001. 
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Consiliul are atribuţii consultative în probleme cu caracter normativ, 
administrativ şi financiar care se referă la exercitarea drepturilor per-
soanelor aparţinând minorităţilor naţionale în ceea ce priveşte păstrarea, 
dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi 
religioase, aşa cum sunt definite în Constituţie, în legi şi în tratatele 
internaţionale la care România este parte.  

În vederea eficientizării activităţii, au fost înfiinţate în cadrul Consi-
liului comisii de specialitate: comisia pentru cultură, culte şi mass-media, 
comisia pentru probleme financiare, comisia pentru legislaţie şi 
administraţie publică, comisia pentru învăţământ şi tineret, comisia pentru 
probleme sociale şi economice, comisia pentru relaţii cu societatea civilă 
şi organisme internaţionale. 

Pentru buna funcţionare a Consiliului şi pentru menţinerea legăturii 
dintre acesta şi structurile guvernamentale, Consiliul dispune de un secre-
tariat tehnic format din doi reprezentanţi ai Guvernului şi doi reprezen-
tanţi desemnaţi de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale membre ale Consiliului. 

Apreciem utilitatea acestui organism, ca for autorizat de întrunire a 
tuturor minorităţilor existente în România şi de dezbatere a problemelor 
cu care s-ar confrunta cetăţenii minoritari. 

Totuşi, trebuie remarcată limita acestui organism constând în faptul că 
asigură reprezentarea doar a minorităţilor naţionale care au reuşit să fie 
reprezentate în Parlament, după procedura prezentată anterior.  

Astfel, există grupuri etnice, precum cel a ceangăilor1, care nu au tot 
atâtea posibilităţi de liberă exprimare şi mai ales de păstrare a identităţii 
proprii precum minorităţile reprezentate în Consiliul Minorităţilor 
Naţionale. Recunoaşterea statutului de minoritate naţională şi calitatea 
de membru în Consiliul Minorităţilor Naţionale se obţine în România 
pe calea reprezentării în Parlament, în condiţiile precizate mai sus. 
Astfel, aşa cum s-a afirmat în literatura de specialitate, „se poate spune 
că recunoaşterea «ultimă» a statutului de minoritate naţională a unei 
comunităţi se face prin reprezentarea ei în Parlament şi în Consiliul 
Minorităţilor Naţionale – care distribuie şi fondurile de stat necesare 

                                                 
1 A se vedea Recomandarea Consiliului Europei 1521 din 23 mai 2001. 
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pentru «păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii» persoanelor 
aparţinând minorităţilor naţionale”1.  

În plus, definiţia dată minorităţilor naţionale în legile privind alegerile 
parlamentare şi alegerile locale limitează posibilităţile de identificare ca şi 
minoritate naţională a comunităţilor etnice nereprezentate în Consiliu. De 
aceea, în faţa Curţii Constituţionale s-a invocat excepţia de neconstitu-
ţionalitate referitor la dispoziţiile similare din legile anterioare2 deoarece 
lezează egalitatea în drepturi (art. 16 din Constituţia României) şi dreptul 
de a fi ales (art. 37 din Constituţia României). S-a argumentat că 
prevederile în cauză, art. 4 din Legea nr. 373/2004 modificată şi art. 7 din 
Legea nr. 67/2004, „reduc accesul egal, pe principii democratice la com-
petiţia electorală pentru organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale. Ele sunt astfel nedemocratice şi lezează principiul egalităţii de 
şanse prin discriminarea care se face între cetăţenii organizaţiilor mino-
rităţilor naţionale deja prezente în Parlament şi cetăţenii organizaţiilor 
care nu sunt prezente în Parlament”3. Aspectul este cu atât mai important 
cu cât un număr de alte drepturi fundamentale sunt condiţionate de 
calitatea de membru în Consiliul Minorităţilor Naţionale.  

4.4. Rolul Departamentului pentru Relaţii Interetnice în asigu-

rarea egalităţii între cetăţeni 

Departamentul pentru Relaţii Interetnice este o structură fără perso-
nalitate juridică, în subordinea primului-ministru şi în coordonarea 

                                                 
1 Raport asupra situaţiei ceangăilor din Moldova; problema ceangăilor 

maghiari, APADOR-CH, LIGA PRO EUROPA, ianuarie 2002, Gabriel 
Andreescu şi Smaranda Enache. 

2 Excepţia de neconstituţionalitate invocată în faţa Curţii Constituţionale a 
fost respinsă cu următoarea motivare: „Curtea constată că aspectele sub care 
aceste prevederi sunt criticate nu reprezintă o problemă de constituţionalitate, ci o 
chestiune de oportunitate ce intră în competenţa exclusivă a legiuitorului.” Vezi 
Decizia nr. 325 din 14/09/2004 a Curţii Constituţionale referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (3), (4) şi (5), art. 33 alin. (4) şi  
art. 35 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale, publicată în M.Of. nr. 969 din 21 octombrie 2004. 

3 Scrisoare deschisă adresată membrilor Camerei Deputaţilor privind con-
diţiile în care organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot 
depune candidaturi în alegerile locale, 24 februarie 2004, autori Violeta Bau şi 
Renate Weber. 
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ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului1. 
Acestui organism i s-au conferit o paletă întreagă de competenţe în 
domeniul relaţiilor interetnice, printre care colaborarea şi oferirea de 
sprijin logistic Consiliului Minorităţilor Naţionale [art. 2 alin. (1) din 
H.G. nr. 111/2005]. 

În realizarea atribuţiilor sale, Departamentul pentru Relaţii Interetnice 
a avut un rol în completarea cadrului legislativ privind organizarea şi 
atribuţiile Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, definirii 
faptelor ce constituie contravenţii în domeniul discriminării, conform 
acquis-ului comunitar în domeniu, respectiv Directivele Consiliului 
Uniunii Europene nr. 43 şi 78 din 2000, în strângerea datelor privind 
localităţile în care urmează să se aplice dispoziţiile Legii administraţiei 
publice locale privind indicatoarele bilingve etc.  

O altă direcţie a activităţii Departamentului o constituie specializarea 
structurilor instituţionale în sensul creării şi asigurării cadrului de func-
ţionare a comisiilor de specialitate ale Consiliului Minorităţilor Naţionale. 
În acelaşi sens, Departamentul colaborează şi cu Agenţia Naţională 
pentru Romi şi cu Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, cu 
grupurile parlamentare ale UDMR şi ale minorităţilor naţionale, precum 
şi cu Consiliul Europei şi cu Uniunea Europeană etc. În al treilea rând, 
Departamentul pentru Relaţii Interetnice desfăşoară sau coordonează 
programe şi proiecte vizând exprimarea şi perpetuarea identităţii etnice, 
lingvistice, culturale şi religioase a minorităţilor naţionale. 

Tot în subordinea Guvernului sunt organizate diverse structuri cu 
competenţă în domeniul protecţiei şi promovării identităţii minorităţilor 
naţionale în cadru Ministerelor de specialitate: Ministerului Educaţiei, 
Cercetării Tineretului şi Sportului, Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional sau ca structuri interministeriale cum ar fi Consiliul interminis-
terial pentru educaţie, cultură, cercetare, tineret, sport şi minorităţi2 

                                                 
1 A se vedea O.U.G. nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorga-

nizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în M.Of. nr. 266 din  
25 martie 2004, cu modificările ulterioare, precum şi H.G. nr. 111/2005 privind 
organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice, publicată 
în M. Of. nr. 184 din 3 martie 2005. 

2 Înfiinţat prin H.G. nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interminis-
teriale permanente, publicată în M.Of. nr. 676 din 28 iulie 2005, cu rectificările şi 
modificările ulterioare. 
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format prin preluarea activităţii altor comitete interministeriale şi având 
activitate inclusiv în domeniul minorităţilor naţionale, mai ales în ceea ce 
priveşte retrocedarea bunurilor imobile ale acestora. 

4.5. Măsuri speciale privind minoritatea romă. Agenţia 

Naţională pentru Romi 

Un alt organ administrativ creat la nivel central în vederea aplicării 
legislaţiei şi politicii în domeniul minorităţilor naţionale este Agenţia 
Naţională pentru Romi1, organ de specialitate al administraţiei publice 
centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, prin prelua-
rea atribuţiilor Oficiului pentru problemele romilor din structura 
Departamentului pentru Relaţii Interetnice. Agenţia este coordonată de 
ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi este 
condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a 
primului-ministru, la propunerea ministrului pentru coordonarea Secreta-
riatului General al Guvernului. În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele 
Agenţiei Naţionale pentru Romi emite ordine şi instrucţiuni. 

