
141 Legea partidelor politice nr. 27 din 26 aprilie 1996, art. 3 alin. 2. În plus, alin. 4
interzice partidelor organizarea de activitãþi militare sau paramilitare.

V.

LEGISLAÞIA ªI INSTITUÞIILE
RELEVANTE PENTRU COMBATEREA
MANIFESTÃRILOR EXTREMISTE

Existã trei tipuri de norme legislative – ºi tipuri de instituþii – rele-
vante pentru combaterea extemismului: 1) normele juridice care au ca
obiect prevenirea ºi eliminarea extremismului; 2) legislaþia mãsurilor
speciale menitã sã asigure protecþia membrilor minoritãþilor naþionale;
3) legislaþia anti-discriminatorie.

Reglementãri antiextremiste

Constituþia României conþine mai multe prevederi cu relevanþã
antiextremistã, unele limitând explicit manifestãri care ar intra în
aceastã categorie. În conformitate cu art. 30 (7): „Sunt interzise prin lege
(…) îndemnul la rãzboi de agresiune, la urã naþionalã, rasialã, de clasã
sau religioasã, incitarea la discriminare (…) sau la violenþã publicã”. Cel
mai important articol constituþional, din acest punct de vedere, rãmâne
art. 37 (2): „Partidele sau organizaþiile care, prin scopurile ori prin activi-
tatea lor, militeazã împotriva pluralismului politic, a principiilor statului
de drept (…) sunt neconstituþionale”.

Prevederile constituþionale invocate au câteva corespondente în
legea internã. Astfel, Legea partidelor politice interzice „partidele poli-
tice care, prin statutul, programele, propaganda de idei ori prin alte
activitãþi pe care le organizeazã, încalcã prevederile art. 30 alin. 7, art. 37
alin. 2 sau alin. 4 din Constituþie”¾141.

În plus, art. 317 din Codul Penal românesc prevede: „Propaganda
naþionalist-ºovinã, aþâþarea urii de rasã sau naþionalã, dacã fapta nu con-
stituie infracþiunea prevãzutã în art. 166, se pedepseºte cu închisoare de
la 6 luni la 5 ani”.
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142 O singurã persoanã a fost condamnatã în România pe baza art. 317 al Codului
Penal, la doi ani cu suspendare, pentru un articol antisemit. Din iulie 1997 pânã
în noiembrie 1998, ministrul György Tokay (UDMR), ºeful Departamentului pen-
tru Protecþia Minoritãþilor Naþionale, a informat Biroul Procurorului General cu
privire la declaraþii, afiºe ºi articole ºoviniste. Biroul Procurorului General a
respins solicitarea de a se începe urmãrirea pe baza Codului Penal.

143 Una dintre problemele ridicate de Constituþie a fost interpretarea textului consti-
tuþional din perspectivã etnicã – vezi art. 1 alin. 1: „România este stat naþional,
suveran ºi independent, unitar ºi indivizibil” ºi art. 4 alin. 1: „Statul are ca fun-
dament unitatea poporului român”. O consecinþã a perspectivei etnice a fost pre-
siunea exercitatã asupra minoritãþilor – mai ales cea maghiarã –, care trebuiau sã
îºi declare loialitatea faþã de stat ºi Constituþie. Dar sensul etnic al „naþiunii” este
vizibil în România nu doar prin poziþiile politice, ci ºi prin scrierile doctrinare.
De pildã, în vol. Constituþia României – Comentarii ºi adnotãri, Regia Autonomã
Monitorul Oficial, publicatã în 1992 sub semnãtura autorilor legii fundamentale
(Ion Deleanu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Florin Vasilescu, Ioan Vida), naþiu-
nea este definitã ca o „comunitate de origine etnicã…” (p.7). (Vezi Gabriel
Andreescu, Romania: Shadow Report: June 2000, http://www.riga.lv/minerles/”).
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În ciuda unor manifestãri rasiste, ºoviniste, antisemite de amploare
(utilizate ca propagandã sau ca mijloc de diseminare a stereotipurilor
negative), art. 317 nu este utilizat de cãtre instituþiile abilitate¾142. Au fost
legalizate partide ultranaþionaliste care încalcã prevederile consti-
tuþionale ºi ale legii partidelor, iar acestea îºi pot derula activitãþile lor de
naturã evident extremistã. Deºi Constituþia este în esenþã democraticã,
anumite formulãri încurajeazã manifestãrile de tip naþionalist, care în
România constituie cea mai importantã resursã a extremismului¾143.

