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RARIŢA ZBRANCA

Utilizarea limbilor minoritare în mass-media

Introducere

Materialul de faţă urmăreşte să ofere o analiză a modului în care este pus 
în practică în România setul de prevederi referitoare la mass-media al „Cartei 
europene a limbilor regionale sau minoritare”, adoptată la Strasbourg în 1992 
şi ratificată de Parlamentul României prin adoptarea Legii nr. 282 din 2007. 
Documentul face o trecere în revistă a reglementărilor care vizează domeniul 
mass-mediei în limbile minorităţilor naţionale, a prevederilor Cartei şi a mo-
dului în care acestea sunt puse în practică, o analiză a consecinţelor Cartei, şi 
formulează un set de recomandări pentru o mai eficientă transpunere în prac-
tică a literei şi spiritului acesteia.

1. Cadrul legislativ românesc de garantare a presei în limbile 
minorităţilor naţionale

Implementarea Cartei nu se realizează – nici în domeniul mass-media, dar 
nici în alte domenii – prin adoptarea de noi acte normative. Conform declara-
ţiilor reprezentantului Departamentului pentru Relaţii Interetnice din cadrul 
Guvernului României, la momentul elaborării legii 282/2007 angajamentele 
din Cartă au fost astfel preluate încât respectarea lor să fie asigurată prin legis-
laţia deja în vigoare.

Din punct de vedere legislativ, audio-vizualului este sectorul mass-media 
cel mai riguros reglementat în România, prin Legea nr. 504 din 11 iulie 2002 – 
Legea audiovizualului şi Legea nr. 41 din 17 iulie 1994 (republicată şi actuali-
zată) privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune 
şi Societăţii Române de Televiziune. Prin aceste acte se asigură şi protecţia lim-
bilor minoritare şi a valorilor minorităţilor naţionale prin mass-media.

Legea audiovizualului prevede între atribuţiile Consiliului Naţional al Au-
diovizualului şi obligaţia de a asigura protejarea culturii şi a limbilor minorită-
ţilor naţionale, inclusiv prin urmărirea exprimării corecte în aceste limbi. Ace-
eaşi lege menţionează că, în localităţile în care o minoritate naţională 
reprezintă o pondere mai mare de 20%, distribuitorii vor asigura şi servicii de 
transmitere a programelor care sunt libere la retransmisie în limba minorităţii 
respective.

Pentru asigurarea de emisiuni audiovizuale în limbile minoritare sau regi-
onale, serviciul public de radio şi televiziune are între obiectele de activitate 
definite prin Legea nr. 41/1994 „realizarea programelor de radiodifuziune sau 
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de televiziune în limbile minorităţilor naţionale sau în alte limbi, cu scop in-
formativ, cultural, educativ şi de divertisment”. Societăţii Române de Radiodi-
fuziune şi Societăţii Române de Televiziune le revine responsabilitatea de a 
promova valorile minorităţilor naţionale şi de a include, în procentul de mi-
nim 30% din creaţia europeană difuzată, pe lângă creaţia românească, şi crea-
ţii specifice minorităţilor naţionale.

În ceea ce priveşte conducerea şi administrarea acestor instituţii, aceeaşi 
lege prevede că membrii Consiliilor de Administraţie ale celor două societăţi 
sunt aleşi de Parlament, numirea unuia dintre membrii fiecărui consiliu fiind 
atribuită grupurilor parlamentare ale minorităţilor naţionale. În acelaşi spirit, 
dacă studiourile teritoriale au şi emisiuni în limbile minorităţilor naţionale, 
comitetele directoare ale acestora vor cuprinde reprezentanţi ai realizatorilor 
acestor emisiuni.

Relevante sunt şi câteva dintre deciziile Consiliului Naţional al Audiovi-
zualului (în baza legii audiovizualului), care au caracter normativ. Astfel, între 
criteriile pe baza cărora CNA decide asupra alocării de licenţe audiovizuale, se 
numără şi măsura în care structura şi formatul programelor propuse de difu-
zori asigură protejarea culturii şi limbilor minorităţilor naţionale. În plus, se 
impune că „în cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordează proble-
me de interes public privind minorităţile etnice ... se va prezenta şi un punct 
de vedere al acestora”.

În ceea ce priveşte presa scrisă, acest domeniu nu este reglementat prin-
tr-o lege specială, în mare parte presa scrisă funcţionează pe principiul autore-
glementării, în sensul în care organizaţiile de jurnalişti definesc un cod deon-
tologic şi apreciază, prin premii, performanţele din domeniu. Este încă în 
vigoare Legea nr. 3 din 28 martie 1974, republicată – Legea presei din Republi-
ca Socialistă România, care prevede că „oamenilor muncii din rîndul naţiona-
lităţilor conlocuitoare le sînt create condiţii de informare şi exprimare a opini-
ilor şi prin organe de presă în limba maternă”. Această lege este însă ignorată 
în practică, dată fiind lipsa ei de relevanţă pentru situaţia actuală a presei.

2. Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare – aspecte 
relevante pentru mass-media

2.1. Relevanţa Părţii a II-a, Articolul 7 – Obiective şi principii

Partea a doua a Cartei limbilor minoritare enumără o serie de principii ge-
nerale, pe care, conform Art. 2 – Angajamente, ţara semnatară se angajează să 
le aplice la ansamblul limbilor regionale sau minoritare folosite pe teritoriul 
său. Aceste limbi sunt, conform Art. 2 din Legea nr. 282 din 24 octombrie 2007 
pentru ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare: limba 
albaneză, limba armeană, limba bulgară, limba cehă, limba croată, limba ger-
mană, limba greacă, limba italiană, limba idiş, limba macedoneană, limba ma-
ghiară, limba poloneză, limba romani, limba rusă, limba ruteană, limba sârbă, 
limba slovacă, limba tătară, limba turcă, limba ucraineană.

Dat fiind faptul că o parte a acestor limbi beneficiază de o protecţie extinsă 
prin intrarea sub incidenţa Părţii a III-a a Cartei, dispoziţiile Părţii a II-a din 
Cartă se aplică pentru limbile minoritare sau regionale definite în art. 4 din 
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Legea nr. 282, incluse în tabelul de mai jos. Numărul vorbitorilor acestor limbi 
ca limbi materne este identificat prin datele Recensământului din 20021:

Nr crt. Limba minoritară Numărul de persoane care utilizează 
această limbă ca limbă maternă

1. Limba albaneză 484
2. Limba armeană 721
3. Limba greacă 4.170
4. Limba idiş 951
5. Limba italiană 2.531
6. Limba macedoneană 588
7. Limba poloneză 2.690
8. Limba romani 237.570
9. Limba ruteană 169

10. Limba tătară 21.272

Mass-media este unul dintre canalele de punere în practică a principiilor 
enumerate în Partea a II-a a Cartei, însă în lipsa unor formulări explicite sau a 
menţionării unor standarde, nu se poate vorbi de o monitorizare propriu-zisă a 
progreselor implementării acestui set de dispoziţii ale Cartei. Prezentăm în 
cele ce urmează o serie de informaţii relevante pentru reglementările formula-
te de Cartă şi câteva comentarii având caracter de observaţii generale.

Primul alineat al acestei părţi ale Cartei include între principii şi obiective:
„1. a. recunoaşterea limbilor regionale sau minoritare ca o expresie a bogă-

ţiei culturale;
d. facilitarea şi/sau încurajarea folosirii oral sau/şi în scris, a limbilor regi-

onale sau minoritare, în viaţa publică sau în viaţa privată;
Ca un principiu esenţial, recunoaşterea limbilor minoritare ca expresie a 

bogăţiei culturale implică, pe de o parte, încurajarea de către stat a expresiei în 
aceste limbi prin mijlocele de informare în masă (facilitarea/sprijinirea publi-
caţiilor în limbile minoritare sau regionale, alocarea de timpi de emisie în 
aceste limbi, de frecvenţe de emisie radio şi TV etc.) şi, pe de altă parte, utili-
zarea mediei ca un canal de promovare în rândul populaţiei a valorilor diver-
sităţii lingvistice.

Principiul stabilit prin alineatul 1, punctul d. face referire explicită la faci-
litarea şi/sau încurajarea folosirii în oral sau scris a limbilor minoritare în viaţa 
publică sau în viaţa privată. Mass-media – presa scrisă, audio-vizuală şi inter-
netul – au un potenţial mare pentru implementarea acestui principiu.

Prezentăm în tabelul de mai jos o sinteză a tipului de conţinut mass-media 
existent pentru fiecare minoritate:

1 http://www.recensamant.ro/, (accesat la 05.07.2009)
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O parte dintre comunităţile reprezentând minorităţi naţionale au publica-
ţii în limba maternă (unele cu conţinut bilingv) îngrijite de organizaţiile re-
spectivelor minorităţi. O listă a acestor publicaţii este prezentată în Anexa nr. 
3. Se poate vorbi însă de presă scrisă periodică – cotidiană sau săptămânală – 
doar în cazul limbii maghiare şi germane, nu şi în cazul limbilor care intră sub 
incidenţa Părţii a II-a a Cartei.

Societatea Română de Radiodifuziune2 (SRR) realizează şi difuzează prin 
studiouri regionale emisiuni în limbi ale minorităţilor naţionale. Aceste emisi-
uni acoperă limbile cuprinse în Partea a III-a a Cartei, dar şi programe în lim-
bile armeană (Radio Constanţa), greacă (Radio Constanţa), italiană (Radio Ti-
mişoara), romani (Radio Târgu-Mureş, Timişoara, Reşiţa), tătară (Radio 
Constanţa).

Societatea Română de Televiziune (SRTV) difuzează, la rândul ei, o serie 
de emisiuni în limbile minorităţilor naţionale, în special pe canalul TVR3, în-

2 Conform Raportului de activitate al Societăţii Române de Radiodifuziune - 2008, la 
http://www.srr.ro/info/publice/activitate/2008/raport%20de%20activitate%20srr%20
2008-13aprilie2009.pdf, (accesat la 7.08.2009)
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fiinţat în 2008 şi dedicat comunităţilor regionale. De-a lungul anilor, emisiuni-
le dedicate comunităţilor etnice nu se desfăşurau în mod necesar în limbile 
minoritare. Din 2008 grila de programe TVR face diferenţa între emisiunile în 
limbile minoritare şi emisiuni despre viaţa şi cultura diferitelor grupuri etnice. 
Pentru a cuprinde cele 20 de minorităţi naţionale din România, în prezent pro-
gramele TVR includ emisiuni în limbile: maghiară, germană, sârbă, bulgară, 
croată, rusă, turcă, cehă, slovacă, ucraineană (dintre limbile incluse în Partea a 
III-a Cartei) şi tătară, greacă, romani (dintre limbile incluse în Partea a II-a Car-
tei). Pe lângă acestea, programele TVR includ şi emisiuni în limba română 
despre viaţa şi cultura comunităţilor: poloneză, italiană, armeană, albaneză, 
ruteană, evreiască şi macedoneană.

Menţionăm câteva aspecte care trebuie avute în vedere pentru evaluarea 
modului în care aceste emisiuni satisfac nevoile comunităţilor etnice minori-
tare şi au o contribuţie la protejarea limbilor regionale şi minoritare:

– timpii de emisie, care sunt foarte scurţi în cazul unor limbi – 5-20 de 
minute de program TV şi 10-60 de minute program radio pe săptămâ-
nă în cazul minorităţilor mici (Anexa 1, Timpi de emisie TVR, Anexa 
2, Timpi de emisie Radio);

– orele de emisie puţin favorabile – în special în prima parte a după-
amiezii, când audienţa este formată în majoritate din copii şi populaţia 
de vârsta a treia;

– conţinutul şi relevanţa acestor emisiuni pentru viaţa cotidiană a comu-
nităţilor. Dată fiind durata scurtă a emisiunilor şi periodicitatea, în ge-
neral săptămânală – a difuzării lor, ştirile sunt excluse din aceste pro-
grame. Materialele difuzate sunt în general producţia proprie a 
studiourilor de radio şi TV şi reflectă evenimente semnificative ale co-
munităţilor, aspecte legate de religie, tradiţie, obiceiuri;

– calitatea materialelor difuzate. Există puţine baze pentru o evaluare 
calitativă obiectivă a materialelor radio şi TV difuzate. Aspecte rele-
vante din acest punct de vedere sunt cotele de audienţă reduse (expli-
cabile şi prin orele de emisie), bugetele de producţie mici, faptul că, 
pentru unele dintre limbi, posturile nu au angajaţi proprii vorbitori, 
lucrând cu colaboratori, lipsa unor studii cu privire la nevoile şi inte-
resele audienţei şi mijloacele limitate de consultare cu publicul, utili-
zate de redacţii.

3. Părţile se angajează să promoveze, prin măsuri corespunzătoare, înţele-
gerea reciprocă între toate grupurile lingvistice ale ţării, îndeosebi acţionând în 
aşa fel încât respectul, înţelegerea şi toleranţa faţă de limbile regionale sau mino-
ritare să figureze printre obiectivele educaţiei şi instruirii desfăşurate în ţară, şi 
să încurajeze mijloacele de comunicare în masă să urmărească acelaşi obiectiv.

În această parte a Cartei, singura referire explicită la mass-media este făcută 
în alineatul 3, prin care mijloacelor de comunicare în masă le revine, alături de 
educaţie, rolul de a cultiva înţelegerea reciprocă între grupurile lingvistice, pre-
cum şi valorile respectului, înţelegerii şi toleranţei faţă de limbile minoritare.

Din această perspectivă are relevanţă modul în care mass-media în general 
reflectă aspecte referitoare la comunităţile etnice şi lingvistice minoritare şi 
diversitatea etno-lingvistică. Nu există un organ specializat de control al pre-
sei scrise; în domeniul audio-vizualului garantul acestor principii (mai degra-
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bă al neîncălcării acestor principii) fiind Consiliul Naţional al Audiovizualului 
(www.cna.ro).

Posturile de radio şi televiziune publice includ în grilele de program, pe 
lângă emisiuni în limbile minorităţilor, şi emisiuni în limba română despre 
viaţa comunităţilor etnice (ex. „Convieţuiri”, la TVR), încercând astfel să pro-
moveze cunoaşterea reciprocă şi respectul pentru diversitate, inclusiv diversi-
tatea lingvistică.

Preocupări legate de promovarea dialogului interetnic şi de reflectarea co-
rectă în presă a temelor legate de comunităţile etnoculturale minoritare au în 
special organizaţiile neguvernamentale. Agenţia de Monitorizare a Presei – 
Academia Caţavencu (www.mma.ro), Centrul pentru Jurnalism Independent 
(www.cji.ro), Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală (www.edrc.
ro), care a iniţiat proiectul Divers.ro, au derulat de-a lungul anilor proiecte re-
levante în acest sens.

Experţii acestor organizaţii apreciază că în ultimii ani s-au înregistrat îm-
bunătăţiri semnificative la nivelul reflectării problemelor minorităţilor în 
presa de limbă română. Un rol important în acest sens îl au atât modificările 
de natură legislativă, privind combaterea discriminării, cât şi faptul că în re-
dacţiile de limbă română sunt integraţi tot mai mulţi etnici minoritari care 
sunt în măsură să ofere o perspectivă relevantă asupra vieţii comunităţilor 
etnice.

4. În determinarea politicii faţă de limbile regionale sau minoritare, Părţile 
se angajează să ia în considerare necesităţile şi dorinţele exprimate de grupuri-
le ce folosesc aceste limbi. Ele sunt încurajate să creeze, dacă este necesar, or-
gane cu rol consultativ asupra tuturor chestiunilor legate de limbile regionale 
sau minoritare.