Funcţiile principale ale Agenţiei sunt elaborarea politicilor sociale, 
strategiilor şi programelor destinate minorităţii romilor, administrarea 
fondurilor bugetare pentru elaborarea programelor de dezvoltare a 
comunităţii de romi, reprezentarea statului român, pe plan intern şi extern 
la toate evenimentele legate de domeniul specific de activitate şi funcţia 
de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării 
reglementărilor din domeniul său de activitate. Preşedintele Agenţiei 
Naţionale pentru Romi este şi preşedintele Comitetului mixt de imple-
mentare şi monitorizare a Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor, 
constituit în baza H.G. nr. 430/2001. De asemenea, Agenţia Naţională 
pentru Romi asigură secretariatul Comitetului mixt de implementare şi 
monitorizare a Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor.  

În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale Agenţia dispune de opt birouri 
regionale în cele 8 Regiuni de dezvoltare, precum şi de birouri judeţene.  

                                                 
1 A se vedea şi O.U.G. nr. 78/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Romi, publicată în M.Of. nr. 969 din 21 octombrie 2004, cu modificările 
ulterioare, H.G. nr. 1703/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Romi, publicată în M.Of. nr. 984 din 26 octombrie 2004, cu 
modificările ulterioare. 



Statutul juridic al minorităţilor naţionale 

 

176 

În exercitarea atribuţiilor sale Agenţia Naţională pentru Romi cola-
borează cu ministerele şi cu autorităţile administraţiei publice centrale, cu 
autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum 
şi cu persoane fizice şi juridice.  

4.6. Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor 

Naţionale 

Pentru studierea problematicii minorităţilor naţionale din punct de 
vedere ştiinţific, s-a decis înfiinţarea, la Cluj-Napoca, a Institutului pentru 
Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale1 pe bazele Centrului de 
Cercetare pentru Relaţii Interetnice – asociaţie non-profit, iniţiată în 1992 
de profesorul Ion Aluas pe lângă catedra de Sociologie a Universităţii 
„Babeş-Bolyai”. Centrul este specializat în producerea şi culegerea de 
date ştiinţifice substanţiale, corecte şi cât mai complete asupra grupurilor 
etnice şi relaţiilor interetnice din România, în analiza şi interpretarea 
fenomenelor etnice în raport cu diferite câmpuri ale socialului: economic, 
politic, social, cultural. Domeniul ştiinţelor juridice urmează, probabil, a 
fi acoperit în viitor. 

4.7. Măsuri speciale luate la nivel local  

La nivel local, persoanele aparţinând minorităţilor naţionale sunt 
reprezentate prin intermediul autorităţilor administrative pe care le aleg, 
la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale: Consiliul Judeţean, 
Consiliul Local şi Primarul. Acestea sunt alese în baza autonomiei pe 
baze teritoriale, care însă răspund şi unor probleme etnice.  

La nivel judeţean, s-au organizat prin Hotărâre de Guvern2 Birouri 
pentru Minorităţi şi Consilieri Judeţeni pentru Romi care, fiind în subor-
dinea Prefectului, au în competenţă coordonarea activităţii Consilierilor 
locali pentru romi, a Inspectorilor şcolari pentru romi şi a reprezentanţilor 
acestei minorităţi la nivelul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă. Desfiinţarea unui asemenea post de consilier local pe problemele 

                                                 
1 Ordonanţa Guvernului nr. 121/2000 privind înfiinţarea Institutului pentru 

Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale a fost pusă în aplicare în 2007, prin 
intermediul H.G. nr. 893/2007, publicată în M.Of. nr. 553 din 14 august 2007. 

2 H.G. nr. 430 din 25 aprilie 2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului 
României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, publicată în M.Of. nr. 252 din 16 
mai 2001. 
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romilor a fost calificată de CNCD caz de discriminare prin înlăturarea 
unei măsuri speciale, menite să asigure egalitatea substanţială, efectivă1. 

§5. Provocări în domeniul reglementării statutului juridic al 

minorităţilor naţionale din România 

După 1989, libertatea de exprimare, descătuşată după căderea comu-
nismului, a permis, printre altele, şi manifestarea identităţii naţionale a 
persoanelor aparţinând minorităţilor. Dintre cele 18 minorităţi reprezen-
tate în 1990 la nivel central, doar minoritatea maghiară a putut obţine 
mandate parlamentare pe baza dreptului comun în materie, restul 
minorităţilor obţinând, aşa cum am mai arătat, câte un mandat de deputat 
în virtutea normei speciale. 

Datorită, în principal, numărului mic de membri, cea mai mare parte a 
minorităţilor naţionale nu au formulat solicitări care să exceadă cadrul 

                                                 
1 Hotărârea CNCD din 2 iulie 2009 cu privire la desfiinţarea postului de 

expert local pe probleme de romi –petiţia nr. 4506/29.04.09, în NRDO  
nr. 1/2010, p. 43: „se poate constata o diferenţiere dacă persoanele aflate în 
situaţii similare sunt tratate în mod diferenţiat, sau dacă persoane aflate în situaţii 
diferite sunt tratate în mod identic” „principiul tratamentului egal între persoane 
nu trebui privit exclusiv prin prisma egalităţii formale sau juridice (care statuează 
că persoanele aflate în situaţii similare trebuie tratate similar). Egalitatea juridică 
se conceptualizează pe tratamentul egal bazat pe aparenţa similarităţii, indiferent 
de contextul general. Or, având în vedere această ipoteză, se formulează cel de al 
doilea corolar al principiului tratamentului egal între persoane, în speţă, egalitatea 
substanţială.) Egalitatea substanţială are în vedere ipoteza persoanelor aflate în 
situaţii diferite care trebuie tratate diferit, cuprinzând două idei diferite: egalitatea 
de rezultat şi egalitatea de oportunităţi (…) Situaţia dedusă analizei Colegiului 
trebuie privită din perspectiva egalităţii substanţiale şi în special a egalităţii de 
oportunităţi şi nu în mod necesar din perspectiva egalităţii juridice sau formale”. 
În aceste condiţii desfiinţarea postului de expert local pentru romi reprezintă o 
diferenţiere care întruneşte condiţiile discriminării, în sensul că reprezintă o dife-
renţiere pe criterii etnice (criteriu prevăzut de O.G. nr. 137/2000), dreptul atins 
este prevăzut de lege (dreptul la muncă, pe de o parte, şi dreptul comunităţii 
locale de a beneficia de implementarea Strategiei Guvernului de îmbunătăţire a 
situaţiei romilor, pe de altă parte), nu există o justificare obiectivă, în sensul unui 
scop legitim, atins prin mijloace adecvate şi necesare, iar măsura să fie proporţio-
nală cu scopul urmărit.” „crearea postului de expert local pentru romi reprezintă o 
măsură afirmativă, per a contrario desfiinţarea postului reprezintă discriminare”. 
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legislativ actual. Nici la nivel conceptual minorităţile naţionale din 
România nu şi-au formulat, cu excepţia celei maghiare, o poziţie dis-
tinctă. Libertatea de exprimare, de asociere, libertatea religiei, precum şi 
celelalte drepturi recunoscute oricărui cetăţean, la care se adaugă dreptu-
rile speciale, lingvistice şi de participare la viaţa publică, enumerate 
anterior, precum şi posibilitatea de a-şi susţine drepturile în organe 
precum Consiliul pentru Minorităţi Naţionale au fost considerate ca 
oferind o bază normativă suficientă pentru păstrarea şi dezvoltarea 
identităţii naţionale. Ceea ce se pare că statul român reuşeşte mai greu să 
satisfacă sunt solicitările minorităţii maghiare. Acestora li se adaugă, deşi 
în cu totul alt registru, solicitările romilor, ale ceangăilor sau ale ucraine-
nilor. Acest motiv argumentează alocarea de spaţii distincte în studiul 
nostru pentru prezentarea problemelor şi solicitărilor acestor minorităţi, 
aspecte ce reprezintă adevărate provocări pentru viitorul statutului juridic 
al minorităţilor naţionale din România. 