În luna martie 2002, guvernul României a adoptat Ordonanþa de
urgenþã nr. 31, privind interzicerea organizaþiilor ºi simbolurilor cu ca-
racter fascist, rasist sau xenofob ºi a promovãrii cultului persoanelor vi-
novate de sãvârºirea unor infracþiuni contra pãcii ºi omenirii (vezi Anexa
II). Ordonanþa a intrat în vigoare din momentul publicãrii ei în „Monito-
rul Oficial”, la data de 28 martie.

Ordonanþa de urgenþã nr. 31 are ca scop eliminarea oricãrei activitãþi
de extremã dreaptã. Constituirea unei organizaþii cu caracter fascist,
rasist sau xenofob se pedepseºte cu închisoare de la 5 la 15 ani ºi interzi-
cerea unor drepturi. În aceastã categorie intrã orice grup „care îºi
desfãºoarã activitatea temporar sau permanent, în scopul promovãrii
ideilor, concepþiilor sau doctrinelor fasciste, rasiste sau xenofobe, pre-
cum ura ºi violenþa pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea
unor rase ºi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie,
recurgerea la violenþã pentru schimbarea ordinii constituþionale sau a
instituþiilor democratice, naþionalismul extremist”.

Rãspândirea, vânzarea sau confecþionarea de simboluri fasciste, rasiste
ori xenofobe se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani ºi interzicerea
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144 Cu privire la fenomenul negaþionismului astãzi în România, vezi Michael Shafir,
Holocaust Denial, The Legacy of Communism, and „Transition”, în „East Euro-
pean Perspectives”, vol. 4, nr. 6, 20 martie 2002.

145 Acestei mãsuri ar fi necesar sã i se adauge deconstrucþia strategiei de propagandã
antimaghiarã, care formeazã baza educaþiei patriotice în instituþiile militarizate
româneºti.

146 Vezi Gabriel Andreescu, Contra extremismului, nu împotriva libertãþii, în
„Observatorul cultural”, nr. 11, 2002, ºi Anexa II.

147 Ibidem. A fost dat ca exemplu cazul judecat de Curtea Europeanã a Drepturilor
Omului în 1998, când Franþa a fost condamnatã datoritã mãsurilor adoptate
împotriva liderilor a douã asociaþii: „Association pour défense du mémoire de
maréchal Pétain” ºi „Association nationale Pétain-Verdun”, în numele cãrora fu-
sese dat un anunþ comemorativ în „Le Monde” (L'Affaire Léhideux et Isorni c.
France: www.echr.coe.int).

148 Protestul redacþiei revistei „Scara – revistã de oceanografie ortodoxã” ºi al Asocia-
þiei Române pentru Culturã ºi Ortodoxie, din data de 27 martie 2002.

Legislaþia ºi instituþiile relevante pentru manifestãrile extremiste

unor drepturi. Aceeaºi este ºi sancþiunea pentru persoanele care pro-
moveazã cultul personalitãþii. Amenzile aplicabile persoanelor juridice care
rãspândesc, vând sau confecþioneazã pentru rãspândire simboluri fasciste,
rasiste ºi xenofobe încep de la 25 de milioane ºi ajung la 250 de milioane.

Negaþionismul se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la cinci ani ºi
restrângerea unor drepturi¾144. Se interzice acordarea numelor per-
soanelor vinovate de sãvârºirea unor infracþiuni contra pãcii ºi omenirii
unor locuri publice ori ridicarea de statui ale acestora în spaþii publice.

Ordonanþa de urgenþã nr. 31 a fost aplicatã pânã în luna iunie 2002
(inclusiv) doar prin demolarea a ºase din cele ºapte statui ale Mareºalu-
lui Ion Antonescu. În schimb, Colegiul Naþional de Apãrare a introdus
cursuri despre Holocaust, ceea ce reprezintã o mãsurã revoluþionarã ¾145.
Ordonanþa a fost deja criticatã pentru cã ar fi incoerentã¾146 sau pentru cã
ar afecta echilibrul drepturilor ¾147. Împotriva Ordonanþei au protestat
grupuri ortodoxist-extremiste¾148.