Competenţa principală în punerea în practică şi monitorizarea implemen-
tării Cartei limbilor regionale şi minoritare revine Departamentului pentru Re-
laţii Interetnice (DRI) din cadrul Guvernului. Sub coordonarea DRI se află 
Consiliul Minorităţilor Naţionale (CMN), un organ consultativ al Guvernului, 
fără personalitate juridică, care are drept scop asigurarea relaţiilor cu organiza-
ţiile minorităţilor naţionale. CMN este format din reprezentanţi ai organizaţii-
lor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, reprezentate în Parlamentul 
României.

Pe agenda publică nu se poate vorbi de o dezbatere legată de presa în lim-
bile minorităţilor naţionale. Dată fiind competenţa limitată a membrilor orga-
nizaţiilor minorităţilor naţionale în mass-media, pentru determinarea politici-
lor faţă de limbile regionale şi minoritare la capitolul mijloace de comunicare 
o posibilă soluţie ar fi dezvoltarea unui grup consultativ format din experţi din 
mass-media – provenind din domeniul public şi privat – cu apariţie/difuzare 
în limbile minorităţilor.

2.2. Relevanţa Părţii a III-a, Articolul 8 din Cartă pentru domeniul 
mass-media

Partea a III-a a Cartei conţine un set de prevederi, dintre care statele sem-
natare se angajează să aplice pentru fiecare limbă minoritară a cărei protecţie 
este inclusă în această parte a Cartei un minim de 35 paragrafe. Dintre acestea 
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statul trebuie să aplice minim un paragraf din Articolul 11 – Mijloace de comu-
nicare.

Conform Articolului 5 din Legea nr. 282, prevederile Părţii a III-a din Cartă 
se referă la un număr de zece limbi regionale sau minoritare. În tabelul de mai 
jos redăm, în ordinea numărului de persoane care utilizează limba respectivă, 
cele zece limbi şi numărul persoanelor care, la recensământul populaţiei din 
2002, s-au declarat vorbitoare ale limbii respective, ca limbă maternă:

3

Nr crt. Limba regională sau 
minoritară

Numărul de persoane care utilizează 
această limbă ca limbă maternă3

1 Limba maghiară 1.443.970
2 Limba ucraineană 57.407
3 Limba germană 44.888
4 Limba ruso-lipoveană 29.246
5 Limba turcă 28.115
6 Limba sârbă 20.411
7 Limba slovacă 16.027
8 Limba bulgară 6.735
9 Limba croată 6.355

10 Limba cehă 3.381

Autorităţile române şi-au asumat punerea în practică a 3 paragrafe din Art. 
11 pentru fiecare limbă menţionată mai sus.

Paragraful 1, este preluat diferenţiat pentru fiecare limbă minoritară, în 
funcţie de numărul de vorbitori, extinderea teritorială a uzanţei acestor limbi 
şi a nivelului actual de dezvoltare a presei în limbile minoritare. Acest para-
graf face referire la sprijinirea realizării şi difuzării de materiale de presă scri-
să, radio şi televiziune în limbile minoritare şi regionale, asistenţa financiară 
pentru aceste producţii şi sprijinirea pregătirii profesionale a jurnaliştilor şi a 
personalului pentru mijloacele de comunicare ce utilizează limbile regionale 
sau minoritare.

Paragrafele 2 şi 3 au fost asumate integral pentru toate cele 10 limbi mino-
ritare. Prin Paragraful 2 părţile semnatare se angajează să garanteze libertatea 
de recepţie directă şi retransmitere a emisiunilor de radio şi de televiziune ale 
ţărilor vecine, realizate într-o limbă identică sau apropiată de o limbă regiona-
lă sau minoritară şi să vegheze ca nicio restricţie a libertăţii de expresie şi cir-
culaţie a informaţiei într-o limbă regională sau minoritară să nu fie impusă 
presei scrise.

Paragraful 3 prevede ca interesele vorbitorilor limbilor regionale sau mino-
ritare să fie reprezentate sau luate în considerare în cazul structurilor având ca 
sarcină garantarea libertăţii şi a pluralităţii mijloacelor de comunicare.

3 http://www.recensamant.ro/, (accesat la 05.07.2009)
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Analiza modului şi mecanismelor de implementare a Părţii a III-a

În cele ce urmează prezentăm o serie de aspecte legate de implementarea 
în România a prevederilor din Partea a III-a a Cartei. Pentru fiecare (sub)para-
graf prezentăm un tabel sintetic şi comparativ a dispoziţiilor asumate de către 
statul român şi o analiză a modului de implementare. Informaţiile şi opiniile 
la care facem referire în comentarii au fost obţinute prin documentare, chesti-
onare şi interviuri adresate organizaţiilor minorităţilor naţionale, instituţiilor 
de presă, organizaţiilor mass-media şi unor organisme publice având compe-
tenţe în domeniul mass-media sau al minorităţilor naţionale. O listă completă 
a surselor de informare şi a persoanelor/organizaţiilor intervievate este anexată 
la sfârşitul raportului.

Paragraful 1, Subparagraful a.

În ceea ce priveşte serviciile publice de radio şi televiziune, România îşi 
asumă punctul iii. al subparagrafului a, şi anume să ia măsuri pentru ca difu-
zorii să programeze emisiuni în limbile minoritare sau regionale. Doar în cazul 
limbii maghiare, statul român va încuraja/facilita crearea a cel puţin un post 
de radio şi a unuia de televiziune în această limbă.
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a. în măsura în care radioul şi televiziunea au caracterul de servicii publice:

ii. să încurajeze şi/sau să 
faciliteze crearea cel puţin 
a unei staţii de radio şi a 
unui canal de televiziune 
în limbile regionale sau 
minoritare;
iii. să ia măsuri corespun-
zătoare pentru ca difuzorii 
să programeze emisiuni în 
limbile regionale sau mi-
noritare.

Serviciile publice de radio şi televiziune sunt asigurate prin Societatea 
Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune.
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Conform Raportului de activitate al Societăţii Române de Radiodifuziune 
– 20084, serviciul public de radio asigură difuzarea de emisiuni în toate cele 10 
limbi minoritare prin studiourile regionale, astfel:

• Bulgară – 30 de minute pe săptămână (Radio Timişoara);
• Cehă – 60 de minute pe săptămână (Radio Timişoara, Radio Reşiţa);
• Croată – 30 de minute pe săptămână (Radio Timişoara);
• Germană – 1.630 de minute pe săptămână (Radio Bucureşti, Timişoa-

ra, Târgu-Mureş, Reşiţa);
• Maghiară – 6.230 de minute pe săptămână (Radio Bucureşti, Târgu-

Mureş, Cluj, Timişoara, Reşiţa);
• Rusă – 60 de minute pe săptămână (Radio Constanţa);
• Sârbă – 870 de minute pe săptămână (Radio Timişoara, Reşiţa);
• Slovacă – 90 de minute pe săptămână (Radio Timişoara, Reşiţa);
• Turcă – 60 de minute pe săptămână (Radio Constanţa);
• Ucraineană – 85 de minute pe săptămână (Radio Timişoara, Reşiţa, 

Cluj).
Societatea Română de Televiziune (SRTV) difuzează pe canalele TVR1, 

TVR2, TVR3, TVR Cultural, TVR Internaţional emisiuni în toate limbile mino-
ritare prevăzute de Partea a III-a din Cartă.

Începând cu octombrie 2008, SRTV a înfiinţat postul TVR3, un prim post 
dedicat temelor şi comunităţilor locale şi regionale. Grila TVR3 este formată 
din producţii ale studiourilor teritoriale TVR Iaşi, TVR Craiova, TVR Cluj, 
TVR Timişoara, TVR Târgu-Mureş, partea de sud a ţării fiind acoperită de pro-
ducţii realizate de studioul central din Bucureşti. Conform Raportului de acti-
vitate al SRTV, algoritmul de includere a emisiunilor în limbile şi despre mi-
norităţile naţionale în grila de programe este realizat prin consultare cu 
reprezentanţii minorităţilor din Parlamentul României. Un tabel cu timpii de 
emisie alocaţi pentru fiecare minoritate naţională (mai puţin cea maghiară) se 
regăseşte în Anexa nr. 1, prezentată la sfârşitul raportului.

Până în 2008 programele TVR includeau emisiuni în limbile maghiară, 
germană, sârbă şi romani. Înfiinţarea în octombrie 2008 a canalului TVR3 a 
permis mărirea spaţiului alocat emisiunilor în limbile minorităţilor şi a dus la 
crearea de noi emisiuni. Pentru prima dată în istoria TVR, în grila de programe 
a TVR3 au fost introduse, în octombrie 2008, emisiuni în limbile: bulgară, 
croată, rusă, turcă, tătară, greacă, cehă, slovacă şi ucraineană.

Tot începând din 2008, în programul TVR s-a făcut distincţia între emisi-
uni în limbile minorităţilor (subtitrate în limba română) şi emisiuni despre 
minorităţi naţionale, în limba română.

Difuzarea de către canale ale serviciului public de radio şi televiziune de 
emisiuni în limbile bulgară, cehă, croată, germană, rusă, sârbă, slovacă, turcă 
şi ucraineană confirmă faptul că România respectă angajamentul asumat pen-
tru aceste limbi prin subparagraful a, punctul iii., acela de a lua „măsuri cores-
punzătoare pentru ca difuzorii să programeze emisiuni în limbile regionale 
sau minoritare”.

4 http://www.srr.ro/info/publice/activitate/2008/raport%20de%20activitate%20
srr%202008-13aprilie2009.pdf, (accesat la 7.08.2009)
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În ceea ce priveşte punctul ii., asumat în relaţie cu limba maghiară, de a 
„încuraja şi/sau facilita crearea cel puţin a unei staţii de radio şi a unui canal 
de televiziune” măsura respectării acestei prevederi este relativă şi dependen-
tă de interpretarea sintagmelor „încuraja” şi „facilita”. Nu există încă un post 
de radio sau televiziune, serviciu public, care să emită exclusiv în limba ma-
ghiară. O soluţie intermediară în respectarea acestei prevederi este înfiinţarea 
în 2008 a studioului regional de televiziune Târgu-Mureş, al cărui program 
este de aproximativ 50% în limba maghiară. Similar, Radio Târgu-Mureş, care 
acoperă cu programe judeţele Mureş, Braşov, Harghita şi Covasna, emite săptă-
mânal 3.000 minute în limba maghiară în FM (unde scurte), din care 2.220 de 
minute şi pe unde medii.

Paragraful 1, Subparagraful b.

Subparagraful b. face referire la difuzarea de emisiuni radio în limbile re-
gionale sau minoritare. Spre deosebire de subparagraful a., care implică servi-
cii publice, această secţiune menţionează angajamentul de încuraja şi/sau faci-
lita crearea a cel puţin unui post de radio (limba maghiară) şi emiterea în mod 
periodic de programe de radio în limbile minoritare (în cazul a opt limbi), fără 
a menţiona caracterul public sau privat al staţiei emiţătoare.
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b. i. să încurajeze şi/sau să faci-
liteze crearea cel puţin a unei 
staţii de radio în limbile regiona-
le sau minoritare;
b. ii. să încurajeze şi/sau să faci-
liteze emiterea de programe de 
radio în limbile regionale sau 
minoritare, în mod periodic.

Este interesant de observat că, dintre cele 10 limbi ale Părţii a III-a a Car-
tei, acest subparagraf nu se aplică limbii croate.

În ceea ce priveşte emisiunile radio în limbile minorităţilor naţionale ale 
Societăţii Române de Radiodifuziune, detaliile – limbile de emisie, timpii de 
emisie – sunt prezentate la categoria anterioară.

Nu există informaţii centralizate referitoare la emisiunile radio în limbile 
regionale şi minoritare difuzate de posturile private. Din informaţiile obţinute 
de la reprezentanţii organizaţiilor minorităţilor naţionale şi de la reprezentan-
tul CNA, aflăm că, exceptând limba maghiară, sârbă şi turcă nu există emisiuni 
radio în limbile minorităţilor naţionale pe alte posturi decât cele ale serviciului 
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public. Raţiunile sunt în principal de natură financiară, dat fiind numărul mic 
de vorbitori ai acestor limbi, posturile comerciale nu găsesc interes în include-
rea în grila lor a acestui tip de emisiuni.

În limba sârbă a apărut relativ recent un post privat, Radio Link, însă aces-
ta este un post comercial, fără producţie proprie de materiale informative.

Comunitatea turcă este singura care deţine un post propriu de radio, care 
emite în Constanţa, pe unde scurte, timp de 9 ore pe zi în limbile turcă şi româ-
nă. Funcţionarea postului este finanţată în cea mai mare parte prin eforturile 
comunităţii şi prin fonduri din partea Guvernului Turciei. În programul postului 
un rol important îl au emisiunile religioase; din această perspectivă postul 
adresându-se nu doar etnicilor turci, ci întregii comunităţi musulmane, inclusiv 
tătarilor turco-musulmani.

Acest subparagraf se aplică diferenţiat pentru limba maghiară, unde Româ-
nia se angajează să „încurajeze şi/sau să faciliteze crearea cel puţin a unei 
staţii de radio”. Din nou, monitorizarea aplicării Cartei este dependentă de 
înţelegerea termenilor „a încuraja” şi „a facilita”.

După cum am menţionat deja, nu există un post de radio public exclusiv în 
limba maghiară. Dacă însă, de exemplu, considerăm alocarea de licenţe radio 
pentru posturile private cu emisie în limba maghiară ca un act de facilitare a 
creării de staţii radio, putem spune că există un nivel de acoperire practică 
pentru acest angajament.

Conform datelor citate de reprezentantul CNA, există câteva zeci de posturi 
de radio care emit în limba maghiară. Acest lucru este datorat atât dimensiunii 
minorităţii maghiare, cât şi apropierii de Ungaria. Există mai multe posturi 
care emit în România din Ungaria sau care sunt deţinute de firme ungureşti 
licenţiate în România. În special acolo unde comunitatea maghiară este mai 
numeroasă, se poate vorbi de funcţionarea în baza unor principii de piaţă a 
posturilor private de radio. Funcţionează astfel o serie de posturi de radio loca-
le care emit pentru comunitatea respectivă în limba maghiară, între care: Pa-
prika Rádió – Cluj-Napoca, Profi Rádió – Târgu Secuiesc, Rádió Gaga – Târgu-
Mureş, Régió Rádió – Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Baraolt, Retró Rádió 
– Miercurea Ciuc, Siculus Rádió – Târgu Secuiesc, Star Rádió – Odorheiu Se-
cuiesc, Vox FM – Cristuru Secuiesc.

Rămâne totuşi o problemă faptul că posturile de radio care emit în limbile 
minoritare nu acoperă toate ariile geografice unde trăiesc vorbitori ai acestor 
limbi. Din această perspectivă este relevant de menţionat că nu există posturi de 
radio private cu acoperire regională. De exemplu, în cazul minorităţii maghiare, 
în oraşele mari există posturi private locale de limbă maghiară sau emisiuni în 
limba maghiară la posturile publice cu emisie regională. Sunt însă vorbitori de 
limbă maghiară ca limbă maternă care nu au acces la aceste posturi (în general 
în mediul rural sau cei care nu locuiesc în arii cu un număr mai mare de etnici 
maghiari). În plus, dacă luăm în considerare faptul că posturile locale permit 
difuzarea de informaţii relevante pentru ascultător, deoarece se referă la aspecte 
din realitatea imediată a acestuia, doar o mică parte dintre vorbitorii limbilor 
minoritare au acces la emisiuni radio cu un conţinut semnificativ. Totuşi, dat fi-
ind ritmul alert de creştere a numărului de posturi private şi posibilităţile de ex-
pansiune prin internet, putem estima că în câţiva ani problema acoperirii geo-
grafice a emisiunilor în limbile minoritare va fi rezolvată.
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Un aspect relevant în ceea ce priveşte accesul la emisiuni radio este difu-
zarea prin internet. Funcţionarea online a unui post de radio implică costuri 
mult mai mici decât transmisiile prin unde radio şi recepţia lui se poate face şi 
în afara ariei de emisie. Majoritatea posturilor de radio private care emit şi în 
limba maghiară pot fi ascultate live prin internet. În ceea ce priveşte celelalte 
limbi minoritare, ele pot fi urmărite şi pe internet datorită faptului că SRR asi-
gură audiţia live a programelor sale; posturile de radio publice regionale fiind 
accesibile prin www.radioromaniaregional.ro.