5.1. Minoritatea maghiară  

Minoritatea maghiară a prezentat, de-a lungul ultimelor două decenii, 
un program de revendicări specifice, unitar şi documentat, unic, din acest 
punct de vedere, în România. Această minoritate1 reprezintă actualmente, 
după criteriul etniei, 6,6% din totalul populaţiei României, fiind o minori-
tate istorică tipică, în sensul că este o minoritate teritorială ce reprezintă 
majoritatea într-un stat vecin, iar prezenţa maghiarilor în teritoriile 
româneşti respective are o explicaţie istorică. Diferenţele faţă de majo-
ritatea de etnie română apar atât în planul lingvistic, al tradiţiilor cât şi în 
plan religios, majoritatea etnicilor unguri fiind creştini catolici sau protes-
tanţi, faţă de majoritatea românilor din aceeaşi regiune, care sunt 
ortodocşi sau greco-catolici. 

Din 1990 şi până astăzi Uniunea Democrată a Maghiarilor din România 
(UDMR) cumulează în mod constant voturile electoratului de etnie 
maghiară şi obţine, în consecinţă circa 7% din mandatele de deputat sau 
senator, mandate ce reprezintă unul din atuurile importante ale organizaţiei. 

Etnicii maghiari sunt principalii beneficiari ai prevederilor ce vor face 
obiectul capitolelor ulterioare2, multe dintre prevederi fiind rodul 

                                                 
1 Includem aici şi pe cei care s-au declarat secui. 
2 Cea de a doua minoritate, ca mărime, cea a romilor, nu a solicitat decât în 

ultimul timp drepturi lingvistice. 
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negocierilor pe care principala formaţiune reprezentativă a maghiarilor, 
UDMR, le-a purtat în ultimul deceniu cu partidele de guvernământ, în 
condiţiile manifestării interesului european crescut pentru problema 
drepturilor omului şi a drepturilor minorităţilor, în special. 

Maghiarii reprezintă majoritatea în două din judeţele de la graniţa de 
est a Transilvaniei: Harghita şi Covasna, însă sunt prezenţi în număr 
important şi în alte regiuni din ţară.  

Istoric1 vorbind, ei au apărut în Transilvania de circa 900 de ani, 
aflându-se într-o poziţie politică dominantă până la formarea României 
Mari din 1918, motiv pentru care, până la acea dată, nu s-a putut vorbi 
despre o minoritate maghiară, deşi din punct de vedere numeric, ei 
constituiau mult mai puţin de 50% din totalul populaţiei ardelene. 

Referitor la situaţia actuală, observăm unele similitudini cu situaţia 
interbelică şi ne referim la unele solicitări de autonomie şi autoguvernare, 
precum şi la poziţia statului ungar faţă de minoritate, în continuare 
dominată de concepţia „statului mamă”2. Este vorba despre ceea ce prof. 
Adrian Năstase numeşte „formule alternative la variantele revizioniste 
tradiţionale”3. În viziunea lui Adrian Năstase, „mesajele gen federalizare, 
co-suveranitate, autonomie, forme de autonomie individuală, colectivă, 
teritorială (…) sunt, până la urmă, variaţiuni pe aceeaşi temă, care au 
existat şi în perioada interbelică, şi după al Doilea Război Mondial”4.  

Teoriile autodeterminării, autoguvernării, a autonomiei personale sau 
regionale, a drepturilor colective au numeroşi adepţi mai cu seamă în 
literatura de specialitate de astăzi. De pe aceste poziţii sunt aduse argu-
mente juridice în favoarea respectivelor teze, însă este de remarcat faptul 
că retrocedarea Ardealului nu mai constituie un obiectiv expres decât 
pentru unele partide radicale maghiare, astfel încât suntem de părere că, 
în pofida divergenţelor care mai subzistă, nu ne mai confruntăm cu o 
„politică revizionistă”, în sensul celei care a marcat perioada interbelică.  

                                                 
1 S. Dragomir, La Transylvanie Roumaine et ses minorités ethniques, M.O., 

Imprimerie nationale, Bucarest, 1934. 
2 Concepţia este prezentă, de altfel, şi în negocierile statului român cu statele 

vecine în privinţa minorităţilor româneşti din aceste state. 
3 A. Năstase, Drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale,  

vol. III, p. 35. 
4 Ibidem, p. 33. 
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Propunerile făcute de parlamentarii maghiari, precum şi de alţi lideri 
ai comunităţii maghiare s-au concretizat în propuneri legislative proprii 
sau în proiecte asumate de Guvernul României, dintre care unele au fost 
respinse în Parlament, iar altele se găsesc încă în procedură legislativă. 

5.1.1. Propunerea UDMR pentru o Lege privind minorităţile 

naţionale şi comunităţile autonome 

Din punct de vedere juridic, programul politic al minorităţii maghiare a 
fost formulat pentru prima dată de o manieră cursivă în Propunerea UDMR 
pentru o Lege privind minorităţile naţionale şi comunităţile autonome care 
a fost finalizat la 18 noiembrie 1993. Ea prezintă, într-o manieră 
cuprinzătoare, concepţia principalei organizaţii a etnicilor maghiari din 
România referitor la drepturile de care ar trebui să se bucure minorităţile 
etnice din România. Dintre acestea, cea care îndeplineşte toate condiţiile 
pentru a beneficia de totalitatea drepturilor este cea maghiară. 

Proiectul are în vedere atât drepturi pentru indivizi, dar mai ales, drep-
turi pentru minoritate, în ansamblu. Acestea sunt totdeauna, pe parcursul 
proiectului, prevăzute primele. În concepţia UDMR, minorităţile naţio-
nale sunt percepute şi trebuie recunoscute ca fiind „comunităţi” care se 
bucură de drepturi colective. Minorităţile se pot declara „comunităţi 
autonome”, caz în care sunt subiecte politice şi persoane juridice de drept 
public care beneficiază de dreptul de autodeterminare internă. În baza 
acestuia, se pot organiza în autonomii locale şi regionale, în zonele în 
care sunt majoritari, iar în ariile în care reprezintă cel puţin un procent de 
10% din populaţie, în unităţi administrative bi- sau multi-lingve. Unităţile 
administrativ-teritoriale autonome cu statut special şi autonomiile 
regionale se administrează pe baza unor statute adoptate de către acestea, 
iar limba maternă poate fi folosită, în cadrul respectiv, ca limbă oficială. 

În domeniul cultural, educativ şi social, comunităţile autonome se 
autoadministrează în cadrul autonomiei personale. Comunităţile auto-
nome ar beneficia de subvenţii bugetare, precum şi de orice alt sprijin 
necesar de la stat. 

În justiţie, administraţie şi în documentele şi inscripţiile publice din 
zonele bilingve proiectul prevede folosirea fără restricţii a limbii materne, 
şi acolo unde este posibil, desfăşurarea procedurii de judecată, în între-
gime, în limba maternă, traducerile fiind în sarcina statului. 

În domeniul educativ se prevede înfiinţarea, la cerere, de universităţi 
în limba maternă, precum şi învăţământ postuniversitar şi postgradual în 
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această limbă, cu posibilitatea obţinerii gradelor didactice şi a titlurilor 
ştiinţifice în limba maternă (art. 27). În unităţile administrativ-teritoriale 
în care o minoritate naţională reprezintă cel puţin 30% din totalul 
populaţiei statul este obligat să asigure posibilitatea cunoaşterii limbii şi 
culturii minorităţii de către naţiunea majoritară, iar în unităţile de învăţă-
mânt minoritare „trebuie asigurată predarea istoriei minorităţii naţionale, 
respectiv a naţiunii mamă, cunoaşterea tradiţiilor şi valorilor culturale” 
(art. 30). De asemenea, „se va asigura posibilitatea însuşirii limbii 
române”1 (art. 32) (s.n.). Se vor înfiinţa inspectorate şcolare pentru mino-
rităţi, şi dacă este cazul, secretariate de stat autonome, în cadrul minis-
terelor de specialitate. La aceste drepturi se mai adaugă altele în domeniul 
culturii (art. 34) şi al asistenţei medicale (art. 46). 