Legislaþia privind protecþia membrilor minoritãþilor
naþionale

Sistemul de protecþie a minoritãþilor naþionale este, în România, rela-
tiv amplu, cel puþin la nivelul legislaþiei. Baza sa o constituie art. 6 al
Constituþiei, care enunþã: „Statul recunoaºte ºi garanteazã persoanelor
aparþinând minoritãþilor naþionale dreptul la pãstrarea, la dezvoltarea ºi
la exprimarea identitãþii lor etnice, culturale, lingvistice ºi religioase”.
Un numãr de legi sectoriale ºi în primul rând Legea învãþãmântului nr.
84/1985, reactualizatã, Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
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149 Legea electoralã, art 59 (2), Constituþia României.
150 Gabriel Andreescu, Romania: Shadow Report: June 2000, citat.
151 Decizia guvernamentalã nr. 13/2001.
152 Open Society Foundation, Monitoring the EU Accession Process: Minority Protec-

tion, Budapest, 2001. Strategia Naþionalã pentru Romi, adoptatã în 2001, are în
vedere un program de zece ani, cu planuri pe patru ani. Strategia se referã la dez-
voltarea comunitarã, locuinþe, asigurare socialã, sãnãtate, grija copiilor, locuri de
muncã, dreptate ºi ordine publicã, educaþie, culturã ºi comunicare.

153 Vezi Monitoring the EU Accession Process: Minority Protection, citat.
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reactualizatã, definesc drepturile substanþiale de care se bucurã per-
soanele aparþinând minoritãþilor naþionale. Deºi ideea de drept colectiv
este vehement respinsã la nivelul actualei clase politice, legislaþia
româneascã acordã drepturi colective. Astfel, organizaþiile cetãþenilor
aparþinând minoritãþilor naþionale care nu obþin numãrul necesar de
voturi pentru a fi reprezentaþi în Parlament au dreptul la un scaun de
deputat fiecare ¾149. Organizaþiile reprezentative formeazã Consiliul
Minoritãþilor Naþionale, care se bucurã de finanþare de la bugetul de stat.

Pe de altã parte, instrumentele de aplicare a acestui sistem sunt mai
slab dezvoltate ¾150. În 1997 a fost creat Departamentul pentru Protecþia
Minoritãþilor Naþionale, care includea un Birou Naþional pentru Romi.
Dupã alegerile din 2000, guvernul nou ales a plasat DPMN la Ministerul
Informaþiei Publice, sub numele de Departamentul pentru Relaþii
Interetnice. Biroul Naþional pentru Romi din DRI a fost înlocuit de un
subsecretariat de stat pentru romi. Dacã DPMN era condus de un minis-
tru, noul departament este condus de un secretar de stat¾151.

Comitetul Interministerial pentru Minoritãþile Naþionale a fost creat
pentru a asigura sprijinul guvernamental coordonat al dezvoltãrii ºi
implementãrii strategiei de protecþie a minoritãþilor naþionale. Subcomi-
sia Interministerialã pentru Romi, un organism mixt compus din experþi
guvernamentali ºi independenþi, aceºtia din urmã nominalizaþi de ONG-
urile romilor, ajutã la implementarea politicilor publice pentru romi¾152.

Instituþia Avocatului Poporului, creatã în martie 1997, are mandatul
de a apãra drepturile ºi libertãþile cetãþenilor împotriva încãlcãrii lor de
cãtre autoritãþi. În fapt, chestiunile minoritãþilor au þinut de competenþa
Departamentului pentru ordine, organisme militare ºi speciale, peniten-
ciare, minoritãþi, culte, strãini, consumatori ºi contribuabili ¾153.

Sistemul antidiscriminatoriu

Sistemul legislativ ºi instituþional al prevenirii ºi combaterii discrimi-
nãrii a fost pânã de curând cea mai slabã componentã a sistemului de pro-
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154 Cazurile pot fi iniþiate doar ex officio de cãtre organele de investigaþie.
155 Dar ºi ceangãii maghiari – vezi APADOR-CH Report – 2001.
156 Aceasta s-a întâmplat în cazul tuturor rapoartelor trimise de România organis-

melor internaþionale (vezi Report submitted on 24 June 1999 by Romania pur-
suant to Article 25 para.1 of the Framework Convention for the Protection of
National Minorities: „Cetãþenii români, fãrã distincþie de rasã sau naþionalitate, se
pot bucura în mod egal de toate drepturile ºi libertãþile garantate de Constituþie
ºi lege ºi pot participa în aceeaºi mãsurã la viaþa politicã, economicã, socialã ºi
culturalã, fãrã privilegii sau discriminare” http://www.riga.lv/minelers/reports/
romania/romania_NGO.htm

157 Monitorul Oficial 432/02.09.2000 (Ordonanþa 137/31.08.2000). Legea de adoptare
a Ordonanþei 137 a obþinut votul final în Ianuarie 2002 ºi a fost apoi publicatã în
Monitorul Oficial la 16 ianuarie 2002.