O serie de considerente critice legate de conţinutul programelor radiofoni-
ce în limbile minoritare şi relevanţa lor pentru nevoile de conservare şi dez-
voltare a utilizării limbii sunt incluse în analiza Subparagrafului d. 

Paragraful 1, Subparagraful c.

Similar punctului anterior referitor la emisiunile radio, Subparagraful 
c. face referire la difuzarea de emisiuni de televiziune în limbile regionale 
sau minoritare. Din nou, spre deosebire de subparagraful a, care implică 
servicii publice, această secţiune menţionează angajamentul de încuraja şi/
sau facilita crearea a cel puţin unui post de televiziune (limba maghiară) şi 
emiterea în mod periodic de programe de radio în limbile minoritare (în 
cazul a opt limbi), fără a menţiona caracterul public sau privat al staţiei 
emiţătoare.
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c. i. să încurajeze şi/sau să fa-
ciliteze crearea cel puţin a 
unui canal de televiziune în 
limbile regionale sau minori-
tare; sau 
ii. să încurajeze şi/sau să faci-
liteze difuzarea de programe 
de televiziune în limbile regio-
nale sau minoritare, în mod 
periodic;

În ceea ce priveşte serviciul public de televiziune, în raportul de activitate 
din 2008 al SRTV se menţionează că:

– TVR a respectat cu stricteţe spaţiile alocate programelor destinate mino-
rităţilor etnice din România pe cinci canale ale sale;

– În perioada 2005-2008 la Televiziunea Română nu au fost înregistrate 
petiţii sau sesizări cu privire la criteriul de discriminare „limbă”. Televi-
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ziunea Română respectă întocmai prevederile din Carta Europeană a 
limbilor regionale sau minoritare.

La TVR funcţionează o Secţie maghiară şi o Secţie Emisiuni pentru alte 
minorităţi. 

Secţia maghiară a produs în 2008, conform raportului de activitate, 248 de 
ore de emisie. Conform grilei prezentate în Anexa 1. TVR difuzează săptămâ-
nal aproximativ 280 de minute de emisiune în limba maghiară, pe următoarele 
posturi: TVR1 (125 minute), TVR2 (52 minute), TVR3 (48 minute), TVR Cultu-
ral (28 minute). Bilunar sunt transmise pe TVR Internaţional cca. 55 de minu-
te în limba maghiară. 

Emisiunile difuzate în limba maghiară sunt în cea mai mare parte produc-
ţii proprii, realizate în premieră, mai puţin programele prezentate pe TVR Cul-
tural şi TVR Internaţional care reprezintă selecţii ale programelor produse şi 
difuzate pe TVR1, TVR2 şi TVR3.

Acestor producţii li se adaugă producţiile studiourilor teritoriale ale TVR 
în limba maghiară: TVR Cluj, TVR Târgu-Mureş şi TVR Timişoara. 

Raportându-ne la textul Cartei şi angajamentul autorităţilor române de a 
facilita crearea cel puţin a unui canal de televiziune în limba maghiară, aceas-
tă dispoziţie nu este până în acest moment satisfăcută prin serviciile publice. 

Spre deosebire de radio, unde există mai multe posturi locale private de 
limba maghiară, în cazul televiziunii, date fiind costurile mult mai mari de 
funcţionare a unei staţii TV, numărul de iniţiative private este mult mai mic. 
Posturi private de televiziune în limba maghiară există doar la nivel local, în 
ariile cu populaţie preponderent maghiară şi reprezintă mai degrabă canale 
informative ale difuzorilor de cablu, cu anunţuri de interes local şi o foarte 
redusă producţie editorială proprie. În mare parte, nevoile sunt acoperite prin 
preluarea canalelor de limbă maghiară – din Ungaria sau internaţionale – prin 
serviciile de televiziune prin cablu.

Punctul ii. al acestui subparagraf – referitor la opt dintre cele 10 limbi din 
Partea a III-a a Cartei – este acoperit în practică prin emisiunile difuzate de 
canalele TVR. 

Până la înfiinţarea canalului TVR3, în octombrie 2008, Secţia Emisiuni 
pentru Alte Minorităţi realiza emisiuni doar în limba română despre comunită-
ţile etnice din România, iar studiourile teritoriale din Cluj şi Timişoara produ-
ceau şi emiteau pe frecvenţă regională (splitare pe TVR2) emisiuni săptămâna-
le în limbile maghiară, germană, sârbă şi romani. Prin crearea TVR3, aceste 
emisiuni au fost introduse în grila de programe a noului canal, putând fi astfel 
urmărite în întreaga ţară, nu numai în aria de acoperire a studioului regional 
care a produs emisiunea respectivă. Acestor emisiuni li s-au adăugat la TVR3 
alte nouă emisiuni săptămânale în limbile: bulgară, croată (realizate de TVR 
Timişoara), rusă, turcă, tătară, greacă (realizate de studioul central), cehă, slo-
vacă şi ucraineană (realizate alternativ de TVR Cluj şi TVR Timişoara). Timpii 
de emisie pentru fiecare limbă sunt prezentaţi în Anexa 1.

Emisiunile difuzate reprezintă exclusiv producţie proprie TVR şi sunt rea-
lizate în limbile minoritare şi transmise cu subtitrare în limba română. Cu ex-
cepţia emisiunilor în limba sârbă, pentru care TVR are angajaţi proprii, toate 
celelalte emisiuni sunt realizate cu sprijinul unor colaboratori externi. Deşi 
există o legătură între echipele de redacţie ale acestor emisiuni şi organizaţiile 
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minorităţilor naţionale, reprezentanţi ai acestor organizaţii îşi exprimă dorinţa 
unei colaborări mai apropiate, în special în cazurile în care comunitatea este 
relativ izolată geografic de locaţiile studiourilor de producţie.

Nu există date cu privire la existenţa unor emisiuni în limbile acestor mi-
norităţi în cadrul posturilor TV private.

Emisiunile TVR1 au o acoperire geografică de 98%, iar cele de pe TVR2 de 
circa 80%. Din această perspectivă una dintre mizele programării emisiunilor 
în limbile minorităţilor este de a avea timpi cât mai semnificativi pe aceste 
posturi. Posturile cu transmisie prin satelit pot fi recepţionate prin antenă pa-
rabolică individuală sau prin operatorii de TV cablu, acestea acoperind cca. 
70% din teritoriul României. 

Dintre emisiunile pentru minorităţi, doar cele difuzate pe TVR internaţio-
nal sunt la acest moment disponibile şi pentru vizionare prin internet. Secţia 
Maghiară a TVR are în plan un proiect de realizare a unei arhive online a tutu-
ror emisiunilor.

Se face remarcată lipsa unui angajament prin acest subparagraf faţă de 
limba germană, aspect surprinzător dat fiind faptul că televiziunea română 
alocă timpi de emisie semnificativi în această limbă. În cadrul Departamentu-
lui minorităţi al TVR funcţionează Secţia germană, care produce cca. 140 de 
minute de program în limba germană şi emite cca. 215 minute săptămânal, pe 
5 canale ale serviciului public.

Paragraful 1, Subparagraful d.
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d. să încurajeze şi/sau să faci-
liteze realizarea şi difuzarea 
de producţii audio şi audiovi-
zuale în limbile regionale sau 
minoritare; 

Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 403/30 iunie 2005 pri-
vind aprobarea procedurii şi condiţiilor de acordare a licenţei audiovizuale şi 
a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală, menţionează în 
Art. 8., paragraful 2, între criteriile de apreciere a structurii şi formatului de 
principiu a serviciului de programe: „c) protejarea (...) culturii şi a limbilor 
minorităţilor naţionale”. Putem afirma că prin acest document este oferită o 
garanţie cu privire la respectarea prevederilor Subparagrafului d. 
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Considerăm că este necesară o analiză a conţinutului producţiilor audiovi-
zuale difuzate, precum şi a relevanţei lor pentru publicul adresat şi pentru pro-
tecţia lingvistică a limbilor regionale şi minoritare.

În ceea ce priveşte conţinutul programelor radio, în cea mai mare parte, 
emisiunile transmise de posturile publice reprezintă producţie proprie. Aces-
tea sunt materiale jurnalistice, de la buletine de ştiri, la materiale informative, 
educative şi de divertisment. Între genurile mai rar întâlnite în grila de progra-
me, în special ca producţii proprii se numără teatrul radiofonic. Radio Cluj a 
înregistrat şi difuzat în 2008 un spectacol de teatru radiofonic în limba ma-
ghiară.

Pachetul de programe pentru minorităţile etnice al Societăţii Române de 
Radiodifuziune include materiale radio prin care SRR intenţionează (conform 
raportului de activitate) să cultive limba şi valorile culturale ale minorităţilor 
naţionale, tradiţiile şi obiceiurile acestora, să prezinte viaţa şi preocupările 
comunităţilor etnice integrate în ansamblul societăţii româneşti. Programele, 
produse în Bucureşti, sunt realizate de o redacţie specializată, Redacţia emisi-
unilor în limbile maghiară şi germană, aflată în sediul central al SRR, care 
produce emisiuni în limbile maghiară şi germană, preluate apoi şi de posturile 
regionale de radio Târgu-Mureş, Cluj şi Timişoara. Redacţia emisiunilor în lim-
bile maghiară şi germană realizează săptămânal 380 de minute în limba ma-
ghiară şi 370 de minute în limba germană. Emisiuni în limbile minorităţilor 
naţionale produc şi difuzează posturile regionale Cluj, Constanţa, Iaşi, Reşiţa, 
Târgu-Mureş şi Timişoara. În realizarea acestor emisiuni, redactorii se consul-
tă cu reprezentanţi şi organizaţii ale minorităţilor. Există şi colaborări cu studi-
ourile publice din Ungaria, Slovacia, Ucraina, Serbia, Croaţia, Slovenia pentru 
realizarea în comun a unor emisiuni.

Posturile de radio comerciale transmit muzică, emisiuni interactive fiind 
în general populare la public. În funcţie de specificul şi aria de acoperire a 
postului, acestea sunt obligate să transmită5 şi producţii proprii cu informaţii 
de interes local.

În producţia de emisiuni în limba maghiară un rol important îl are activi-
tatea postului Erdély FM care constă în primul rând în crearea programelor de 
interes public pentru posturile de radio comerciale cu limba de difuzare ma-
ghiară. Aceste emisiuni sunt preluate şi difuzate de posturi private cu difuzare 
locală din diferite zone ale ţării – în special judeţele Mureş, Harghita, Covasna, 
Cluj, Hunedoara – asigurând astfel o distribuţie geografică largă a acestor emi-
siuni al căror conţinut se adresează în special publicului educat.

În ceea ce priveşte tipul de materiale audiovizuale difuzate de Televiziu-
nea Română în limbile minorităţilor, acestea sunt determinate în bună măsură 
de timpii de emisie alocaţi şi frecvenţa difuzărilor:

Structura emisiunilor în limba maghiară: buletin informativ, difuzat săptă-
mânal, (10%); publicistică/infotaiment – reportaj, talk-show, discuţii cu mode-
rator (30%); artă şi cultură – documentare, interviuri, religie (25%); divertis-
ment – muzică, dans, umor, scenete, spectacole (25%); ştiinţă şi educaţie – do-
cumentare, interviuri, discuţii (10%).

5 Prin Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 403/30 iunie 2005, http://www.
cna.ro/Decizia-nr-403-din-30-iunie-2005.html (accesat la 11.08.2009)
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Emisiunile în limba germană includ: reportaje, documentare, interviuri, 
divertisment etc.

Structura emisiunilor în limbile celorlalte minorităţi: buletin informativ – 
cronici săptămânale de evenimente (10%); publicistică/infotaiment – reportaje 
(35%); artă şi cultură – documentare, interviuri (20%); divertisment – muzică 
şi dansuri tradiţionale (10%); educaţie – şcoală, interviuri (10%); religie – 
(10%).

Emisiunea magazin în limba maghiară a TVR include şi o scurtă rubrică 
dedicată vorbirii corecte a limbii. Pe lângă emisiunile standard, cu ocazia săr-
bătorilor, există programe speciale care, în cazul transmisiunilor în direct, im-
plică timpi de emisie suplimentari.

Există studiouri de producţie TV independentă la nivel profesionist doar 
în limba maghiară. Conform declaraţiilor reprezentantului TVR, pe baza unor 
parteneriate, TVR primeşte dreptul de difuzare a unor materiale TV realizate 
de aceste studiouri, în special filme documentare. În schimb, TVR are posibi-
litatea de a oferi acestor producători materiale din arhiva proprie, care conţine 
emisiuni realizate începând cu 1969.

 Conform menţiunilor din raportul de activitate, TVR a rezervat un spa-
ţiu de emisie pentru difuzarea săptămânală pe canalul TVR 3 a unui film 
artistic din statele de provenienţă a minorităţilor naţionale, cu subtitrare în 
limba română. Programele în limbile minorităţilor nu includ aproape deloc 
componente de interacţiune cu publicul. Singurele căi prin care redacţiile 
primesc feedback de la public sunt scrisorile (şi în unele cazuri e-mail-uri, 
telefoane şi SMS-uri). Sunt în felul acesta cunoscute (parţial) doar părerile 
telespectatorilor existenţi, rămânând complet necunoscute părerile şi nevoi-
le celor care sunt parte a publicului ţintă al acestor emisiuni, dar care nu se 
numără între cei care le urmăresc. TVR a semnat sau urmează să semneze 
acorduri de colaborare (schimb de emisiuni, filme artistice, documentare, 
reportaje etc.) cu televiziunile publice din Albania, Bulgaria, Cehia, Croaţia, 
Germania, Grecia, Israel, Macedonia, Rusia, Serbia, Slovacia, Turcia, Ucraina 
şi Ungaria.

În ceea ce priveşte audienţa emisiunilor TV pentru minorităţi, ea este una 
scăzută, includerea emisiunilor pentru minorităţi în grila de programe TVR 
fiind justificată prin misiunea publică a SRTV şi nu prin cotele de interes ale 
publicului. Emisiunile difuzate pe TVR1 şi 2 ating până la 80% din cotele de 
audienţă medie ale postului. Publicul emisiunilor este în general publicul pos-
turilor publice – peste 40 de ani, bărbaţi şi femei în egală măsură, studii me-
dii.

Nu există studii speciale cu privire la nevoile vorbitorilor limbilor minori-
tare în relaţie cu tipul de programe mass-media – format, teme de interes, du-
rată, oră de difuzare etc.