Parlamentul României nu a adoptat acest proiect deoarece adoptarea 
lui presupunea modificarea, în principal, a legilor privind administraţia 
locală, învăţământul şi justiţia. De asemenea, adoptarea proiectului ar fi 
impus revizuirea, cel puţin, a interpretării Constituţiei în privinţa carac-
terului de stat naţional şi unitar al României. Concepţia UDMR presu-
pune o schimbare în ce priveşte concepţia privind fundamentul istoric şi 
de legitimitate al statului român în sensul că minorităţile naţionale sunt 
recunoscute ca elemente constitutive de stat, iar România ar deveni un 
stat unitar multinaţional regional, asemeni Spaniei. Transformarea ţării în 
stat multietnic reprezintă o variantă ce nu ar fi întrunit majoritatea 
necesară nici în Parlament, nici în etapa referendumului constituţional. 
Împărţind cetăţenii statului pe criterii etnice şi propunând organizarea lor 
separată după acelaşi criteriu, proiectul nu precizează însă care ar urma să 
fie statutul persoanelor ce nu aparţin minorităţilor naţionale.  

În cuprinsul proiectului, termenul de „naţional” este utilizat în accep-
ţiunea sa etnică, în expresii precum „minorităţile naţionale (…) sunt, 
alături de naţiunea română, factori constitutivi ai statului” (art. 2) (s.n.), 
spre deosebire de Constituţia României, unde utilizarea termenului are ca 
scop, aşa cum explica prof. Tudor Drăganu, a evidenţia modul de formare 
a statului şi principiul naţionalităţilor care l-a guvernat2.  

                                                 
1 Legea învăţământului în vigoare prevede „obligativitatea însuşirii limbii 

oficiale”. 
2 În interpretarea dată de prof. A. Năstase, termenul de „naţiune” este utilizat 

în Constituţia actuală a României în sensul de naţiune civică. A se vedea  

A. Năstase, R. Miga-Beşteliu, B. Aurescu, I. Donciu, Protecting Minorities in the 
Future Europe, p. 124. 
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5.1.2. Legea privind maghiarii care trăiesc în ţările vecine 

Legea privind maghiarii care trăiesc în ţările vecine sau Legea 
statutului maghiarilor, aşa cum mai este cunoscută, a fost adoptată la 19 
iunie 2001 de către Parlamentul de la Budapesta, fiind criticată de statele 
vecine şi sub aspectul neconsultării acestora într-o problemă ce implică 
cetăţenii acestora1. Deşi legea reprezintă voinţa unui alt stat, iar nu a unei 
minorităţi naţionale adică a unui grup de cetăţeni români, ea prezintă 
relevanţă şi pentru studiul nostru, deoarece atât UDMR cât şi bisericile 
tradiţionale maghiare şi-au arătat susţinerea pentru aceasta, prezen-
tându-şi disponibilitatea de a se constitui în organisme de eliberare a 
avizelor premergătoare „legitimaţiei de maghiar”. Astfel, la 17 octombrie 
2001 UDMR, prin Preşedintele său, Marko Bela, şi-a asumat responsabi-
litatea, discutabilă sub aspect juridic, de a pregăti aplicarea legii statutului 
în România, precizând că formaţiunea pe care o conduce „are deja expe-
rienţa şi aparatura necesară pentru pregătirea aplicării legii statutului”. 

Procesul de modificare a Legii statutului maghiarilor din statele vecine 
Ungariei a început imediat după adoptarea sa, în iunie 2001, în urma 
eforturilor concertate ale statelor vecine şi ale organismelor europene, 
care au solicitat eliminarea elementelor extrateritoriale şi discriminatorii 
din lege2. Amintim, în acest sens, poziţiile exprimate de instituţiile euro-
pene prin raportul Comisiei de la Veneţia, opiniile Înaltului Comisar 
pentru Minorităţi Naţionale al OSCE, raportul Jurgens adoptat de 
Comisia pentru Afaceri Juridice şi Drepturile Omului a Adunării Parla-
mentare a Consiliului Europei3.  

                                                 
1 Această iniţiativă, abandonată şi reluată ulterior cu unele retuşuri urmează, 

eventual, a fi definitivată şi a produce efecte începând cu 1 ianuarie 2011. Unii 
autori au insistat asupra caracterului mai degrabă declarativ şi electoral al proiec-
tului. A se vedea R. Weber, Statul înrudit şi minorităţile naţionale: ce standarde 
europene sunt aplicabile, în RRDO nr. 22/2002, p. 33. 

2 Un argument al susţinătorilor proiectului îl reprezintă iniţiativele considerate 
similare ale autorităţilor româneşti care au facilitat procedura redobândirii 
cetăţeniei române pentru persoanele care au pierdut această cetăţenie din motive 
neimputabile lor şi de care au beneficiat, în mod special, foştii cetăţeni români şi 
urmaşii acestora din Republica Moldova. A se vedea Legea nr. 21/1991 modi-
ficată prin Legea nr. 354/2009, republicată în M.Of. nr. 576 din 13 august 2010.  

3 „Unele din prevederile legii statutului minorităţii maghiare trăitoare în ţările 
vecine par să intre în conflict cu standardul european al protecţiei minorităţilor”, 
consideră Comisia Europeana în Raportul de ţară al Ungariei pe anul 2001. 
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Dar care sunt motivele pentru care un act normativ intern al unui stat 
produce nemulţumire în statele vecine? Motivaţia tulburării pe care legea 
maghiară a adus-o în relaţiile Ungariei cu statele vecine constă în aceea 
că aceasta are în vedere acordarea unor drepturi speciale, de natură 
culturală, socială şi economică etnicilor săi cetăţeni ai statelor vecine. 
Este, de asemenea, interesant de remarcat faptul că prevederile legii au în 
vedere nu pe toţi etnicii maghiari din afara „statului-mamă”, ci numai pe 
cei din ţările vecine; şi nu din toate ţările vecine Ungariei, ci numai pe 
cele care nu făceau parte, la acel moment, din Uniunea Europeană, 
Austria fiind exclusă pe motiv că prevederile legii vin în contradicţie cu 
legislaţia Uniunii, normele legii maghiare urmând, în concluzie, să-şi pro-
ducă efectele numai în privinţa maghiarilor din statele vecine nemembre 
ale Uniunii Europene. Acestor persoane statul ungar le acordă, alături de 
drepturile culturale, şi altele, precum cel de a munci în Ungaria trei luni 
pe an, cu toate avantajele legale specifice oricărui contract de muncă. În 
vederea beneficierii de aceste drepturi, urma ca organizaţii neguverna-
mentale din statele vecine Ungariei să certifice calitatea de etnic maghiar 
a fiecărui cetăţean doritor a profita de respectivele avantaje prin 
intermediul aşa-numitei „legitimaţii de maghiar”. 

Deşi fundamentul juridic al unor presupuse drepturi ale statului înrudit 
(numit şi statul-mamă) este controversat1, preocupări ale unor asemenea 
state pentru propriile minorităţi din ţările vecine au existat atât după 
Primul, cât şi după al Doilea Război Mondial. Este, spre exemplu, cazul 
Austriei care a intervenit, pe calea diplomaţiei internaţionale şi bilaterale, 
în favoarea minorităţii germane din Tirolul de Sud ataşat, după Primul 
Război Mondial, Italiei, intervenţie care a contribuit, în cele din urmă, la 
recunoaşterea unui statut special de autonomie acestei regiuni, în cadrul 
statului unitar italian. 

Comisia de la Veneţia, în Raportul său privind tratamentul preferenţial 
al minorităţilor naţionale de către statul înrudit, a subliniat că un stat nu 
poate încredinţa nicio funcţie oficială sau semioficială unei organizaţii 
neguvernamentale, care este persoană juridică a altui stat. În plus, „legea 
nu prevede niciun remediu în cazul refuzului unei organizaţii de a oferi 

                                                 
1 A se vedea C. Jura, Drepturile omului. Drepturile minorităţilor naţionale,  

p. 70. 
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recomandarea, iar criteriile pentru acordarea ei sunt neclare”1. Ar trebui 
să fie amendate prevederile legii, conform cărora organizaţii atestate de 
către statul ungar vor da recomandări cu privire la apartenenţa etnică a 
cetăţenilor statelor vecine. 

În al doilea rând, Comisia a arătat că documentul, care ar putea fi emis 
de stat pentru persoane care fac parte din minorităţile înrudite din alte 
state, nu poate să se refere la naţionalitatea persoanei, ci numai la 
îndreptăţirea persoanei la anumite beneficii în domeniul educaţiei şi 
culturii. Un asemenea document nu poate să creeze o legătură politică a 
persoanei în cauză cu statul înrudit şi nu se poate substitui documentelor 
de identitate emise de statul al cărui cetăţean este. Ar trebui să se 
revizuiască procedura de acordare a documentului, care, în acest moment, 
prevede contacte multiple între persoane şi autorităţile statului ungar. De 
asemenea, documentul trebuie modificat astfel, încât să nu aibă referiri la 
originea etnică. 