158 Ordonanþa 137/2000, Art.2 (1): „orice deosebire, excludere, restricþie sau prefe-
rinþã, pe bazã de rasã, etnie, limbã, religie, […] sau orice alt criteriu, care are ca
scop sau efect restrângerea sau înlãturarea recunoaºterii, folosinþei sau exercitãrii
în condiþii de egalitate, a drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale sau a
drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social ºi cultural
sau în orice alte domenii ale vieþii publice”.

Legislaþia ºi instituþiile relevante pentru manifestãrile extremiste

tecþie a persoanelor aparþinând diferitelor grupuri etnice. Singura
prevedere antidiscriminatorie cu forþã juridicã a fost art. 247 al Codului
Penal: „Îngrãdirea, de cãtre un funcþionar public, a folosinþei sau a exer-
ciþiului drepturilor vreunui cetãþean, ori crearea pentru acesta a unor si-
tuaþii de inferioritate pe temei de naþionalitate, rasã, sex sau religie, se
pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani”¾154. Nu a existat nici o con-
damnare a unui oficial pe baza acestui articol, în ciuda largului fenomen
de discriminare în România, în special în ce-i priveºte pe romi¾155. Pentru
o perioadã lungã de timp, punerea în aplicare a normelor anti-discrimi-
nare a fost împiedicatã prin refuzul autoritãþilor de a recunoaºte magni-
tudinea acestui fenomen ¾156.

În luna august 2000, Parlamentul a adoptat Legea privind publici-
tatea, interzicând utilizarea de enunþuri în reclame care discrimineazã
pe bazã rasialã, sexualã, de limbã, origine socialã, identitate etnicã sau
naþionalã. Dar nici aceastã lege nu a avut un efect semnificativ asupra
enunþurilor discriminatorii în reclame.

O importantã schimbare a fost produsã odatã cu intrarea provizorie
în vigoare, în noiembrie 2000, a Ordonanþei 137 privind prevenirea ºi
pedepsirea tuturor formelor de discriminare¾157. Astãzi, aceasta constitu-
ie cel mai comprehensiv set de mãsuri anti-discriminare din spaþiul
Europei Centrale ºi de Est.

Ordonanþa 137 oferã o definiþie a discriminãrii ºi interzice discrimi-
narea în accesul la un loc de muncã, sãnãtate ºi alte servicii publice,
educaþie ºi locuinþe¾158. Legea oferã ONG-urilor care luptã pentru drep-
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159 Ordonanþa 137/2000, Art. 22.
160 Ordonanþa 137/2000 Art. 21 (1). Douã astfel de cazuri au fost depuse la curþile de

justiþie din România de la adoptarea Ordonanþei 137 ºi sunt pe rol. Cazurile au
fost aduse în faþa justiþiei de ONG-ul Romani Criss.

161 Ordonanþa 137/2000, Art. 23.
162 Acestea au inclus „Workshopurile toleranþei”, „Tinerii ºi campania împotriva

rasismului, anti-semitismului, xenofobiei ºi intoleranþei” ºi „Toleranþa în viaþa
politicã”.
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turile omului locus standi¾159 ºi permite victimelor sã cearã reparaþii pen-
tru acþiuni discriminatoare¾160.

Ordonanþa 137 prevede stabilirea unui organism special de monitori-
zare ºi aplicare a legii: Consiliul Naþional pentru Prevenirea Discrimi-
nãrii, subordonat guvernului¾161. Hotãrârea guvernamentalã de înfiinþare
a CNPD a fost adoptatã în luna noiembrie 2001.