Pentru toate aceste emisiuni există şi un număr, redus, de telespectatori 
nevorbitori ai limbilor minoritare respective, pentru care vizionarea este faci-
litată prin subtitrările în limba română. Acest public este într-o oarecare măsu-
ră format din cei interesaţi de temele specifice minorităţilor naţionale sau de 
limbile vorbite de acestea. O altă parte a acestui public reprezintă însă recep-
tori pasivi – în special populaţia din zona rurală care nu are acces la o gamă 
largă de posturi TV.
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Paragraful 1, Subparagraful e.
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e. i. să încurajeze şi/sau să faci-
liteze crearea şi/sau menţine-
rea cel puţin a unui organ de 
presă în limbile regionale sau 
minoritare; 

O parte dintre comunităţile reprezentând minorităţi naţionale au publica-
ţii în limba maternă (unele cu conţinut bilingv) îngrijite de organizaţiile re-
spectivelor minorităţi. O listă a acestor publicaţii este prezentată în Anexa nr. 
3. Acestea sunt în general reviste cu apariţie săptămânală, lunară şi chiar tri-
mestrială, care acoperă subiecte legate de cultura, obiceiurile şi limba comuni-
tăţilor. O parte a organizaţiilor minorităţilor mici editează separat şi o publica-
ţie literară în limba maternă. Aceste publicaţii sunt în general finanţate prin 
fondurile pe care organizaţiile minorităţilor le primesc de la Departamentul 
pentru Relaţii Interetnice. Apărute în tiraje reduse, de la câteva sute la 1.500 
de exemplare, aceste reviste sunt în general distribuite gratuit în comunităţi 
prin intermediul lăcaşelor de cult, al şcolilor cu predare în limba maternă, 
prin primării şi filiale ale organizaţilor minorităţilor.

Se poate vorbi însă de presă scrisă periodică – cotidiană sau săptămânală 
– doar în cazul limbii maghiare şi germane.

În limba maghiară sunt publicate şi difuzate naţional ziarele Romániai 
Magyar Szó (apare la Bucureşti) şi cotidianul Krónika (apare la Cluj-Napoca). 
Cotidiane judeţene: Szabadság – Cluj, Nepújság – Târgu-Mureş, Hargita Nepe 
– Miercurea Ciuc, Háromszék – Sfântu Gheorghe, Friss Újsag – Satu Mare, 
Bihari Napló – Oradea, Nyugati Jelen – Arad (pentru judeţele Arad, Timiş, Hu-
nedoara). Acestora li se adaugă săptămânalele: Brassói Lapok – Braşov, Erdélyi 
Napló – Cluj, Erdélyi Riport – Oradea, Új Szó – Timişoara. Tirajele acestor pu-
blicaţii sunt în general în jur de 6.000 de exemplare.

Presa în limbile minorităţilor, aşa cum e cazul şi în domeniul audiovizual, 
nu funcţionează după principii de piaţă decât în cazul unor publicaţii din Se-
cuime, unde practic acestea nu au statut de presă minoritară. În afara acestui 
spaţiu însă, veniturile din publicitate sunt foarte scăzute, fiind necesar sprijin 
financiar pentru apariţia publicaţiilor. Din punctul de vedere al numărului de 
publicaţii în limba maghiară situaţia este satisfăcătoare pentru reprezentanţii 
etniei, problemele sunt identificate la nivel calitativ. Experţii mass-media con-
sultaţi remarcă drept caracteristică a presei de limbă maghiară o vulnerabilita-
te a acestor publicaţii la influenţe de natură politică.
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Un aspect specific pentru presa din România care se perpetuează şi în ca-
zul publicaţiilor de limbă maghiară este suprapunerea pe acelaşi spaţiu geo-
grafic a mai multor publicaţii din aceeaşi categorie. De exemplu, sunt zone, 
cum e judeţul Harghita, unde apar mai multe cotidiene judeţene. Această situ-
aţie nu se întâmplă în general în alte ţări europene unde nu există astfel de 
concurenţă la nivel local, ci există diferite paliere: ziare orăşeneşti, ziare jude-
ţene, ziare regionale. Specialişti ai presei maghiare apreciază că această concu-
renţă la nivel local nu aduce avantaje, ci dimpotrivă, diminuează impactul şi 
descreşte puterea economică.

În limba germană apare la Bucureşti Allgemeine Deutsche Zeitung (cinci 
apariţii pe săptămână), cu difuzare naţională şi săptămânalele Hermannstäd-
ter Zeitung – Sibiu, Banater Zeitung – Timişoara, Karpaten Rundschau – Bra-
şov. Aceste reviste au un tiraj de 2.000-3.000 de exemplare şi sunt finanţate în 
principal prin fonduri de la Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi alte 
granturi atrase de organizaţiile germane. În cazul limbii germane există mai 
mulţi vorbitori ai limbii decât membrii ai minorităţii propriu-zise, audienţa 
presei fiind formată şi din cei care nu au limba germană ca limbă maternă. Din 
punct de vedere redacţional, aceste publicaţii sunt interesate să deservească în 
special membrii etniei germane, cu materiale informative şi formative legate 
de realitatea comunităţii.

Paragraful 1, Subparagraful f.
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f.i. să acopere costurile supli-
mentare ale mijloacelor de co-
municare ce utilizează limbile 
regionale sau minoritare, atunci 
când legea prevede o asistenţă 
financiara, în general, pentru 
mijloacele de comunicare;

Acest subparagraf se aplică, prin punctul i., exclusiv pentru limbile ma-
ghiară şi germană. Conform Art. 10 din Legea 282/2007, dispoziţiile art. 11 
paragraful 1 subparagraful f) (i) din Cartă se vor aplica în concordanţă cu pre-
vederile Legii nr. 41/1994 privind organizarea si funcţionarea Societăţii Româ-
ne de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu mo-
dificările ulterioare.

Dată fiind specificarea făcută prin lege, aceste dispoziţii se aplică în relaţie 
cu serviciile publice de radio şi televiziune.
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Societatea Română de Televiziune include, în studioul său central, două 
secţii dedicate emisiunilor în limba germană şi maghiară.

Paragraful 1, Subparagraful g.
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g. să sprijine formarea jurnalişti-
lor şi a personalului pentru mij-
loacele de comunicare ce utili-
zează limbile regionale sau 
minoritare.

Prin Subparagraful g. autorităţile române îşi asumă, pentru toate cele 10 
limbi minoritare menţionate în Partea a III-a a Cartei să sprijine formarea jur-
naliştilor şi a personalului instituţiilor mass-media care dezvoltă conţinut în 
limbile regionale sau minoritare.

Este aici relevant de menţionat care este situaţia actuală a jurnaliştilor care 
realizează materiale de presă în limbile minoritare. După cum aflăm de la re-
prezentanţi ai TVR, doar o mică parte dintre realizatorii de emisiuni în limbile 
minorităţilor sunt angajaţi ai SRTV. Acest lucru se datorează pe de o parte fap-
tului că aprobarea schemei de personal se face la nivel central, cât şi număru-
lui mic de vorbitori ai unora dintre limbi. O mare diferenţă este între situaţia 
emisiunilor în limbile minoritare care au existat în grilele TVR şi înainte de 
2008, unde există angajaţi specializaţi şi o experienţă de lucru, şi cea a emisi-
unilor nou introduse o dată cu apariţia TVR3. În aceste cazuri emisiunile sunt 
realizate de colaboratori care nu sunt specializaţi în presă audiovizuală. Deci, 
dacă vorbim de nevoia de specializare a resurselor umane din echipa de redac-
ţie, trebuie urmărite două aspecte: dezvoltarea profesională în domeniul jur-
nalistic şi o foarte bună stăpânire a limbii respective.

Pe lângă redactori, în special în audiovizual, o formare specială este nece-
sară şi pentru o parte a personalului tehnic (ex. editori, cameramani) şi pentru 
traducători, în cazul emisiunilor difuzate la TVR unde există obligativitatea 
subtitrării emisiunilor. Din datele obţinute, doar redacţiile emisiunilor de lim-
bă maghiară şi germană au vorbitori ai limbilor respective în echipa tehnică, 
în cazul celorlalte limbi minoritare personalul de suport nu stăpâneşte limba 
în care sunt produse emisiunile.

La acest nivel o contribuţie semnificativă o au organizaţiile minorităţilor 
naţionale, care, în cele mai multe cazuri, au făcut posibilă participarea unor 
membri ai etniei la cursuri de jurnalism, dar şi la cursuri de limbă, în ţara în 
care limba respectivă reprezintă limba oficială.
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O problemă semnalată de reprezentantul comunităţii ucrainene, limbă 
care se vorbeşte în diverse dialecte în diferitele zone ale ţării, este aceea a dia-
lectului folosit în emisiunile audiovizuale. Posturile de radio şi televiziune 
angajează vorbitori ai limbilor minoritare pentru realizarea de emisiuni, însă 
nu deţin competenţa de a verifica nivelul şi calitatea limbii vorbite de către 
aceştia. De aceea, organizaţiile minorităţilor atrag atenţia asupra necesităţii co-
laborării între canalele mass-media şi catedrele de filologie în care se studiază 
la nivel universitar aceste limbi. Unele dintre aceste limbi sunt obiect de stu-
diu universitar în cadrul facultăţilor de litere, în aceste cazuri, planul de învă-
ţământ incluzând şi cursuri de scriitură de presă sau media.

Structuri asociative ale jurnaliştilor de limbă minoritară există doar în ca-
zul presei de limba maghiară – Uniunea Jurnaliştilor Maghiari din România şi, 
mai recent, o asociaţie a jurnaliştilor romi. În aceste foruri se discută aspecte 
legate de deontologie, temele prioritare ale comunităţii şi sunt, uneori, organi-
zate cursuri pentru jurnalişti. 

La nivel de studii universitare (licenţă) finanţate de stat, Universitatea Ba-
beş-Bolyai, include, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi 
ale Comunicării, o Facultate de Jurnalistică cu secţii în limba germană (9 lo-
curi) şi maghiară (12 locuri).

Există şi locuri speciale pentru minorităţi la catedrele de Jurnalistică ale 
unor universităţi publice, însă, în aceste cazuri studiul materiilor jurnalistice 
se face în limba română. De exemplu, Universitatea Andrei Şaguna din Con-
stanţa alocă la Facultatea de Jurnalism un loc pentru studenţi de etnie turcă. 
Mai multe universităţi alocă locuri suplimentare pentru studenţii romi.

Între obiectivele pentru anul 2009, Televiziunea Română a inclus şi orga-
nizarea de cursuri de perfecţionare pentru colaboratorii care realizează noile 
emisiuni în limbile minorităţilor naţionale la TVR3.

Organizaţii neguvernamentale, în special Centrul pentru Jurnalism Inde-
pendent, oferă numeroase cursuri şi programe de pregătire şi specializare pen-
tru jurnalişti, deşi în prezent nu mai derulează cursuri speciale pentru jurna-
lişti care scriu în limba minorităţilor naţionale. Specialiştii din organizaţiile 
mass-media apreciază însă că provocarea nu este atât aceea de a forma jurna-
lişti într-o anumită limbă, ci aceea de a forma aceste cadre pentru a fi buni 
jurnalişti în raport cu standardele mass-media generale. Miza fiind astfel creş-
terea calităţii produsului jurnalistic, indiferent de limbă.

2. Părţile se angajează să garanteze libertatea de recepţie directă a emisiu-
nilor de radio şi de televiziune ale tarilor vecine realizate într-o limbă folosită 
într-o formă identică sau apropiată de o limbă regională sau minoritară şi să 
nu se opună retransmiterii de emisiuni de radio şi televiziune din ţările vecine, 
realizate într-o astfel de limbă. Ele se angajează în plus să  vegheze ca nici o 
restricţie a libertăţii de expresie şi a liberei circulaţii a informaţiei într-o limbă 
folosită într-o formă identică sau apropiată de o limba regională sau minorita-
ra, să nu fie impusă presei scrise. Exercitarea libertăţilor menţionate mai sus, 
atrăgând cu sine obligaţii şi responsabilităţi, poate fi supusă anumitor formali-
tăţi, condiţii, restricţii sau sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri 
necesare, într-o societate democratică, în interesul securităţii naţionale, al inte-
grităţii teritoriale sau a siguranţei publice, al apărării ordinii şi al prevenirii 
crimei, al protecţiei sănătăţii sau a moralei, al protecţiei reputaţiei sau a drep-
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turilor altora, pentru împiedicarea divulgării informaţiilor confidenţiale, sau 
pentru garantarea autorităţii şi a imparţialităţii puterii judecătoreşti.

Paragraful 2 al Articolului 11 al Cartei este preluat în egală măsură pentru 
toate limbile incluse în Partea a III-a. În ceea ce priveşte punerea în practică a 
acestui paragraf putem afirma că nu există în România restricţii legate de re-
cepţia directă de emisiuni radio-TV sau de difuzarea de materiale de presă 
scrisă în limbile regionale şi minoritare.

În conformitate cu Legea nr. 504/2002 – Legea Audiovizualului, Art. 82, 
alineatul (4), în localităţile în care o minoritate naţională reprezintă o pondere 
mai mare de 20% distribuitorii vor asigura şi servicii de transmitere a progra-
melor care sunt libere la retransmisie, în limba minorităţii respective. Aceeaşi 
lege reglementează condiţiile de retransmisie a programelor de radio şi televi-
ziune difuzate pe teritoriul altor ţări, care în principiu poate fi realizată în baza 
unei autorizări prealabile din partea Consiliului Naţional al Audiovizualului. 
Retransmisia de programe din ţări ale Uniunii Europene (care nu sunt supuse 
unor restricţii în ţara de provenienţă) şi a celor din state cu care România a 
încheiat un acord internaţional de liberă retransmisie în domeniul audiovizu-
alului este liberă şi nu necesită o autorizare prealabilă.

Este relevant de menţionat aici faptul că în unele zone, operatorii de tele-
viziune prin cablu includ în pachetele de programe pe care le oferă abonaţilor 
lor şi canale ale ţărilor învecinate, facilitând astfel accesul populaţiei vorbitoa-
re a acestor limbi de pe teritoriul României la programe TV în limbile materne 
ale minorităţilor etnice.

Ca studiu de caz, am solicitat unui operator de TV cablu informaţii despre 
modul de preluare şi redare prin cablu a posturilor TV de limba maghiară în 
cazul judeţului Harghita, judeţ în care populaţia maghiară reprezintă 84,61 %:

– În momentul de faţă compania oferă două tipuri de transmisii: trans-
misia analogică şi cea digitală. În cadrul transmisiei analogice, din 57 
de canale, sunt difuzate 14 canale în limba maghiară şi 11 canale cu 
voce maghiară. Pentru transmisiile digitale există 3 pachete de progra-
me (Small, Medium, Large) în funcţie de preferinţe şi de preţ. Pentru 
cel mai mic pachet (Small) abonatul primeşte 60 de canale. Pachetul 
mediu cuprinde canalele din pachetul Small + 48 canale din care 5 
canale sunt în limba maghiară şi 13 canale cu voce maghiară. Pachetul 
de bază oferă un singur canal în limba maghiară, Televiziunea Duna.

– Există un pachet adiţional opţional, special pentru telespectatorii ma-
ghiari: Pachet UPC Pannonia, care cuprinde 10 canale în limba ma-
ghiară (Film+, Film +2, Poen, Sorozat+, Reflektor, Cool TV, RTL Klub, 
Sportklub, Sportklub+, DoQ).

– Canalele în limba maghiară sunt preluări din Ungaria, iar canalele cu 
voce maghiară sunt canale internaţionale.

– Există şi un canal local, Televiziunea Digital, care difuzează emisiuni 
doar în limba maghiară.

– Politica operatorului de cablu cu privire la limba de difuzare în judeţul 
Harghita se modifică în funcţie de componenţa etnică. În localităţile 
unde populaţia maghiară depăşeşte 90%, de exemplu Odorheiu-Secu-
iesc, limba de difuzare a posturilor internaţionale (Discovery, Animal 
Planet etc.) este limba maghiară.
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Membrii minorităţilor care locuiesc în zonele de graniţă urmăresc cel mai 
adesea emisiunile radiourilor şi televiziunilor din ţara mamă. Reprezentantul 
comunităţii de ruşi lipoveni menţionează existenţa unor dificultăţi în prelua-
rea de emisiuni ale televiziunilor de limbă rusă din afara ţării de către operato-
rii de cablu, dificultăţi care nu ţin de dreptul de transmisie al emisiunilor, ci 
de condiţiile impuse de Consiliul Naţional al Audiovizualului.