În al treilea rând, juriştii de la Veneţia au evidenţiat că singurele 
domenii în care se pot acorda beneficii persoanelor care au cetăţenia altui 
stat sunt cele ale educaţiei şi culturii. Chiar şi în aceste domenii, acor-
darea unor asemenea beneficii trebuie să urmărească un scop legitim şi să 
fie proporţională cu scopul urmărit. Deci se exclude orice posibilitate de 
discriminare – şi chiar de tratament preferenţial –, dacă aceasta nu poate 
fi justificat în mod raţional şi obiectiv. Din acest punct de vedere, sunt 
necesare amendamente la legea ungară, pentru ca aceasta să devină 
compatibilă cu interpretarea dată de Comisie. 

În al patrulea rând, comisia a afirmat că măsurile luate în favoarea 
persoanelor aparţinând minorităţilor înrudite trebuie să aibă în vedere 
asemenea persoane, indiferent de ţara în care se află, nu numai în ţările 
vecine. Din acest punct de vedere, legea ar trebui modificată astfel încât 
să nu se refere numai la maghiarii din ţările vecine Ungariei. Ar trebui, de 
asemenea, să fie avută în vedere precizarea făcută de comisie, privind 
necesitatea obţinerii consimţământului prealabil al statului de cetăţenie, în 
cazul adoptării de măsuri unilaterale de către statul înrudit. 

                                                 
1 A se vedea „Raport despre tratamentul preferenţial al minorităţilor naţionale 

de către statul înrudit” adoptat de Comisia de la Veneţia în cadrul celei de-a 48-a 
Reuniuni Plenare (Veneţia, 19-20 octombrie 2001), Strasbourg, 22 octombrie 
2001, http://www.venice.coe.int/docs/2001/CDL-INF(2001)019-f.pdf. 
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Un alt aspect controversat l-a constituit acordarea de avantaje 
materiale în schimbul declarării ca etnic maghiar, ceea ce ar fi putut duce 
la o creştere nereală a numărului „etnicilor maghiari”, critică ce s-a 
alăturat celor formulate de dr. Renate Weber, care argumenta că legea 
contravine, în primul rând, principiilor fundamentale ale dreptului 
internaţional1. 

Principiile ce au stat la baza propunerii legislative a UDMR din 1993 
se regăsesc, mai clar formulate, în documentele Congresului al IV-lea al 
UDMR, unde se face precizarea că maghiarimea din România „se con-
sideră factor constitutiv în stat, subiect politic de sine stătător, şi, ca atare, 
partener egal al naţiunii române”. „În aceste condiţii, insistenţa cu care 
UDMR a militat pentru introducerea în textul Tratatului româno-ungar a 
Recomandării 1201 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, 
capătă o cu totul altă semnificaţie. Modelul de societate pe care îl presu-
pune o asemenea formulă nu poate fi decât unul de stat multinaţional sau 
federal”2. Doar dintr-o asemenea perspectivă ar putea căpăta sens şi 
propunerea de revizuire a caracterului unitar şi naţional al statului pe care 
UDMR a susţinut-o încă de la adoptarea prezentei Constituţii. 

UDMR consideră că ungurii din România sunt o componentă inalie-
nabilă a naţiunii maghiare universale”3, dar, în acelaşi timp, şi că 
„asumarea şi declararea apartenenţei la o anumită minoritate nu exclude 
posibilitatea dublei sau multiplei ataşări de natură etnică”4. 

În aceeaşi sferă se încadrează şi iniţiativele de înfiinţare a Ţinutului 
secuiesc în baza unui Statut al Autonomiei Ţinutului Secuiesc condus de 
un Consiliu Naţional Secuiesc. 

 
 
 

                                                 
1 R. Weber, Statul înrudit şi minorităţile naţionale: ce standarde europene sunt 

aplicabile, în RRDO nr. 22/2002, p. 33. 
2 Ibidem, p. 28. 
3 „Comunicat privind convorbirile desfăşurate între guvernul Republicii 

Ungare şi conducătorii UDMR, la Budapesta”, în 26 februarie 1993, reprodus în 
Romaniai Magyar Szo, Serie nouă, nr. 967, 2 martie 1993. 

4 Art. 13 al proiectului privind Legea minorităţilor naţionale şi a comunităţilor 
autonome. 
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5.1.3. Propunerea legislativă privind Statutul de autonomie a 

Ţinutului Secuiesc  

Propunerea legislativă privind Statutul de autonomie a Ţinutului 
Secuiesc1

 aparţinând unor deputaţi UDMR reprezintă un alt exemplu de 
autonomie teritorială şi politică. De data aceasta este vorba despre o con-
cepţie rămasă la nivel de proiect deoarece propunerea etnicilor maghiari a 
fost respinsă de Senat, prima cameră sesizată, şi se află acum în dezbatere 
la Camera Deputaţilor, camera decizională.  

Propunerea legislativă are în vedere, aşa cum reiese şi din titlul său, 
constituirea unei regiuni autonome, Ţinutul Secuiesc, regiune prepon-
derent maghiară, din punct de vedere etnic, formată pe teritoriul actual al 
judeţelor Harghita, Covasna şi al unei părţi din judeţul Mureş, respectiv o 
suprafaţă de 9977,87 km2 şi o populaţie de 808.739 locuitori. Alcătuirea 
acestei regiuni urmăreşte să protejeze identitatea naţională maghiară şi se 
bazează pe dezideratul „colectivităţii majoritare autohtone a ţinutului 
istoric de a dispune (...) de prerogativele de autoadministrare şi de unele 
prerogative de ordin statal în scopul preluării sub proprie responsabilitate şi 
în interesul întregii colectivităţi, o parte importantă a problemelor de interes 
public, în conformitate cu principiul subsidiarităţii”2 [art. 1 alin. (4)]. 

Propunerea vizează împărţirea acestei regiuni în opt „scaune”, iar 
acestea, la rândul lor, în comune şi oraşe. La nivel regional ar urma să se 
înfiinţeze un Consiliu de Autoadministrare – ca autoritate legiuitoare 
autonomă, o Comisie de Autoadministrare şi un Preşedinte al Ţinutului 
Secuiesc – autorităţi executive autonome asemănătoare Guvernului şi 
Preşedintelui României. Conducerea fiecărui Scaun ar fi asigurată de 
autorităţi similare : Consiliul Scaunal, Comisia Scaunală şi Preşedintele 
Scaunului, iar la nivel local, respectiv la nivel de comună sau oraş, condu-
cerea ar fi asigurată de consilii locale şi primari, rămânând aplicabilă 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, în vigoare pe întreg 
teritoriul ţării. 

                                                 
1 Propunerea a fost înregistrată sub nr. PL.x 87/2004 la Camera Deputaţilor şi 

sub nr. L 239/1.04.2004 la Senat, fiind respinsă de acesta din urmă la 29.06.2004. 
O propunere asemănătoare a fost ulterior înregistrată la Camera Deputaţilor sub 
nr. 295/19.07.2005 la iniţiativa UDMR., respinsă de această Cameră şi trimisă la 
Senat, ca şi Cameră decizională, unde se află din 12.10.2005. 

2 N.a.: greşeala gramaticală nu ne aparţine. 
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Dacă, în prezent, administraţia locală de pe întreg teritoriul ţării este 
organizată pe două nivele, judeţean şi local propriu-zis, respectiv 
orăşenesc sau comunal, conform Legii nr. 215/2001, propunerea analizată 
are în vedere desfiinţarea nivelului judeţean şi înlocuirea lui cu alte două 
niveluri, regional şi scaunal, dar numai pentru o parte a teritoriului sta-
tului, acea parte pe care se va organiza Ţinutul Secuiesc. În consecinţă, ar 
urma să ia fiinţă o regiune singulară, iar organizarea teritorială a statului 
ar deveni asimetrică, neuniformă, în cea mai mare parte a ţării funcţio-
nând o organizare administrativă pe două niveluri, iar în regiunea auto-
nomă organizarea administrativă ar urma să se realizeze pe trei niveluri şi 
după o lege specială al cărei proiect îl avem în vedere în studiul de faţă.  