Un fond special existent sub guvernul anterior ºi destinat conferin-
þelor, seminariilor ºi meselor rotunde împotriva discriminãrii ¾162 –
Fundaþia Naþionalã împotriva Rasismului, Antisemitismului, Xenofobiei
ºi Intoleranþei – a fost exploatat în mod abuziv de cãtre tinerii membri ai
partidelor extremiste, printre care ºi România Mare.

Un rol aparte îl are legislaþia internaþionalã ratificatã de România, cu
relevanþã antiextremistã. Rolul sãu important este datorat, pe de o parte,
naturii moniste a sistemului constituþional românesc, care dã prioritate
legislaþiei internaþionale în materia drepturilor omului ºi, pe de altã par-
te, impactului pe care îl are atitudinea comunitãþii internaþionale asupra
a ceea ce se întâmplã în România.

Ratificarea legislaþiei internaþionale relevante

România a ratificat cele mai importante documente internaþionale
dedicate chestiunii discriminãrii rasiale ºi etnice: Convenþia ILO nr.
111/1958; convenþia ONU privind drepturile copilului; convenþia ONU
privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasialã; carta ONU a
drepturilor civile ºi politice ºi protocolul opþional; convenþia ONU a
drepturilor economice, sociale ºi culturale; convenþia Europeanã a
Drepturilor Omului împreunã cu toate protocoalele acesteia; convenþia
cadru pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale.

România a ratificat tratatele bilaterale cu Ungaria (1996) ºi Ucraina
(1997), inclusiv prevederile privind protecþia persoanelor care aparþin
minoritãþilor naþionale. Aceste intrumente obligã România sã imple-
menteze standardele Declaraþiei ONU asupra Drepturilor Persoanelor
Aparþinând Minoritãþilor Naþionale sau Etnice, Religioase ºi Lingvistice,
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163 Tratatul Bilateral cu Ungaria a fost semnat la 16 septembrie 1996; Tratatul Bila-
teral cu Ucraina a fost semnat la 3 mai 1997.

164 Constituþia României, 1991, Art. 11, para. 2.
165 Efortul de a impune instituþiilor competente aplicarea legii antiextremiste a

aparþinut unor organizaþii din societatea civilã. Un exemplu este acþiunea mai
multor organizaþii în anul 1999, în momentul „celei de-a cincea mineriade”,
reclamând scoaterea PRM în afara legii (Grupul pentru Dialog Social, Comitetul
Helsinki Român, Alianþa Civicã).

Legislaþia ºi instituþiile relevante pentru manifestãrile extremiste

Documentul de la Copenhaga al Conferinþei CSCE asupra Dimensiunii
Umane, CCMN ºi Recomandarea 1201 ¾163. Tratatele internaþionale au de-
venit parte a legislaþiei interne dupã ratificare ºi au precedenþã în raport
cu legile interne în caz de conflict¾164.

Aplicarea normelor

Ca o evaluare generalã, se poate spune cã prevederile antiextremiste
ale Constituþiei ºi ale Codului Penal sunt relativ ferme. Mãsurile speciale
destinate protecþiei minoritãþilor naþionale sunt acoperitoare ºi depãºesc
standardele internaþionale. Prin adoptarea Ordonanþei nr. 137/2000 ºi
adoptarea Hotãrârii de înfiinþare a Consiliului Naþional pentru Combaterea
Discriminãrii în noiembrie 2001, s-a pus capãt unui lung interval de timp
în care mijloacele antidiscriminatorii din legislaþia româneascã erau com-
plet insuficiente. La cele de mai sus se adaugã faptul cã România a adop-
tat marea majoritate a legislaþiei internaþionale relevante în domeniu.

În aceste condiþii, problema centralã în România este aplicarea
normelor, în alþi termeni, respectarea statului de drept. Din acest punct
de vedere, situaþia aratã extrem de nemulþumitoare. Dezvoltarea mani-
festãrilor extremiste în ultimul deceniu, ca ºi rãspânditul comportament
discriminatoriu a putut avea loc în ciuda existenþei unor instrumente
legale puse la dispoziþia instituþiilor statului pentru a le face faþã.

Utilizarea normelor depinde, de o parte, de tradiþia instituþionalã ºi
de voinþa politicã ºi, pe de altã parte, de educaþia cetãþenilor, de capaci-
tatea lor de a cere ºi obþine aplicarea legii. Este neîndoios cã în toate cele
trei puncte enumerate existã un important deficit ¾165.
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