3. Părţile se angajează să vegheze ca interesele vorbitorilor limbilor regio-
nale sau minoritare să fie reprezentate sau luate în considerare în cazul struc-
turilor eventual create, în conformitate cu legea, având ca sarcină garantarea 
libertăţii şi a pluralităţii mijloacelor de comunicare.

Acest paragraf, asumat pentru toate limbile regionale şi minoritare din 
Partea a III-a a Cartei, implică asigurarea reprezentării vorbitorilor acestor 
limbi în structurile publice de reglementare a activităţii mass-media.

Un astfel de organism este Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA). 
CNA este unica autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovi-
zuale, o instituţie publică autonomă aflată sub control parlamentar, condusă 
de un consiliu format din 11 membri. Aceştia sunt numiţi, pentru un mandat 
de şase ani, de Parlamentul României, la propunerea Senatului (3), a Camerei 
Deputaţilor (3), a Preşedintelui României (2) şi a Guvernului (3). Deşi legea de 
reglementare a activităţii CNA (Legea Audiovizualului) nu prevede în mod 
explicit prezenţa unor reprezentanţi ai minorităţilor naţionale sau ai vorbitori-
lor limbilor minoritare în componenţa Consiliului, de-a lungul istoriei de 
funcţionare a acestui organism acesta a inclus cel puţin un membru aparţi-
nând minorităţilor naţionale.

În ceea ce priveşte guvernarea serviciilor publice de radio şi televiziune, 
Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Ra-
diodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune prevede în Art. 19 că membrii 
Consiliilor de Administraţie ale celor două instituţii sunt desemnaţi de Parla-
ment, grupurile parlamentare ale minorităţilor naţionale fiind abilitate pentru 
nominalizarea unui membru pentru aceste consilii. Prin aceeaşi lege, Art. 35, 
se prevede că, în cazul în care studiourile teritoriale au şi emisiuni în limbile 
minorităţilor naţionale, comitetele directoare ale acestora vor cuprinde repre-
zentanţi ai realizatorilor acestor emisiuni.

Internetul – un mijloc de comunicare nereglementat de Carta limbilor 
regionale şi minoritare

Una dintre criticile aduse în special de experţii din domeniul mass-media 
este aceea că textul Cartei nu face referire la internet. Fără îndoială internetul 
ridică o serie întreagă de probleme: este un canal nereglementat sau foarte 
puţin reglementat, autenticitatea şi corectitudinea informaţiei web este greu de 
verificat etc.

Cu toate acestea, odată cu creşterea şi diversificarea utilizării internetului 
numărul consumatorilor constanţi de mass-media online creşte la rândul său, 
relevanţa acestui canal pentru facilitarea accesului vorbitorilor unei limbi mi-
noritare sau regionale la conţinut mass-media – presă scrisă, audio şi video – 
devenind de necontestat. 
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Rata de penetrare a internetului în România a ajuns în martie 2009 la 33.4 
% din totalul populaţiei, reprezentând 7.430.000 de utilizatori, conform datelor 
Internet World Stats6. Iar rata de creştere a utilizării internetului pentru perioa-
da 2000-2008 este de peste 800%, una dintre cele mai ridicate din Europa.

Internetul oferă posibilitatea delocalizării accesului la conţinut, un websi-
te fiind – în lipsa unor restricţii tehnice sau a cenzurii – accesibil din orice loc 
din lume. Acest lucru comportă pentru livrarea de conţinut mass-media în 
limbile minoritare şi regionale pe de o parte un avantaj, acela de a face posibi-
lă accesarea unor publicaţii din ţările învecinate care utilizează aceste limbi şi 
pe de altă parte dezavantaje legate de relevanţa informaţiei pentru comunita-
tea locală.

Costurile de dezvoltare a unor publicaţii sau canale mass-media online 
sunt scăzute în comparaţie cu mass-media tradiţională. 

Având în vedere aceste considerente, încurajarea publicaţiilor online – 
portaluri informative sau ediţii online ale unor publicaţii scrise, radiouri onli-
ne şi posturi TV online sau site-uri web care să permită vizionarea online a 
unor emisiuni TV ar trebui să fie o componentă a strategiilor prin care un stat 
îşi asumă să ofere protecţie şi sprijin limbilor minoritare şi regionale.

În ceea ce priveşte utilizarea în prezent a internetului pentru a oferi sau 
facilita în România accesul la conţinut mass-media în limbile regionale sau 
minoritare, putem spune că o mai mare conştientizare a potenţialului acestui 
canal există la nivelul iniţiativelor private.

Aproape toate posturile de radio comerciale de limbă maghiară pot fi as-
cultate online. Portalul mass-media de limbă maghiară Transindex – www.
transindex.ro – are o audienţă de circa 12.000 de vizitatori unici pe zi, aproxi-
mativ dublu faţă de tirajele cotidianelor de limba maghiară.

O parte dintre comunităţile mici, în special cele care nu sunt grupate fizic 
în acelaşi spaţiu, conştientizând necesitatea ca vorbitorii acestor limbi să aibă 
acces la produsele mass-media realizate în limba maternă – mai ales în condi-
ţiile în care acestea sunt puţine/timpi scurţi de emisie şi difuzate la ore mai 
puţin favorabile populaţiei active – au dezvoltat pagini de web pe care arhivea-
ză tot conţinutul mass-media în limba respectivă – de la articolele din reviste, 
până la emisiunile de radio şi TV.

Concluzii şi recomandări

1. Consideraţii generale

Pentru implementarea „Cartei europeane a limbilor regionale sau minori-
tare” România nu a adoptat alte acte normative decât cele aflate deja în vigoa-
re. Astfel, la momentul elaborării Legii 282/2007 angajamentele din Cartă au 
fost astfel preluate încât respectarea lor să fie asigurată prin legislaţia existen-
tă. Prin ratificarea Cartei, România asigură protecţia drepturilor lingvistice 
printr-un instrument european care este mult mai stabil decât legislaţia inter-
nă, vulnerabilă politic, oferind practic o dublă protecţie.

6 http://www.internetworldstats.com/stats9.htm#eu, (accesat la 16.08.2009)
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Beneficiile ratificării Cartei sunt diferenţiate în funcţie de limbi. Limbile 
cu un număr mare de utilizatori se bucură, datorită mecanismelor de imple-
mentare şi monitorizare a Cartei, de îmbunătăţiri cum ar fi dezvoltarea în ca-
drul diferitelor ministere a unor instrumente statistice, formulare, o mai mare 
atenţie la punerea în practică a drepturilor garantate de lege. În cazul minori-
tăţilor mici există numeroase cazuri în care membrii comunităţilor nu mai 
vorbesc curent limba maternă şi o parte a drepturilor lingvistice garantate de 
Cartă rămân nevalorificate. 

La acest nivel o primă critică adresată autorităţilor române de către speci-
aliştii consultaţi este aceea că adoptarea Cartei nu a fost urmată de o campanie 
publică de informare şi promovare a prevederilor acestui document, astfel în-
cât şi membrii comunităţilor să fie conştientizaţi cu privire la drepturile lor 
lingvistice, dar şi pentru ca instituţiile publice abilitate cu asigurarea imple-
mentării prevederilor Cartei să fie mai bine pregătite. 

Partea a doua a Cartei defineşte principii generale de protecţie lingvistică 
pe care ţara semnatară se angajează să le respecte pentru ansamblul limbilor 
minoritare şi regionale. Partea a treia, aplicabilă unui număr de 10 limbi, ex-
tinde şi particularizează aceste drepturi. Există solicitări din partea comunită-
ţii tătare de a schimba încadrarea limbilor vorbite de membrii lor din partea a 
doua, în partea a treia. 

2. Observaţii referitoare la implementarea dispoziţiilor Cartei
în domeniul mijloacelor de comunicare

În general este agreat că dintre toate capitolele Cartei, domeniul mass-me-
dia este cel care ridică cele mai puţine probleme de implementare. Pe baza 
analizei prezentate mai sus putem afirma că, în cea mai mare parte, România 
respectă angajamentele asumate de protecţie a limbilor minoritare şi regionale 
prin mijlocele de comunicare în masă.

Există însă o serie de aspecte care pot fi optimizate sau a căror situaţie ac-
tuală nu confirmă o asumare completă a Cartei.

Un aspect adus în discuţie de reprezentanţii minorităţilor este acela că 
prevederile Cartei sunt de ordin general, şi nu oferă indicatori ai implementă-
rii acesteia – număr de posturi, timpi de emisie, ore de difuzare, tip de conţi-
nut. De exemplu, în cazul minorităţii maghiare, care reprezintă 6,7% din po-
pulaţia ţării, timpul alocat de posturile televiziunii publice pentru emisiuni în 
limba maghiară ajunge în jur de 4% din timpul total de emisie.

La nivelul numărului de publicaţii şi emisiuni radio-TV situaţia mass-
mediei în limbile minorităţilor naţionale este bună. Pentru aproape toate 
limbile incluse în Cartă există atât presă scrisă, cât şi producţie audiovizua-
lă. Dacă în general tirajele revistelor par a fi satisfăcătoare în raport cu cerea, 
în cazul emisiunilor de radio şi TV adresate minorităţilor mici, timpii de 
emisie de 5-20 de minute lunar nu au cum să asigure condiţiile protecţiei 
limbii. 

Cea mai substanţială critică adusă protecţiei oferite prin prevederile Cartei 
este cea legată de calitatea şi relevanţa presei în limbile minoritare.

Mass-media în limbile minorităţilor nu funcţionează – cu mici excepţii 
privind publicaţii din zonele unde minoritatea maghiară reprezintă populaţia 
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majoritară – după principii de piaţă. Acesta este o situaţie caracteristică pentru 
presa în limbile minoritare în aproape toate ţările semnatare ale Cartei. 

Veniturile din publicitate sunt foarte scăzute, fiind necesar sprijin financi-
ar pentru apariţia publicaţiilor. Acest lucru impune o conştientă asumare din 
partea autorităţilor a rolului de co-finanţator al acestui segment de presă. În 
România o mare parte a presei scrise este sprijinită financiar, prin intermediul 
organizaţiilor minorităţilor naţionale, de Departamentul pentru Relaţii Interet-
nice. Zona audiovizuală este susţinută prin serviciile publice de radiodifuziu-
ne şi televiziune. În cazul mass-mediei private între sursele de finanţare se 
află şi fonduri publice din ţara mamă a respectivei minorităţi, oameni de afa-
ceri din comunitate etc. În practică, această dependenţă financiară generează 
atât instabilitate – în unele cazuri regularitatea apariţiei unor publicaţii nu 
poate fi respectată – cât şi vulnerabilitate la influenţe politice sau interese eco-
nomice. Rolul de „câine de pază” al mass-mediei este în cazul acestui segment 
de presă nonexistent sau foarte slab. 

În cazul presei de limba maghiară, singura limbă minoritară cu o presă 
dezvoltată în sensul unei oferte mai largi pe fiecare segment media – mai mul-
te publicaţii cotidiene şi săptămânale, mai multe posturi de radio – situaţia 
este altfel nuanţată. Se simte la nivelul agendei editoriale o influenţă de natură 
politică, aflată în directă corelaţie cu structura acţionariatului şi sursele de fi-
nanţare, existând voci opuse în organe media diferite, însă subsumate direcţi-
ilor politice din interiorul comunităţii maghiare.

Un aspect specific pentru presa din România care se perpetuează şi în ca-
zul publicaţiilor de limbă maghiară este suprapunerea pe acelaşi spaţiu geo-
grafic al mai multor publicaţii din aceeaşi categorie. De exemplu, sunt zone, 
cum e judeţul Harghita, unde apar mai multe cotidiene judeţene. Această situ-
aţie nu se întâmplă în general în alte ţări europene unde nu există astfel de 
concurenţă la nivel local, ci există diferite paliere: ziare orăşeneşti, ziare jude-
ţene, ziare regionale. Specialişti ai presei maghiare apreciază că această concu-
renţă la nivel local nu aduce avantaje, ci dimpotrivă, diminuează impactul şi 
descreşte puterea economică.

Numărul redus de vorbitori ai unei limbi este un alt factor determinant 
pentru o presă care nu poate funcţiona după principiile de piaţă. Tirajele pu-
blicaţiilor  şi audienţa emisiunilor radio şi TV pentru minorităţi sunt scăzute. 
Tirajele publicaţiilor sunt între câteva sute şi 1.500 de exemplare pentru revis-
tele editate de organizaţiile minorităţilor, şi cca. 2.000-6.000 de exemplare pen-
tru publicaţiile de limbă maghiară. Emisiunile în limbile minorităţilor difuzate 
pe TVR1 şi 2 ating până la 80% din cotele de audienţă medie ale postului. Pu-
blicul emisiunilor este în general publicul posturilor publice – peste 40 de ani, 
bărbaţi şi femei în egală măsură, studii medii. Astfel, includerea emisiunilor 
pentru minorităţi în grila de programe TVR şi SRR este justificată prin misiu-
nea publică a acestor instituţii şi nu prin cotele de interes ale publicului. 

Având în vedere obiectivul principal al Cartei, de a asigura protecţia şi 
dezvoltarea limbilor minoritare şi regionale, probabil cel mai critic aspect este 
acela al conţinutului producţiei de presă în aceste limbi şi a nivelului de core-
lare a acestui conţinut la realitatea socială a vorbitorilor. O limbă nu poate su-
pravieţui în lipsa vorbitorilor ei, iar cultivarea utilizării limbii la un vorbitor 
nu poate face abstracţie de interesele şi nevoile acestuia. Iar din această per-
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spectivă situaţia actuală a mass-mediei în limbile minorităţilor în România nu 
este una fericită. 

Cauzele acestei relevanţei scăzute a conţinutului mass-media pentru vor-
bitorii limbilor minoritare sunt multiple. În primul rând, menţionăm calitatea 
slabă a producţiilor, generată de lipsa de calificare jurnalistică a celei mai mari 
părţi a echipelor redacţionale. Din nou, excepţia este presa în limba maghiară 
unde se poate vorbi fără rezerve de performanţă profesională. Nivelul calitativ 
este influenţat, pe de altă parte, şi de standardele în general scăzute din secto-
rul mass-media în România. În al doilea rând, pentru a livra unui consumator 
media informaţii cât mai relevante, stabilirea agendei editoriale trebuie să fie 
făcută în strânsă legătură cu evenimentele de pe agenda comunităţii în care 
acesta trăieşte. Iar din acest punct de vedere, este problematic faptul că edita-
rea se face în general din locaţii centrale şi regionale. Radioul şi televiziunea 
publice au corespondenţi colaboratori în câteva oraşe din ţară, însă bugetele 
reduse nu permit o mare mobilitate a echipelor de redacţie. În al treilea rând, 
în cazul producţiilor radio şi TV (cu excepţia limbii maghiare) mai apar trei 
factori determinanţi pentru tipul de conţinut media – timpii de emisie, periodi-
citatea difuzării şi orele de difuzare. În condiţiile unor timpi reduşi de emisie, 
cu o periodicitate săptămânală, bilunară sau lunară, se restrânge considerabil 
plaja de genuri jurnalistice care pot fi abordate – nu pot fi programate buletine 
de ştiri, emisiuni în direct etc. Din cauza orelor de difuzare mai puţin avanta-
joase – stabilite pe criteriile audienţei reduse – populaţia activă nu reprezintă 
decât o mică  parte a audienţei acestor emisiuni. Subiectele abordate rămân 
astfel de natură generală, legate în special de cultură, tradiţii, evenimente cul-
turale sau religioase, şi mai puţin axate pe informare şi analiză economică, 
politică şi socială. Mai trebuie luate în calcul, când vorbim de relevanţa scăzu-
tă a mass-mediei în limbile minoritare şi bugetele de producţie mici, faptul că, 
pentru unele dintre limbi, posturile nu au angajaţi proprii, buni cunoscători ai 
acestora, lucrând cu voluntari sau colaboratori care nu stăpânesc în mod nece-
sar corect limba, precum şi lipsa unor studii cu privire la nevoile şi interesele 
audienţei şi mijloacele limitate de consultare cu publicul, utilizate de redacţii.