Dar aceasta nu este nici singura nici cea mai importantă dintre schim-
bările pe care le-ar presupune organizarea Ţinutului Secuiesc. Distribuţia 
de putere în beneficiul autorităţilor regionale şi scaunale ar urma să se 
producă nu doar de jos în sus, respectiv de la nivelul comunelor, oraşelor 
şi judeţelor spre scaune şu regiune, ci şi de sus în jos, adică dinspre 
autorităţile centrale, etatice spre aceleaşi consilii şi comisii regionale. De 
aceea, atât Consiliul Legislativ, cât şi Guvernul şi Comisia pentru admi-
nistraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor au pus problema suveranităţii, mai precis a partajului de 
suveranitate pe care-l presupune adoptarea acestei propuneri legislative. 
Din această perspectivă se constată neconstituţionalitatea propunerii, mai 
exact nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1) din Constituţie care 
statuează că România este un stat unitar şi indivizibil, precum şi a celor 
cuprinse în art. 2 conform cărora „suveranitatea naţională aparţine 
poporului român care o exercită prin organele sale reprezentative, consti-
tuite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum. 
Niciun grup şi nicio persoană nu poate exercita suveranitatea în nume 
propriu” (s.n.). Aşa cum subliniază raportul Consiliului Legislativ, „deşi 
suveranitatea este naţională, titularul acesteia nu este naţiunea, ci 
poporul” (s.n.). Numeroase dispoziţii din propunere vin în conflict cu 
aceste norme constituţionale. Spre exemplu, art. 1 alin. (4), deja citat, sau 
art. 2 lit. a) din propunere care prevede : „competenţele regiunii sunt 
stabilite prin prezentul statut al regiunii, de lege sau de dreptul inter-
naţional” (s.n.). 

Referitor la organizarea administrativ-teritorială, potrivit art. 3 alin. (3) 
din Constituţie, teritoriul României este organizat în comune, oraşe şi 
judeţe, acestea fiind singurele unităţi administrativ-teritoriale recunoscute 
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de legea fundamentală1. Această organizare nu are la bază criterii etnice. 
De altfel, art. 4 din Constituţie prevede că „(1) Statul are ca fundament 
unitatea poporului şi solidaritatea cetăţenilor săi. (2) România este patria 
comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de 
naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de 
apartenenţă politică, de avere sau de origine socială” (s.n.). 

Proiectul consacră şi un principiu nou, cel al autoadministrării „colec-
tivităţii majoritare autohtone din ţinutul istoric” Principiul excede 
semnificaţiile juridice ale conceptului de autonomie locală fundamentat 
prin Constituţie, apropiindu-se de teoriile ce susţin dreptul la autode-
terminare internă a minorităţilor. Aşa cum reiese din interpretarea siste-
matică a dispoziţiilor interne şi internaţionale din domeniu, autonomia în 
România este administrativă şi financiară, iar nu etnică, lingvistică sau 
regională2. 

În mod tradiţional, Parlamentul României are drept de reglementare 
primară, iar legile sunt acte cu aplicabilitate directă, pe întreg teritoriul 
ţării, aşa cum prevede Constituţia, în art. 1 alin. (5), art. 61 şi art. 73, spre 
exemplu. Conform proiectului de Statut, legile adoptate de Parlament, 
precum şi ordonanţele Guvernului, vor fi aplicate în regiune „numai dacă 
au reglementări valabile în Ţinutul Secuiesc” şi numai după adaptarea lor 
de către Consiliul de Autoadministrare. Acesta poate, de altfel, şi să 
solicite rediscutarea actelor normative în cauză, conform art. 123 alin. (3). 
În consecinţă, în Ţinutul Secuiesc legile statului român au caracter 
subsidiar în raport cu deciziile Consiliului de Autoadministrare. Aceasta 
nu doar contravine dispoziţiilor Constituţiei care prevede că „în România 
respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie” 
[art. 1 alin. (5)], dar pune şi o problemă de logică, în sensul că, dacă 
acceptăm că deciziile autorităţilor regionale au o forţă juridică superioară 
faţă de legile Parlamentului, atunci cum putem explica faptul că acest 
statut, act constitutiv pentru autorităţile regionale, trebuie adoptat de 
acelaşi Parlament al României ? În plus, raportul dintre Parlament şi auto-
rităţile regionale devine şi mai neclar dacă avem în vedere şi dispoziţiile 
cuprinse în art. 14 alin. (2) din proiect conform căruia „Procedeul de 
adoptare de către Parlament se referă la legalitatea statutului şi nu la 
                                                 

1 În acest sens, a se vedea şi T. Drăganu, Drept constituţional şi instituţii 
politice, vol. I, p. 201. 

2 A se vedea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 215/2001. 
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oportunitatea sa”, precum şi cele din art. 124 care stabilesc faptul că 
„deciziile Ţinutului Secuiesc sunt controlate din punct de vedere al 
constituţionalităţii de către Curtea Constituţională”. Această ultimă dispo-
ziţie pe de o parte, contravine art. 146 din Constituţie referitor la 
atribuţiile Curţii Constituţionale, iar pe de altă parte, pare să stabilească 
un raport de egalitate în ce priveşte forţa juridică între lege şi deciziile 
adoptate la nivel regional. Şi sub acest aspect alte neclarităţi se relevă: la 
care anume acte regionale se referă art. 124 din proiect? 

Autonomia propusă pentru regiunea denumită Ţinutul Secuiesc are, în 
primul rând, motivaţii etnice şi lingvistice, aşa cum reiese din dispoziţii 
proiectului care statuează că „în Ţinutul Secuiesc limba maghiară are 
acelaşi statut ca şi limba oficială a statului” [art. 10 alin. (1]) şi, de 
asemenea, că „prezentul Statut garantează folosirea liberă a simbolurilor 
naţiunii maghiare” [art. 11 alin. (3)]. 

Cele evidenţiate mai sus sunt doar o parte din argumentele pe baza 
cărora atât Consiliul Legislativ, cât şi Guvernul şi Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a 
Camerei Deputaţilor au propus respingerea propunerii privind autonomia 
Ţinutului Secuiesc. Alte argumente în acelaşi sens s-au referit la existenţa 
în dreptul pozitiv a unor prevederi similare privind protecţia drepturilor 
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în domeniile cultural, 
lingvistic, religios, sau la imposibilitatea integrării acestui proiect în 
ansamblul legislaţiei româneşti.  

În opinia noastră, revendicările cuprinse în această propunere 
depăşesc nu doar competenţa de legiferare a Parlamentului, aşa cum a 
fost aceasta stabilită prin Constituţie, dar nu pot face nici obiectul unei 
revizuiri constituţionale deoarece, prin încălcarea limitelor de revizuire a 
Constituţiei, prevăzute la art. 152, rămân în afara sistemului constituţional 
al României. 

5.1.4. Proiectul de lege privind statutul minorităţilor naţionale 

O ultimă iniţiativă a UDMR a fost trimisă Parlamentului României din 
partea Guvernului. Este vorba de Proiectul de lege privind statutul mino-
rităţilor naţionale iniţiat de Guvernul României la data de 26 mai 2005. 

Ca şi proiectele avute anterior în vedere, şi acesta a stârnit vii contro-
verse în întreaga societate românească, şi nu doar în Parlament. Ceea ce 
distinge acest proiect de cele analizate anterior este că proiectul actual 
este iniţiat în condiţiile în care Constituţia României a fost revizuită, 
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introducându-se, printre celelalte modificări, şi una la art. 73 alin. (3)  
lit. r) prin care se prevede că Parlamentul României adoptă legi organice 
în domeniul (...) statutului minorităţilor naţionale. Cea de a doua 
distincţie de formă o constituie însuşirea acestei iniţiative UDMR de către 
întregul Guvern şi trimiterea sa către Parlament nu ca propunere 
legislativă, ci ca proiect de lege. Totuşi, din atitudinea ulterioară a 
Guvernului şi, mai ales, a partidelor din coaliţia de guvernământ, credem 
că nu se poate deduce că iniţiativa UDMR se bucură de sprijinul deplin al 
Guvernului. În aceasta , ne sprijinim în primul rând pe comportamentul la 
vot al senatorilor partidelor de guvernământ care au respins proiectul de 
lege. Mai mult, în iunie 2005 autorităţile româneşti au solicitat opinia 
Comisiei de la Veneţia pentru Democraţie prin Drept asupra acestui 
proiect de lege1.  

Proiectul se află actualmente la Camera Deputaţilor, camera decizio-
nală, fiind în lucru la comisiile de specialitate. 

Prezentarea materialului normativ începe cu declararea minorităţilor 
naţionale ca factori constitutivi ai statului român urmată de o definiţie 
generală a minorităţii naţionale în România: „Prin minoritate naţională se 
înţelege orice comunitate de cetăţeni români, care trăieşte pe teritoriul 
României din momentul constituirii statului modern, numeric inferioară 
populaţiei majoritare, având propria identitate etnică exprimată prin 
cultură, limbă sau religie, pe care doreşte să o păstreze, să o exprime, şi să 
o dezvolte”. Această definiţie care, după cum se poate remarca, se opreşte 
doar la cetăţenii români şi doar la minorităţile istorice (deşi pentru unele 
minorităţi deja consacrate nu este facil a demonstra îndeplinirea acestui 
criteriu) trebuie coroborată cu dispoziţia ultimului capitol care enumeră 
limitativ minorităţile naţionale din România, oprindu-se la un număr de 
20. Această iniţiativă de definire a unei noţiuni controversate cum este 
cea de „minoritate naţională” a fost remarcată de Comisia de la Veneţia, 
care însă a constatat că enumerarea limitativă a minorităţilor naţionale 
comportă pericolul violării dreptului la propria identitate a cetăţenilor 
aparţinând altor grupuri etnice decât cele enumerate. Astfel, s-a remarcat 
şi inconsistenţa listei sub aspectul criteriilor folosite în realizarea „listei” 
minorităţilor naţionale din România în sensul că în enumerare apar unele 

                                                 
1 Ca urmare, Comisia de la Veneţia şi-a adoptat Opinia la acest subiect cu 

ocazia celei de a 64 sesiuni plenare, la 21-22 octombrie 2005. 
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grupuri etnice relevate de ultimul recensământ, nu însă toate. Astfel, se 
exemplifică lipsa minorităţii ceangăilor din această enumerare, deşi 
albanezii sau macedonenii sunt prezenţi, nefiind mai numeroşi, conform 
datelor oficiale. 

La capitolul „păstrarea, exprimarea şi dezvoltarea identităţii naţionale” 
sunt avute în vedere domeniile învăţământului, culturii, mass-media, 
religia. O secţiune aparte este rezervată folosirii limbii materne. Astfel, 
proiectul urmăreşte garantarea folosirii limbii materne în unităţile 
administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale 
au o pondere semnificativă în toate domeniile vieţii publice, în spitale, 
case de bătrâni, cămine de asistenţă socială, centre de plasament şi în 
restul teritoriului, la cerere, în domenii precum starea civilă, instanţe de 
judecată, penitenciare.  

Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sunt 
clasificate în două categorii: organizaţii înfiinţate ca fundaţii sau asociaţii, 
fără scop patrimonial, care rămân cu acest statut juridic şi nu pot participa 
la alegerile parlamentare, prezidenţiale şi locale şi cele înfiinţate în baza 
noului proiect, care au această capacitate. La acest statut pot accede 
organizaţiile ce au un număr de membri cel puţin egal cu 10% din 
numărul total al cetăţenilor aparţinând etniei respective, iar dacă acest 
număr este cel puţin egal cu 25000, trebuie suplimentar îndeplinită 
condiţia ca membrii organizaţiei să provină din cel puţin 15 judeţe, din 
fiecare judeţ înregistrându-se cel puţin 300 de membri. După cum se 
poate remarca, este vorba de aceeaşi filosofie deja legiferată prin cele 
două legi: ale alegerilor generale şi locale la care ne-am referit anterior, 
criticile acolo făcute fiind potrivite şi în situaţia de faţă. Doar organizaţiile 
din această a doua categorie pot fi reprezentate în Consiliul Minorităţilor 
naţionale, pot primi subvenţii de la stat, pot participa în alegeri, având şi 
alte competenţe prevăzute la art. 48 din proiect. 

Legea reglementează şi instituţii deja existente precum Consiliul 
Minorităţilor Naţionale şi Departamentul pentru Relaţii Interetnice pe 
care-l reorganizează în mod independent cu denumirea de Autoritate 
pentru Relaţii Interetnice. 

Cele mai disputate prevederi ale proiectului se referă însă la auto-
nomia culturală pe care proiectul o statuează în capitolul al V-lea. 
Conform proiectului, Statul român s-ar angaja să garanteze minorităţilor 
naţionale autonomia culturală ca formă de autonomie politică pe baze 
etnice ce presupune, conform proiectului, înfiinţarea de către fiecare 
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minoritate interesată a unui Consiliu Naţional la Autonomiei Culturale, 
autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică, în fapt 
persoană juridică de drept public. Consiliile şi-ar putea desemna repre-
zentanţi teritoriali în vederea colaborării cu autorităţile locale. S-ar ajunge 
practic astfel, aşa cum arăta prof. Tudor Drăganu1, la dublarea autori-
tăţilor administrative din teritoriu. De asemenea, exclusivitatea de repre-
zentare pe care o are o anumită Organizaţie şi Consiliul său Naţional au 
fost apreciate de către Comisia de la Veneţia că restrâng în mod nejus-
tificat dreptul la liberă asociere şi la liberă exprimare a cetăţenilor români 
aparţinând unei minorităţi naţionale. În drept, ar trebui ca cetăţenii unei 
minorităţi naţionale să-şi poată exprima identitate neîngrădit, fă a fi forţaţi 
fie să accepte să fie reprezentaţi de o anume organizaţie, fie să nu 
participe la viaţa politică în calitate de persoană aparţinând minorităţii 
naţionale respective. 

Dispoziţiile proiectului au fost apreciate de unii specialişti şi parla-
mentari români ca neclare, lipsite de fundament juridic, neconstituţionale, 
contrare în primul rând normelor privind caracterul unitar şi naţional al 
Statului român, contrare normelor privind organizarea administrativă a 
ţării. Comisia de la Veneţia a sesizat lipsa unei corelări cu dreptul româ-
nesc în vigoare, imprecizia formulărilor urmate doar de arhicunoscutul 
„conform legii” sau „în condiţiile legii”, formule apte a crea confuzii în 
situaţii aplicării. 

5.2. Situaţia comunităţii ceangăilor 

O altă temă aflată încă în dezbatere o reprezintă situaţia comunităţii 
ceangăilor, comunitate care, deşi reprezintă un grup etnic distinct, 
conform datelor ultimului referendum, nu reprezintă, în acelaşi timp, şi o 
minoritate naţională. Cele circa 225.000 de persoane, după unele studii2, 
sau cel puţin peste 1300 de indivizi care s-au declarat ceangăi, după 
criteriul „etnie”, nu însă şi după criteriul „limbă” la ultimul referendum 
sunt consideraţi fie români, fie maghiari. Totuşi, dacă avem în vedere 
dreptul fiecărui individ de a se considera şi de a se declara ca aparţinând 
unui anume grup etnic, în funcţie de criterii obiective, dar şi subiective, 

                                                 
1 T. Drăganu, Declaraţiile de drepturi ale omului şi repercusiunile lor în 

dreptul internaţional public, p. 43. 
2 D. Mărtinaş, Originea ceangăilor din Moldova, ed. a II-a, Ed. Symbol, 

Bacău, 1998. 
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precum şi faptul că, în lipsa unei declaraţii personale, nimeni nu poate fi 
încadrat în vreo categorie etnică, lingvistică sau religioasă, rămân valabile 
rezultatele referendumului şi implicit, existenţa ceangăilor ca minori-
tate/grup etnic şi mai puţin ca minoritate lingvistică. 

Deşi rezultatele la alegerile parlamentare nu au permis ceangăilor 
obţinerea statutului de minoritate naţională, UDMR asumându-şi rolul de 
a-i reprezenta, dreptul ceangăilor de a-şi păstra şi dezvolta propria 
identitate, diferită atât de cea română, cât şi de cea maghiară nu poate fi 
negat1. De aici rezultă dreptul acestora de a beneficia inclusiv de măsurile 
speciale prevăzute de dreptul românesc în vederea realizării unei egalităţi 
substanţiale în domeniile educaţiei, participării la viaţa publică şi în orice 
alt domeniu. 

5.3. Minoritatea romă 

Provocările generate de necesitatea de a soluţiona în mod satisfăcător 
interesele minorităţii rome se înscriu, de cele mai multe ori, într-un alt 
registru. Dacă propunerile liderilor minorităţii maghiare pun în discuţie 
fundamentul juridic al constituirii statului unitar şi naţional român, 
situaţia specifică minorităţii rome pune în discuţie capacitatea adminis-
trativă a statului, modul în care acesta reuşeşte să redistribuie prospe-
ritatea, în mod cât mai echitabil şi sustenabil. 