3. Recomandări

• Dată fiind competenţa limitată a membrilor organizaţiilor minorităţi-
lor naţionale în mass-media, pentru determinarea politicilor faţă de 
limbile regionale şi minoritate la capitolul mijloace de comunicare, o 
posibilă soluţie ar fi dezvoltarea unui grup consultativ format din ex-
perţi ai mass-mediei – publice şi private – cu apariţie/difuzare în lim-
bile minorităţilor;

• Realizarea unor studii de audienţă şi cercetări cu privire la nevoile 
vorbitorilor de limbi minoritare;

• Posibilele măsuri care pot fi adoptate pentru a sprijini îmbunătăţirea 
mass-mediei trebuie tratate diferenţiat. Astfel, în cazul limbii ma-
ghiare o preocupare prioritară ar trebui să fie legată de încurajarea ace-
lor mecanisme care să contribuie le dezvoltarea diversităţii de opinii 
reflectate în media – dezbateri publice, iniţiative comune ale jurnaliş-
tilor de limbă maghiară de a defini coduri de bune practici etc. În ca-
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zul minorităţilor mici un aspect prioritar este acel de a genera nevoia 
de consum mediatic – de exemplu în cazul etniei romilor unde numă-
rul de vorbitori ai limbii romani şi de consumatori de presă este mult 
redus raportat la dimensiunile grupului etnic – reprezentativ pentru 
conservarea limbii. În cazul altor limbi minoritare optimizarea trebuie 
făcută în primul rând la nivelul accesibilităţii şi relevanţei, iar pentru 
acesta orientarea spre oportunităţile oferite de noile tehnologii este 
esenţială. Soluţia este în acest caz în implementarea de posturi/emisii 
de radio locale (FM) şi utilizarea internetului. 

• Realizarea unor evaluări cu privire la calitatea limbilor regionale şi 
minoritare folosite în presă (aşa cum CNA a realizat o monitorizare 
privind limba română);

• Includerea internetului ca un instrument mass-media de creştere a 
protecţiei lingvistice a limbilor minoritare şi regionale;

• Acordarea mai multor licenţe de frecvenţe radio FM pentru posturi 
de radio locale şi regionale în limbile minorităţilor – ca o măsură de 
creştere a accesului vorbitorilor acestor limbi la emisiuni în limba ma-
ternă (extinderea acoperirii geografice) şi de a îmbunătăţi calitatea şi 
relevanţa produselor mass-media oferite vorbitorilor (informaţia locală 
fiind de interes mass-mediei);

• Încurajarea posturilor publice care emit în limbile minorităţilor na-
ţionale să arhiveze online emisiunile realizate, pentru a face accesi-
bile aceste conţinuturi şi categoriilor de public care nu poate urmări 
aceste programe la orele de difuzare;

• Ca perspectivă, între soluţiile care ar optimiza protecţia limbilor mino-
ritare prin mass-media, reprezentanţii minorităţilor pe care i-am con-
sultat propun înfiinţarea unui post TV special pentru emisiunile în 
limbile minorităţilor naţionale care să permită difuzarea unor buleti-
ne de ştiri zilnice în mai multe limbi, şi a altor materiale de interes 
pentru vorbitorii nativi; dat fiind faptul că acest tip de canal ar putea fi 
transmis doar prin satelit (acoperind circa trei sferturi din teritoriul 
ţării), acest post ar trebui să funcţioneze în paralel cu menţinerea emi-
siunilor pe TVR1, care este recepţionat de aproape toată populaţia;

• La un al doilea nivel, o măsură utilă din partea autorităţilor este reali-
zarea sau facilitarea realizării unui portal în care aceste emisiuni 
(sau link-uri la acestea) să fie centralizate şi arhivate. Această măsu-
ră ar contribui şi la dezvoltarea unei baze de date valoroase cu privire 
la mass-media în limbile minorităţilor şi la evenimentele şi temele co-
munităţilor etnice din România. 

Raportul de faţă a analizat modul în care este pus în practică în România 
setul de prevederi referitoare la mass-media al Cartei europene a limbilor regi-
onale sau minoritare, ratificat prin lege de Parlamentul României. Dat fiind că 
prevederile Cartei referitoare la mijloacele de comunicare sunt de ordin gene-
ral şi nu oferă indicatori clar definiţi, monitorizarea a analizat câteva aspecte 
specifice domeniului (număr de posturi, timpi de emisie, ore de difuzare, tip 
de conţinut etc.). Astfel, raportul propune măsuri concrete de îmbunătăţire a 
cadrului de implementare a Cartei, care ar putea conduce pe viitor inclusiv la 
o monitorizare mai  adecvată a implementării acesteia.
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Surse de informare şi documentare utilizate

Surse de informare:
Recensământul populaţiei, la http://www.recensamant.ro/ (accesat la 

05.07.2009)
Raportul de activitate al Societăţii Române de Radiodifuziune – 2008, la 

http://www.srr.ro/info/publice/activitate/2008/raport%20de%20activitate%20
srr%202008-13aprilie2009.pdf (accesat la 7.08.2009)

Raportul de activitate al Societăţii Române de Televiziune – 2008, la   http://
www.tvr.ro/files/51452.pdf (accesat la 10.08.2009)

Internet World Stats, http://www.internetworldstats.com (accesat la 
16.08.2009)

Publicaţii ale minorităţilor naţionale, Departamentul pentru Relaţii Inte-
retnice, http://www.dri.gov.ro/index.html?page=cultura_publicatii, (accesat la 
10.08.2009)

Interviuri realizate cu:
 1. Uniunea Democrată a Slovacilor şi Cehilor din România, Nădlac, jud. 

Arad 
 2. Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România, Bucureşti
 3. Uniunea Ucrainenilor din România, Bucureşti
 4. Uniunea Croaţilor din România, Caraşova, jud. Caraş-Severin
 5. Uniunea Democrată Turcă din România, Constanţa, jud. Constanţa
 6. Uniunea Democrată a Tătarilor Musulmani din România, Constanţa, 

jud. Constanţa 
 7. Forumul Democrat al Germanilor din România, Sibiu, jud. Sibiu
 8. Uniunea  Bulgarilor din Banat – România, Timişoara, jud. Timiş 
 9. Uniunea Sârbilor din România, Timişoara, jud. Timiş 
10. TVR Cluj
11. TVR Bucureşti
12. TVR Timişoara
13. TVR Târgu-Mureş
14. Agenţia de Monitorizare a Presei
15. Transindex
16. Erdély FM
17. Asociaţia Divers
18. Companie de difuzare televiziune prin cablu, jud. Harghita
19. Asociaţia Jurnaliştilor Maghiari din România (MÚRE)
20. Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA)
21. Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)
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ANEXA NR. 1 - Durata emisiunilor în limbile minorităţilor la TVR
(Sursa: Raportul de activitate al Societăţii Române de Televiziune – 2008, la   
http://www.tvr.ro/files/51452.pdf )

1. Programarea emisiunilor în limba maghiară (nu include programele stu-
diourilor regionale)

Tabel cu emisiunile în limba maghiară produse de Secţia Maghiară:

Canal Titlu Ziua 
difuzării

Interval 
orar

Durata/
efectiv

Observaţii

TVR1 Kronika Luni 15:30-17:00 90 min./ 
75 min.

Marţi 16:00-17:00 60 min./ 
50 min.

TVR2 Szieszta / 
Cafeneaua

Joi 15:00-17:00 60 min./ 
52 min.

Titlu generic: 
„Împreună în 
Europa”

TVR3 Emisiune 
în limba 
maghiară

Luni-Vineri 10:30-11:25 55 min./ 
48 min.

Titlu generic: 
„Toţi împreună

TVR
Cultural

Kultura Joi 19:00-19:30 30 min./ 
28 min.

Selecţie din 
arhivă

TVR 
Interna-
ţional

Magazin în 
limga 
maghiară

Luni 14:30-15:30 60 min./ 
55 min.
Bilunar

Selecţie din 
emisiuni de pe 
TVR1, TVR 2 şi 
TVR 3

2. Programarea emisiunilor în limba germană (nu include programele studi-
ourilor regionale)

Tabel cu emisiunile în limba germană produse de Secţia Germană:

Canal Titlu Ziua 
difuzării

Interval 
orar

Durata/
efectiv

Observaţii

TVR1 Akzente Joi 15:30-17:00 90 min./ 
75 min.

TVR2 Emisiunea 
în limba 
germană

Marţi 15:00-16:00 60 min./ 
52 min.

Titlu generic: 
„Împreună în 
Europa”

TVR3 Emisiune 
în limba 
germană

Luni 10:35-11:15 40 min./ 
34 min.

Titlu generic: 
„Toţi împreună

TVR
Cultural

Emisiune 
în limba 
germană

Vineri 16:30-17:00 30 min./ 
28 min.

Selecţie din 
arhivă

TVR 
Interna-
ţional

Magazin în 
limga 
germană

Luni 14:30-15:30 60 min./ 
55 min.
Bilunar

Selecţie din 
emisiuni de pe 
TVR1, TVR 2 şi 
TVR 3
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3. Programarea emisiunilor în limbile minorităţilor la TVR 3 (nu include 
emisiunile în limba maghiară)

Durata emisiunilor în limbile minorităţilor naţionale (altele decât maghiară) 
la TVR3.

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri

Minoritatea Ore Mino-
ritatea

Ore Mino-
ritatea

Ore Minori-
tatea

Ore Minori-
tatea

Ore

R
ro

m
i

G
er

m
an

i

R
ro

m
i

A
lt

e*

34 
min.

Sârbi 20 
min.

Ruşi-
lipov.

10 
min.

Ucrai-
nieni

20 
min.

Ger-
mani

25 
min.

Bulgari 8 
min.

Turci 9 
min.

Cehi 5 
min.

Slovaci 9 
min.

Croaţi 6 
min.

Tătari 9 
min.

Evrei* 9 
min.

Greci 6 
min.

Total 34 
min.

Total 34 
min.

Total 34 
min.

Total 34 
min.

Total 34 
min.

TVR TM/TVR BUC/
TVR CLUJ/
TVR BUC

TVR
TIMIŞOARA

TVR
BUCUREŞTI

TVR CLUJ TVR CLUJ/TVR 
TIMIŞOARA

*Notă: Emisiunea pentru alte minorităţi cu frecvenţa lunară se realizează 
în limba română şi reflectă evenimentele din cadrul comunităţilor: poloneză, 
italiană, armeană, albaneză, ruteană şi eventual evreiască. La realizarea emisi-
unii pot contribui cu materiale şi alte studiouri decât cel din Bucureşti.
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ANEXA NR. 2 – Durata emisiunilor în limbile minorităţilor la Radio, SRR
(Sursa: Raportul de activitate al Societăţii Române de Radiodifuziune – 2008, la 
http://www.srr.ro/info/publice/activitate/2008/raport%20de%20activitate%20
srr%202008-13aprilie2009.pdf)
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ANEXA NR. 3 – Publicaţii ale minorităţilor naţionale/în limbile minorităţilor 
naţionale
(Sursa: DRI, http://www.dri.gov.ro/index.html?page=cultura_publicatii)

Ziare centrale
Romániai Magyar Szó – apare la Bucureşti (în limba maghiară)
Krónika – apare la Cluj, şi este difuzat în întreaga ţară (în limba maghiară)
Allgemeine Deutsche Zeitung – apare la Bucureşti (în limba germană)

Ziare judeţene
• în limba maghiară:

Szabadság – Cluj
Nepújság – Targu Mures
Hargita Népe – Miercurea Ciuc
Háromszék – Sfântu Gheorghe
Friss Újság – Satu Mare
Bihari Napló – Oradea
Nyugati Jelen – Arad (pentru judeţele Arad, Timiş, Hunedoara)

Săptămânale politico-economice
• în limba maghiară:

Brassói Lapok – Braşov
Erdélyi Napló – Cluj
Erdélyi Riport – Oradea
Új Szó – Timişoara

• în limba germană:
Hermannstädter Zeitung – Sibiu
Banater Zeitung – Timişoara
Karpaten Rundschau – Braşov
Debizz – Bucureşti

Reviste culturale
• în limba maghiară:

Helikon – Cluj (săptămânal în limba maghiară)
A Hét – Târgu-Mureş (săptămânal în limba maghiară)
Látó – Târgu-Mureş (revistă literară lunară în limba maghiară)
Korunk – Cluj (revistă culturală lunară în limba maghiară)
Székelyföld – Miercurea Ciuc (revistă culturală lunară în limba maghiară)
Művelődés – Cluj (revistă culturală lunară în limba maghiară)
Közoktatás – Bucureşti (revistă pedagogică lunară)

• în limba germană:
Echo der Vortragsreibe – Reşiţa (revistă culturală lunară)
Der Punkt – revistă lunară pentru tineri

Publicaţii editate de organizaţiile minorităţilor naţionale 
Prieteneul albanezului – Bucureşti, bilingv 
Ararat – Bucureşti, armenii, în limba română 
Nor Ghiank – Bucureşti, în limba armeană
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Nasa Glas – bulgarii dîn Banat, revistă politică
Literaturna Miseli – bulgarii din Banat, revistă literară
Hervatska – Caraşova, croaţii
Grancica – Caraşova, croaţii
Dialog cu timpul – Bucureşti, elenii
Elpis – Bucureşti, elenii, bilingv
Realitatea evreiască – Bucureşti, trilingv: română, idiş, engleză 
Curier F.D.G. R. – Sibiu (publicaţie politică bilunară)
Siamo di nuovo insieme – Iaşi, italienii 
Polonus – Suceava, polonezii, bilingv
Asul de Trefla – Bucureşti, romii
Romanothan – Bucureşti, romii
Kitej Grad – Iaşi, ruşii lipoveni, bilingv 
Zorile – Bucureşti, ruşii lipoveni, bilingv
Nasa reci – Timişoara, sârbii
Knijeni jivot – Timişoara, sârbii, revistă literară
“Naje snahy” – slovacii
“Naje snahy plus “ – slovacii, revistă literară
Karadeniz (Marea Neagră) – Constanţa, tătarii turco-musulmani, bilingv
Lumea femeilor şi Cas (Tânărul) – tătarii turco-musulmani
Hakses – Constanţa, turcii, bilingv
Curierul ucrainean – Bucureşti, ucrainenii, în limba română
Ukrainski Visnek – Bucureşti, ucrainenii
Nas Holos – Bucureşti, ucrainenii
Vilne Slovo – ucrainenii
Tzvonec – ucrainenii
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ANEXA NR. 4 – Cadrul legislativ românesc de garantare a presei în limbile 
minorităţilor naţionale

Legea nr. 41 din 17 iulie 1994 (republicată, actualizată) privind organi-
zarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii 
Române de Televiziune

ART. 4
(1) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televizi-

une, ca servicii publice în realizarea obiectivelor generale de informare, educa-
ţie, divertisment, sunt obligate să prezinte, în mod obiectiv, imparţial, realităţile 
vieţii social-politice şi economice interne şi internaţionale, să asigure informarea 
corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice, să promoveze, cu competenţa şi 
exigenţa, valorile limbii române, ale creaţiei autentice culturale, ştiinţifice, naţi-
onale şi universale, ale minorităţilor naţionale, precum şi valorile democratice, 
civice, morale şi sportive, să militeze pentru unitatea naţională şi independenţa 
ţării, pentru cultivarea demnităţii umane, a adevarului şi justiţiei.