După datele referendumului din 2002, romii reprezintă, din punct de 
vedere numeric, cea de a doua minoritate din România. Ei formează circa 
2,5% din totalul populaţiei României, adică puţin peste 535.0002 de 
persoane. 

„Faptul că romii sunt o minoritate care prezintă de la început o origi-
nalitate extrem de mare în raport cu restul populaţiei complică, evident, 
situaţia, în ce priveşte relaţia cu restul populaţiei şi cu statul român. Însă, 
în prealabil, este necesar să aflăm ce vor ţiganii înşişi: fiecare persoană, 
fiecare familie. Doresc oare să se integreze sau să fie asimilaţi încetul cu 
încetul? Şi acest lucru există în România, deoarece cu ocazia recensă-
mântului (din 1992), unii dintre ei au răspuns la întrebarea «cărei naţio-
nalităţi aparţin?», nu ţigani, ci români. Aceasta dovedeşte că există deja o 
dorinţă de integrare în comunitatea românească, în timp ce alţii doresc 

                                                 
1 A se vedea în acest sens Recomandarea 1521 adoptată la 23 mai 2001 de 

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. 
2 Statisticile neoficiale vorbesc de peste 1 milion de romi în România.. 
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să-şi păstreze cultura, specificitatea. În această privinţă este vorba despre 
o alegere pe care doar persoanele aparţinând acestui grup o pot face. Este, 
de fapt, o alegere ce ar trebui să fie individuală: fiecare ţigan, fiecare 
copil, fiecare adolescent ar trebui să poată alege. Ar fi, desigur, foarte 
mult de spus în acest sens; nu vă ascund că problema ţiganilor din Europa 
ne preocupă în mare măsură deoarece, în general, în toate ţările, este o 
minoritate maltratată.” afirma d-na Catherine Lalumière, cu ocazia Semi-
narului organizat de Centrul European de Studii în Probleme Etnice şi 
Comunicare Socială, la Bucureşti, în 27 august 1993 sintetizând punctele 
încă vulnerabile în ce priveşte satisfacerea solicitărilor venite din direcţia 
acestei minorităţi. 

Crearea Agenţiei Naţionale pentru Romi, adoptarea Strategiei Guver-
nului României privind îmbunătăţirea situaţiei romilor pentru perioada 
2001-2010, crearea posturilor administrative de consilieri locali pe 
problemele romilor, de mediatori locali în domeniile educaţiei şi sănătăţii 
reprezintă câţiva din paşii meniţi să răspundă, cu mai mult sau mai puţin 
succes, solicitărilor acestei minorităţi. 

Modul în care, o dată cu integrarea europeană, aceste probleme au 
devenit şi ele europene, dovedeşte necesitatea unor măsuri alternative a 
căror descoperire şi implementare constituie adevărate provocări pentru 
administraţia românească, în ansamblu şi în detaliu. 

În acelaşi timp, rămâne discutabilă maniera de tratare a problemei 
puse de taberele ilegale de cetăţeni intracomunitari în Franţa1, în 
contextul în care definirea acestora ca tabere ilegale de romi nu a avut la 
bază respectarea dreptului acestor persoane de a se declara ca aparţinând 
sau nu unei anume etnii şi garantarea dreptului acestora de a nu fi supuse 
unui tratament nefavorabil ca urmare a unei asemenea declaraţii. 

 
În condiţiile în care atât România cât şi Ungaria sau Franţa sunt 

membre ale Uniunii Europene, fiecare naţiune poate fi privită ca „o 
minoritate”. Frontierele se „spiritualizează” în condiţiile în care aparte-
nenţa la unul sau altul dintre statele Uniunii este estompată de cetăţenia 
comună şi de libertatea de comunicare şi mişcare prevăzute în Tratatele 
Uniunii.  
                                                 

1 Franţa este unul din statele care nu recunoaşte existenţa minorităţilor naţio-
nale pe teritoriul său şi, pe cale de consecinţă, nu e semnatară a celor mai multe 
dintre convenţiile şi declaraţiile internaţionale pe această temă. 
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Cu toate acestea, păstrarea şi promovarea identităţii etnice şi 
lingvistice a persoanelor aparţinând minorităţii maghiare, rome sau altei 
minorităţi ori grup etnic precum ceangăii, dreptul de a fi diferit de 
majoritate nu îşi pierd din importanţă, ci continuă să reprezinte o formă 
de exprimare a demnităţii umane, ca valoare fundamentală a societăţilor 
democratice. În acest context, şi având în vedere faptul că, aşa cum 
prevăd instrumentele juridice internaţionale, legitimitatea unei guvernări 
şi chiar inviolabilitatea teritorială1 se întemeiază pe capacitatea guvernării 
de a fi reprezentativă pentru toţi cetăţenii statului respectiv, este necesar 
ca răspunsul autorităţilor româneşti la aceste solicitări să fie unul de 
natură a asigura atât cetăţenii aparţinând minorităţilor, cât şi pe cei care se 
regăsesc în majoritate că interesele şi valorile lor sunt reprezentate la 
nivel etatic. Găsirea instrumentelor care să permită satisfacerea concomi-
tentă a aspiraţiilor majorităţii şi ale minorităţilor reprezintă, cu siguranţă, 
o provocare pentru legislativ şi pentru administraţia românească. 

Autorităţile româneşti, ca şi cele ale altor ţări, sunt chemate să se 
adapteze mereu în vederea găsirii echilibrului între nevoia grupurilor 
minoritare de a se supune unui regim diferit, motivat de caracteristicile lor 
speciale şi îngrijorarea de a nu furniza o scuză pentru o politică de 
separare. Protecţia identităţii culturale nu ar trebui, în consecinţă, dusă la 
extrem. În esenţă, e o chestiune de echilibru, fiecare cultură trebuind să se 
adapteze necesităţilor dezvoltării, fără a i se cere, totuşi, să renunţe la 
individualitatea sa. 

 

 

 

 

                                                 
1 A se vedea Rezoluţia 2625 a Adunării Generale a ONU – Declaraţia privind 

principiile de drept internaţional referitoare la relaţiile de prietenie şi cooperare 
dintre state în acord cu Carta ONU, adoptată la 24 octombrie 1970: „Nothing in 
the foregoing paragraphs shall be construed as authorizing or encouraging any 
action which would dismember or impair, totally or in part, the territorial 
integrity or political unity of sovereign and independent States conducting 
themselves in compliance with the principle of equal rights and self-
determination of peoples as described above and thus possessed of a government 
representing the whole people belonging to the territory without distinction as to 
race, creed or colour.” (s.n.). 
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Erată

La p. 90, paragraful penultim, în loc de : 

« Consiliul  Economic  şi  Social  (ECOSOC),  organ având principalele  competenţe  privind

drepturile omului, a creat, Comisia pentru drepturile omului. »

Se va citi :

« Consiliul  Economic  şi  Social  (ECOSOC),  organ având principalele  competenţe  privind

drepturile omului, a creat, încă din 1946, Comisia pentru drepturile omului, comisie înlocuită din

anul 2006 cu  Consiliul Drepturilor Omului – organism subordonat direct Adunării generale a

ONU1. »

La p. 90, paragraful ultim, în loc de  « Comisia este alcătuită din 53 de membri » se va citi

« Consiliul este alcătuit din 47 de membri »

La  p.  91,  rândul  12,  se  va  introduce :  « In  scopul  de  a  ameliora  disfuncţiile  semnalate,

atribuţiile Consiliului s-au lărgit faţă de cele ale Comisiei prin inroducerea procedurii colectării şi

analizării de rapoarte periodice pe tema drepturilor omului de la fiecare din cele 192 de state

membre ONU2.”

La p.91, rândul 21, se va introduce:  „Din 2007, Subcomisia pentru promovarea şi protecţia

drepturilor omului a fost înlocuită cu  Comitetul Consultativ al Consiliului drepturilor omului3,

care a preluat atribuţiile acesteia.”

1 Aurorca Ciucă, Protecţia internaţională a drepturilor omului, ed. Axis, Iaşi, 2009, p.81
2 Aurora Ciucă, op.cit., p.83
3 Aurora Ciucă, op.cit., p.84