ART. 5
(4) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televi-

ziune trebuie să rezerve o parte din spaţiul de emisie partidelor politice repre-
zentate în Parlament. Timpul afectat partidelor politice nu poate depăşi o suti-
me din întregul timp de emisie săptămânal. Repartizarea timpului de emisie pe 
partide politice se face în raport cu ponderea reprezentanţilor acestora în Parla-
ment, luându-se în calcul o unitate de timp pentru fiecare parlamentar, inclusiv 
pentru reprezentanţii minorităţilor naţionale.

ART. 7
(3) Din creaţia europeană difuzată cel puţin 30% va fi creaţie românească, 

inclusiv creaţii specifice minorităţilor naţionale.
ART. 15
Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune 

au, fiecare după profilul său, ca obiect de activitate: a) realizarea programelor de 
radiodifuziune sau de televiziune în limba română, în limbile minorităţilor naţi-
onale sau în alte limbi, cu scop informativ, cultural, educativ şi de divertisment;

ART. 19
(1) Membrii Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodi-

fuziune, respectiv al Societăţii Române de Televiziune, sunt desemnaţi prin vo-
tul majorităţii deputaţilor şi senatorilor în şedinţa comună a celor doua Came-
re.

(2) Listele de candidaţi se înaintează birourilor permanente ale celor doua 
Camere, după cum urmează:

a) grupurile parlamentare reunite din cele doua Camere înaintează propu-
neri pentru 8 locuri, potrivit configuraţiei politice şi ponderii lor în Parlament;

b) Preşedintele României, pentru un loc;
c) Guvernul, pentru un loc;
d) personalul angajat al fiecărei societăţi desemnează, prin vot secret, can-

didaţii pentru doua locuri, în cadrul unui scrutin organizat de conducerea soci-
etăţii respective;

e) grupurile parlamentare ale minorităţilor naţionale, pentru un loc.
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ART. 35
(2) Dacă studiourile teritoriale au şi emisiuni în limbile minorităţilor naţio-

nale, comitetele directoare ale acestora vor cuprinde reprezentanţi ai realizato-
rilor acestor emisiuni.

Legea nr. 504 din 11 iulie 2002 – Legea audiovizualului 
CAP. 2 Consiliul Naţional al Audiovizualului
ART. 10
(1) Consiliul Naţional al Audiovizualului (...) are obligaţia să asigure:
f) protejarea culturii şi a limbii române, a culturii şi limbilor minorităţilor 

naţionale;
ART. 17
(1) Consiliul este autorizat:
d) să emită, în aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, decizii cu caracter de 

norme de reglementare în vederea realizării atribuţiilor sale prevăzute expres 
în prezenta lege şi, cu precădere, cu privire la:

– (...) urmărirea exprimării corecte în limba româna şi în limbile minorită-
ţilor naţionale;

ART. 82
(4) În localităţile în care o minoritate naţionala reprezintă o pondere mai 

mare de 20% distribuitorii vor asigura şi servicii de transmitere a programelor 
care sunt libere la retransmisie, în limba minorităţii respective.

Decizii ale Consiliului Naţional al Audiovizualului (în baza legii audiovi-
zualului)

Decizia nr.187 din 3 aprilie 2006 – privind Codul de reglementare a 
conţinutului audiovizual

ART. 76
În cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordează probleme de inte-

res public privind minorităţile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta şi un 
punct de vedere al acestora.

Decizia nr. 403 din 30 iunie 2005 – privind aprobarea procedurii şi con-
diţiilor de acordare a licenţei audiovizuale şi a procedurii de eliberare a 
deciziei de autorizare audiovizuală

Art. 8.
(2) (…) Consiliul Naţional al Audiovizualului decide asupra acordării li-

cenţei audiovizuale, luând în considerare şi următoarele criterii de apreciere a 
structurii şi formatului de principiu a serviciului de programe: 

(…)
c) protejarea culturii şi a limbii române, a culturii şi a limbilor minorităţilor 

naţionale; 
LEGEA nr. 3 din 28 martie 1974*** Republicată – Legea presei din Republi-

ca Socialistă România
ART. 4
În deplină concordanţă cu politica partidului şi statului de asigurare a unei 

reale egalităţi între toţi cetăţenii ţării, oamenilor muncii din rîndul naţionalită-
ţilor conlocuitoare le sunt create condiţii de informare şi exprimare a opiniilor 
şi prin organe de presă în limba maternă.
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ANEXA NR. 5 – Ghid de interviu organizaţii ale minorităţilor

INSTRUCŢIUNI
Particularizaţi întrebările în funcţie de minoritate (e. g. Dacă interviul este 

cu reprezentantul minorităţii tătare, întrebările ar trebui să ie reformulate pen-
tru a preciza “în limba tătară” în loc de “în limba minorităţii dvs”. 

Acceptaţi reviste, publicaţii pe care le primiti de la organizaţie, precum şi 
notaţi orice referire la surse utile de resurse pentru continuarea monitorizării 
(eg. Persoane care pot oferi informaţii suplimentare, site-uri web, evenimente 
etc.). 

Insistaţi asupra referirilor explicite la minoritatea pe care interlocutorul o 
reprezintă şi, acolo unde este cazul la comparaţii cu alte minorităţi. Evitaţi si-
tuaţiile în care informaţiile sunt generale. 

Bună dimineaţa / bună ziua / bună seara, mă numesc ......................... şi 
sunt operator de interviu la Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnocultura-
lă, Cluj-Napoca, România. Pentru a păstra autenticitatea informaţiilor, vă pro-
pun înregistrarea acestei conversaţii, fără ca aceasta să fie publicată în această 
formă.

I. Capitolul de media

1. Ce fel de mass-media în limba minorităţii dvs există (tv, radio, presă)? 
Exemple. 

a. Care sunt orele de difuzare şi durata emisiunilor în limbile minorităţi-
lor naţionale? (dacă este cazul) 
b. Cum apreciaţi dvs. emisiunile de televiziune, de radio si presa scrisă în 
limbile minorităţilor naţionale din România?  

Dacă nu a apărut spontan în discuţie până la acest punct: Emisiunile TV, 
radio, si presa scrisă sunt adecvate nevoilor comunităţilor naţionale minorita-
re din România?

Dacă nu a apărut spontan în discuţie până la acest punct: Ce consideraţi 
dvs. ca trebuie schimbat în conţinutul emisiunilor tv, radio şi în conţinutul 
presei scrise în limbile minorităţilor naţionale? 

2. Care consideraţi că sunt necesităţile care trebuiesc sau pot fi acoperite de 
mass-media în limbile minorităţilor naţionale? (Vă rugăm să faceţi referiri la 
comunitatea dumneavoastră)

Dacă nu a apărut spontan în discuţie până la acest punct: Ce nu există încă 
în conţinutul acestor emisiuni?

3. Organizaţia dvs. este implicată în crearea conţinutului mass-mediei în 
limbile minorităţilor naţionale? 
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Dacă nu a apărut spontan în discuţie până la acest punct: În ce constă 
această implicare? – Puteţi da exemple?

Dacă nu a apărut spontan în discuţie până la acest punct: Organizaţia dvs. 
este implicată şi în promovarea şi distribuirea acestor emisiuni/publicaţii? – 
Daca „da”, în ce fel?

4. Ştiţi cum sunt finanţate publicaţiile în limba minorităţii dvs.?

5. Din cunoştiinţele dvs., există modalităţi de pregătire profesională a jurna-
liştilor care doresc să profeseze în limbile minorităţilor naţionale? 

– Ştiţi cumva în ce constau aceste modalităţi? 
– Ce fel de forme de pregătire? 
– La ce nivel? 
– Unde anume se poate face o astfel de pregătire şi cine o finanţează?

6. Există organizaţii profesionale ale jurnaliştilor care profesează în limbile 
minorităţilor naţionale?

– Puteţi să daţi câteva exemple? 
– Cum apreciaţi activitatea acestora?

7. Există premii care să răsplătească sau să încurajeze contribuţiile aduse de 
oamenii de media/jurnalişti la păstrarea şi dezvoltarea limbilor minorităţi-
lor naţionale?

8. Ştiţi cine din comunitatea dumneavostră urmăreşte emisiunile de radio, 
televiziune şi citeşte presă scrisă în limbile minorităţilor naţionale? 

– Unde locuiesc? 
– Ce fel de educaţie au?
– Ce statut social?, etc.

Dacă nu a apărut spontan în discuţie până la acest punct: Interacţionaţi cu 
aceşti consumatori de media? – Daca „da”, în ce constau aceste interacţiuni? 
Ce fel e feed-back primiţi?
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ANEXA NR. 6 – Ghid de interviu Televiziunea Română

Bună dimineaţa / bună ziua / bună seara, mă numesc ......................... şi 
sunt operator de interviu la Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnocultura-
lă, Cluj-Napoca, România. Pentru a păstra autenticitatea informaţiilor, vă pro-
pun înregistrarea acestei conversaţii, fără ca aceasta să fie publicată în această 
formă.

I.1 TVR 

Vă rugăm să ne oferiţi informaţii despre strategia TVR legată de difuzarea de 
emisiuni în limbile minorităţilor naţionale:

 1. Prevederi legale sau normele interne care reglementează aceste pro-
grame

 2. Structura pe departamente – există departamente speciale? Care sunt 
acestea?

 3. În ce limbi minoritare emite TVR?
 4. Vă rugăm să ne oferiţi informaţii despre aceste emisiuni în grila de 

programe: timpul total de emisie într-o limbă (pe lună/săptămână, 
după cum este relevant), orele de difuzare, difuzarea în reluare, acope-
rirea geografică.

 5. Alte informaţii pe care le consideraţi relevante de menţionat despre 
emisiunile în limbile minorităţilor (premii obţinute, cadrul normativ, 
etc.).

Pentru emisiunile difuzate pe posturile naţionale, vă rugăm să răspundeţi şi la 
următoarele întrebări:

 6. Puteţi să ne oferiţi informaţii despre structura acestor emisiuni (even-
tual un desfăşurător general al emisiunilor principale – rubrici/sau de-
talii despre tipul de materiale difuzate ştiri, divertisment, documenta-
re, reportaje etc.)? Ce domenii de interes sunt adresate (cultură, 
actualitate, economie, politică etc.)? 

 7. Care este sursa materialelor difuzate – producţie proprie (ce tip de 
materiale), programe preluate (ce tip de materiale, de unde)?

 8. Din câte persoane este formată echipa de redacţie (doar responsabilii 
de conţinut, nu şi echipa tehnică)? În ce măsură sunt aceştia membri 
ai minorităţii respective?

 9. Cum este stabilit conţinutul acestor emisiuni (în ce măsură conţinutul 
emisiunilor este infuenţat de decizia redactorului, consultarea cu  or-
ganizaţii ale minorităţii respective, agenda publică, feedback-ul şi so-
licitările publicului etc.)?

10. Aveţi informaţii despre cine este audienţa acestor emisiuni (vârstă, 
profil social etc.)?

11. Care sunt modalităţile în care intraţi în contact cu publicul acestor 
emisiuni – scrisori primite la redacţie, apeluri telefonice, apeluri tele-
fonice în direct, rubrici de tipul poşta redacţiei, studii de audienţă, 
website etc.?
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12. În ce măsură materiale din aceste programe sunt preluate de alte pos-
turi (TVR 1, 2, 3, internaţional) sau în emisuni destinate majorităţii? 

13. Există versiuni web ale emisiunilor sau ale unor fragmente din aceste 
emisiuni?

14. Există (dacă da în ce măsură) subtitrare în limba română (sau altă lim-
bă) a emisiunilor într-o limbă minoritară?

15. Aveţi o perspectivă asupra acestor emisiuni în viitor (de ex modificări 
legate de grilă – timpi, spaţiu de emisie alocat, introducerea de noi 
rubrici sau restructurarea de conţinut etc.)?  

I.2 TVR Posturi regionale

Grila de programe a studioului dvs include emisiuni în limba minorităţilor 
naţionale. Vă rugăm să ne oferiţi câteva informaţii despre aceste emisiuni.
(Probabil că posturile vor avea şi emisuni pentru minorităţi în limba română 
(ex pt romi) sau emisiuni despre minorităţi/interculturale. Aici ne este sufici-
entă menţionarea acestui tip de emisiuni şi eventual în ce măsură în cadrul lor 
sunt incluse materiale în limbile minorităţilor. Informaţiile de mai jos ne inte-
resează pt programele care sunt emise în limbile minoritare.)

 1. În ce limbi minoritare emite postul dvs.?
 2. Vă rugăm să ne oferiţi informaţii despre aceste emisiuni în grila de 

programe: timpul total de emisie într-o limbă (pe lună/săptămână, 
după cum este relevant), orele de difuzare, difuzarea în reluare, acope-
rirea geografică.

 3. Puteţi să ne oferiţi informaţii despre structura acestor emisiuni (even-
tual un desfăşurător general al emisiunilor principale – rubrici/sau de-
talii despre tipul de materiale difuzate ştiri, divertisment, documenta-
re, reportaje etc.)? Ce domenii de interes sunt adresate (cultură, 
actualitate, economie, politică etc.)?

 4. Care este sursa materialelor difuzate în cadrul acestor emisiuni – pro-
ducţie proprie (ce tip de materiale), programe preluate (ce tip de mate-
riale, de unde)?

 5. Din câte persoane este formată echipa de redacţie (doar responsabilii 
de conţinut, nu şi echipa tehnică)? În ce măsură sunt aceştia membri 
ai minorităţii respective?

 6. Cum este stabilit conţinutul acestor emisiuni (în ce măsură conţinutul 
emisiunilor este infuenţat de decizia redactorului, consultarea cu  or-
ganizaţii ale minorităţii respective, agenda publică, feedback-ul şi so-
licitările publicului etc.)?

 7. Aveţi informaţii despre cine este audienţa acestor emisiuni (vârstă, 
profil social etc.)?

 8. Care sunt modalităţile în care intraţi în contact cu publicul acestor 
emisiuni – scrisori primite la redacţie, apeluri telefonice, apeluri tele-
fonice în direct, rubrici de tipul poşta redacţiei, studii de audienţă, 
website etc.?

 9. În ce măsură materiale din aceste programe sunt preluate de alte pos-
turi (TVR 1, 2, 3, internaţional) sau în emisuni destinate majorităţii? 
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10. Există versiuni web ale emisiunilor sau ale unor fragmente din aceste 
emisiuni?

11. Există (dacă da în ce măsură) subtitrare în limba română (sau altă lim-
bă) a emisiunilor într-o limbă minoritară?

12. Aveţi o perspectivă asupra acestor emisiuni în viitor (de ex modificări 
legate de grilă – timpi, spaţiu de emisie alocat, introducerea de noi 
rubrici sau restructurarea de conţinut etc.)?  

13. Alte informaţii pe care le consideraţi relevante de menţionat despre 
emisiunile în limbile minorităţilor (premii obţinute, cadrul normativ, 
etc.)?
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Concluzii

Aprecieri generale

Ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare reprezintă 
un act voluntar pe care statul român şi l-a asumat, fapt care trebuie recunoscut 
şi apreciat. Ratificarea şi intrarea în vigoare în România a prevederilor acestui 
document european este un pas important care contribuie la îmbunătăţirea 
comunicării formale şi informale dintre cetăţeni şi autorităţi publice, precum 
şi la implicarea cetăţenilor în susţinerea activităţilor acestora din urmă. Toto-
dată, Carta întăreşte recunoaşterea interculturalismului şi a plurilingvismului 
ca valori ale societăţii. Dincolo de aceste aspecte apreciabile, trebuie făcută o 
analiză atentă atât a modului în care Carta impune sau nu prevederi noi faţă 
de legislaţia existentă, precum şi o privire critică asupra procesului de imple-
mentare.

Cât priveşte noutăţile aduse de Cartă, apreciem că ratificarea acesteia a 
urmărit corespondenţa între angajamentele asumate de România şi legislaţia 
naţională existentă deja la momentul intrării în vigoare. Astfel, ratificarea Car-
tei nu a adus noutăţi legislative în domeniul politicilor lingvistice, şi nici arti-
cole care să nu poată fi puse în aplicare din cauza lipsei acestei legislaţii, cel 
puţin nu în cazul domeniilor vizate de monitorizarea noastră: învăţământ, au-
torităţi administrative şi servicii publice, mijloace de comunicare.

În mod firesc, înglobarea în legislaţie a prevederilor Cartei ar fi necesitat o 
campanie publică de informare şi promovare, astfel încât şi membrii comuni-
tăţilor să fie conştientizaţi cu privire la drepturile lor lingvistice, dar şi pentru 
ca instituţiile publice abilitate să asigure implementarea prevederilor Cartei să 
fie mai bine pregătite. Acest lucru nu s-a realizat într-un mod coordonat şi 
uniform, astfel încât, de cele mai multe ori, situaţia în practică reflectă mai 
degrabă o slabă cunoaştere a prevederilor Cartei, uneori chiar a existenţei 
acesteia. Necunoaşterea intenţiilor şi prevederilor Cartei influenţează şi exis-
tenţa unei dezbateri publice care să depăşească limitele unor discuţii restrânse 
între specialişti. Totodată, în lipsa unei viziuni pozitive a autorităţilor privind 
încurajarea utilizării limbilor minoritare în spaţiul public, acest fapt este per-
ceput mai degrabă ca o problemă.

Consecinţele generate de lipsa promovării şi a viziunii se transpun într-o 
serie de probleme care, printre altele, se referă la: lipsa de cunoaştere adecvată 
de către autorităţi a prevederilor acesteia, a legislaţiei aferente; capacitate şi 
resurse limitate ale autorităţilor publice de a pune în aplicare aceste prevederi; 
lipsa se claritate a unora dintre condiţiile de aplicare a articolelor Cartei; insu-
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ficienta monitorizare de către autorităţi privind respectarea prevederilor legis-
laţiei şi adecvarea acestora la contextul local specific fiecărui grup etnic.

Monitorizarea de faţă, realizată ca un demers benevol al societăţii civile, 
îşi are limitele ei, dar poate aduce valoare adăugată raportului de ţară, prin 
criterii de monitorizare care urmăresc aspecte calitative, dificultăţi în aplicare 
şi soluţii pe care practica le oferă. În plus, o monitorizare repetată la anumite 
intervale de timp poate reflecta o evoluţie sesizabilă a progreselor realizate în 
implementarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare în Româ-
nia.

Carta şi învăţământul

Prevederile Cartei limbilor minoritare sau regionale care privesc învăţă-
mântul sunt cunoscute relativ bine şi apreciate de către reprezentanţii ONG-
urilor minorităţilor naţionale. Aceştia sunt mult mai informaţi în legătură cu 
ratificarea Cartei decât reprezentanţii Inspectoratelor Şcolare Judeţene intervi-
evaţi (inspectorii responsabili cu învăţământul în limbile minorităţilor). Cu 
toate că în domeniul învăţământului din România ratificarea Cartei nu aduce 
nicio noutate de ordin practic, se apreciază faptul că, graţie protecţiei oferite 
de Cartă, învăţământul în limbile minorităţilor se va putea cel puţin menţine 
sau dezvolta în condiţii propice. Protecţia oferită de Cartă ar putea contraba-
lansa scăderea interesului potenţialilor beneficiari ai învăţământului în limbi-
le minorităţilor faţă de studiul în limba maternă.

În alte cazuri, şi lipsa cadrelor didactice calificate descurajează părinţii care 
ar opta pentru învăţământ în limba maternă pentru copiii lor. Atât formarea 
iniţială, cât şi cea continuă a cadrelor didactice în limba maternă deseori se re-
zolvă prin apel la instituţii sau resurse umane din afara ţării. În absenţa unor 
programe relevante de perfecţionare sau formare continuă pentru cadrele didac-
tice care predau în limbile minorităţilor (mai ales în cazul celor mai puţin sem-
nificative numeric), trebuie identificate modalităţi de recunoaştere a parcurgerii 
unor stagii de formare continuă în statul-mamă inclusiv prin alocarea de credite 
profesionale transferabile pentru parcurgerea cu succes a unor astfel de stagii de 
dezvoltare profesională. În paralel, trebuie elaborate măsuri active de încurajare 
a ofertării unor programe de formare în limbile minorităţilor naţionale.

Nici manualele şcolare nu sunt întotdeauna asigurate la timpul oportun, 
în număr suficient sau la nivelul calitativ aşteptat. Sprijinul statelor-mamă 
este binevenit în acest sens, chiar dacă manualele din alte ţări sunt folosite 
doar ca material didactic auxiliar în România, din cauza unor nepotriviri între 
programele de studiu din cele două ţări. Pe de altă parte, bibliotecile şcolare 
depind în privinţa achiziţiilor de fond de carte de oferta pieţei româneşti. 
Aceasta reuşeşte să acopere în mică măsură necesarul de bibliografie şcolară. 
Donaţiile din partea diferitelor instituţii sunt binevenite. În acest context sunt 
necesare măsuri active de încurajare a potenţialilor autori de manuale în lim-
bile minorităţilor naţionale, mai ales în cazul minorităţilor mici. Statul ar tre-
bui să subvenţioneze producerea acestor manuale pentru a evita cazurile în 
care tirajul mic este descurajant pentru editurile din domeniu.

În ceea ce priveşte relaţia dintre diverşii actori implicaţi în sprijinirea învă-
ţământului în limbile minorităţilor este – în majoritatea cazurilor – foarte bună. 
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Cu toate acestea, absenţa unor relaţii directe de comunicare între persoanele cu 
răspundere în gestionarea învăţământului în limbile minorităţilor şi reprezen-
tanţii organizaţiilor minorităţilor beneficiare poate întârzia rezolvarea unor so-
licitări importante din partea organizaţiilor neguvernamentale. Şcolile, respec-
tiv inspectoratele şcolare judeţene colectează şi pun la dispoziţia celor interesaţi 
date relevante despre învăţământul în limbile minorităţilor. Raportarea spre di-
verse foruri (Direcţia Judeţeană de Statistică, MECI, consiliile judeţene sau lo-
cale etc.) se face cel puţin o dată pe an, dar mai frecvent semestrial. În mod 
oficial, nu se colectează date despre învăţământul în limbile minorităţilor la 
nivel universitar, respectiv cu privire la linii de studiu cu altă limbă de predare 
decât cea oficială. Pe lângă informaţiile despre apartenenţa etnică a studenţilor 
din învăţământul superior (date care se colectează în prezent), este recomanda-
bilă colectarea şi publicarea de date relevante şi despre învăţământul superior 
în limbile minorităţilor la alte secţii decât cele consacrate studierii limbilor 
(avem în vedere aici populaţia de studenţi la linii de studiu în limbi ale minori-
tăţilor, unde predarea se face într-o limbă a unei minorităţi lingvistice).

Comunicarea despre noutăţile din domeniul legislaţiei care influenţează 
câtuşi de puţin învăţământul în limbile minorităţilor trebuie să se realizeze 
atât în scris, prin transmiterea unor înştiinţări oficiale din partea MECI către 
ISJ, respectiv din partea ISJ către şcoli, cât şi în şedinţe speciale în care să se 
discute relevanţa noii legislaţii pentru domeniul învăţământului. Se recoman-
dă o atitudine pro-activă din partea instituţiilor publice cu răspunderi în do-
meniul învăţământului în limbile minorităţilor în sensul promovării posibili-
tăţii de a studia (în) limba maternă. Realizarea unor afişe sau alte materiale 
informative care să fie disponibile în locuri relevante (instituţii publice şi alte-
le decât şcolile) ar putea spori eficienţa unor astfel de strategii. Mesajele din 
partea instituţiilor cheie în domeniul organizării şi desfăşurării învăţământu-
lui în limbile minorităţilor trebuie să fie constant de apreciere a bogăţiei ling-
vistice. Este nevoie să se combată percepţia că învăţământul în limbile minori-
tăţilor reprezintă un efort inutil. Trebuie identificate atent şi combătute 
manifestările de descurajare a folosirii sau învăţării unor limbi, prin valoriza-
rea lor cât mai frecventă în evenimente cu participare largă, inclusiv din rân-
dul conducătorilor instituţiilor de învăţământ. Trebuie promovate în acest 
sens exemplele de bună practică ale unor inspectorate judeţene cu experienţe 
pozitive în astfel de demersuri.

În acelaşi timp, trebuie asigurată reprezentarea tuturor minorităţilor ling-
vistice, indiferent de mărimea lor, în structurile de conducere ale instituţiilor 
de învăţământ. Tratarea tuturor minorităţilor lingvistice ca aparţinând acele-
iaşi categorii, de minoritate, şi ca urmare desemnarea unui membru al unei 
minorităţi pentru a se ocupa de învăţământul în toate limbile minorităţilor nu 
garantează sentimentul că toate minorităţile lingvistice se vor simţi egal repre-
zentate în foruri de conducere.

Carta, autorităţile administrative şi serviciile publice

Evaluarea implementării Cartei europene a limbilor regionale sau minorita-
re de către România în domeniul autorităţilor administrative şi serviciilor pu-
blice relevă o serie de probleme, atât la nivelul cadrului legislativ autohton, cât 
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şi a modului în care aceste prevederi sunt aplicate de autorităţile publice loca-
le. Cu toate acestea, analiza răspunsurilor oferite de reprezentanţii autorităţilor 
publice locale indică posibilitatea adoptării unor măsuri complementare în ve-
derea îmbunătăţirii cadrului legislativ, precum şi susţinerea implementării pre-
vederilor deja incluse în norma juridică din România. Din interviurile realizate 
reiese că adoptarea prevederilor referitoare la utilizarea limbilor minoritare la 
nivelul autorităţilor locale este, în general, percepută ca un proces benefic care 
ajută considerabil actul de guvernare locală prin facilitarea relaţiei dintre cetă-
ţeni şi autorităţi locale. Totuşi, unii respondenţi au identificat şi o serie de ob-
stacole în ceea ce priveşte implementarea prevederilor în cauză. Principalul 
motiv invocat pentru neconformarea cu prevederile legii se referă la capacita-
tea redusă a autorităţii locale de a oferi servicii publice în mai multe limbi.

Reprezentanţii autorităţilor locale afirmă existenţa unui cadru legal care 
să reglementeze modalităţile de monitorizare ca funcţionarii publici care asi-
gură relaţia cu cetăţenii să folosească limbile minoritare în raporturile lor cu 
persoanele cărora li se adresează. De exemplu, cadrul legal prevede explicit 
asigurarea condiţiilor ca vorbitorii de limbi minoritare să poată prezenta cereri 
orale sau scrise şi să primească răspunsuri în aceste limbi. Totuşi, capacitatea 
adesea limitată de a asigura organizarea serviciilor publice locale şi de interes 
comunitar din cauza lipsei resurselor relevă o problemă fundamentală care 
grevează asupra sustenabilităţii unor autorităţi locale, precum şi a posibilităţii 
organizării serviciilor în mai multe limbi.

Interviurile cu reprezentanţii Instituţiei Prefectului relevă faptul că aceste 
instituţii rareori verifică gradul de conformare cu aceste prevederi. Această 
stare de fapt este explicată atât de reprezentanţii autorităţilor locale, cât şi cei 
ai Instituţiei Prefectul prin interesul scăzut din partea cetăţenilor de a comuni-
ca cu autorităţile locale în limbi minoritare, cât şi a capacităţii limitate a auto-
rităţilor locale de a susţine astfel de servicii. Interviurile realizate cu reprezen-
tanţii prefecturilor relevă faptul că în privinţa responsabilităţii privind 
monitorizarea ca limbile minoritare să fie folosite în cadrul serviciilor publice 
există cazuri în care se realizează, dar nu în mod sistematic şi urmărind creş-
terea gradului de aplicare a prevederilor Cartei.

Se observă că, deşi posibilitatea publicării de către autorităţile regionale a 
textelor oficiale şi în limbile regionale sau minoritare este garantată de lege, 
totuşi autorităţile locale se confruntă cu o serie de referitoare la implementa-
rea acestor prevederi. Reprezentanţii autorităţilor au invocat volumul excesiv 
de mare de materiale necesar a fi traduse, precum şi lipsa personalul speciali-
zat necesar pentru realizarea acestor traduceri. Mai mult, în unele cazuri s-a 
menţionat ca factor negativ lipsa cunoştinţelor de limbă din partea grupurilor 
etnice minoritare. Greutăţile întâmpinate în asigurarea traducerii textelor ofi-
ciale afectează publicarea textelor oficiale şi în limbile minoritare. Cu toate 
acestea, reprezentanţii autorităţilor locale au menţionat, atât traducerea, cât şi 
publicarea textelor oficiale locale ca fiind de importanţă generală. Ca urmare, 
sugerăm adoptarea de măsuri complementare celor existente, în vederea extin-
derii gradului de cuprindere a populaţiei vorbitoare de limbi minoritare. O 
astfel de măsură este utilizarea de formulare bilingve sau trilingve în cazul 
acelor autorităţi publice locale în care ponderea populaţiei vorbitoare de limbi 
regionale sau minoritate depăşeşte 10%. Şi alte măsuri ar putea fi prevăzute 
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pentru asigurarea comunicării autorităţilor publice locale şi în limbile minori-
tare în cazul în care ponderea populaţiei vorbitoare depăşeşte 10%.

Folosirea de către autorităţile locale a limbilor minoritare în şedinţele de 
Consiliu Local a devenit o practică curentă într-un număr semnificativ de au-
torităţi locale. Interviurile relevă că utilizarea mai multor limbi într-un număr 
considerabil de autorităţi locale se desfăşoară după înţelegerea prealabilă a 
consilierilor. Totuşi, se observă că există şi autorităţi locale în care utilizarea 
limbilor minorităţilor lasă de dorit.

Folosirea sau adoptarea, daca este cazul alături de denumirea în limba ofi-
cială, a formelor tradiţionale şi corecte ale toponimiei în limbile minoritare 
este reglementată de lege. Însă, aplicarea acestor prevederi a întâmpinat greu-
tăţi din cauza conotaţiilor istorice ale diferitelor denumiri în diferite perioade 
istorice.

Situaţia de pe teren impune acordarea unui statut special limbii romani, 
astfel încât aceasta să fie inclusă în lista limbilor în cazul cărora se aplică par-
tea a III-a a Cartei, inclusiv referitor la domeniul autorităţilor administrative şi 
serviciile publice. Acest lucru este justificat de faptul că limba romani este cea 
de a doua limbă minoritară din România şi că există un număr de 65 de auto-
rităţi publice locale în care utilizarea acesteia s-ar justifica conform reglemen-
tărilor în vigoare.

Un alt aspect important este acela că ar trebui clarificate principiile de 
funcţionare, precum şi a standardelor minimale de utilizare a limbilor minori-
tare în cazul asociaţiilor de cooperare intercomunitară, ca forme de asociere 
ale autorităţilor publice locale din România.

Pe baza răspunsurilor oferite chestionarului transmis şi a solicitării de in-
terviuri faţă-în-faţă de către reprezentanţii ai aproximativ 250 de autorităţi pu-
blice locale, putem spune că ratificarea şi intrarea în vigoare în România a 
prevederilor Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare este percepu-
tă ca un pas important pentru susţinerea procesului de descentralizare şi de 
întărire a actului de guvernare locală. Mai mult, respondenţii, în unanimitate, 
au susţinut ideea beneficiului legii pentru îmbunătăţirea comunicării formale 
şi informale cu cetăţenii, precum şi a implicării acestora în susţinerea activită-
ţilor autorităţilor publice locale. Totodată, s-au identificat şi o serie de limitări 
la nivelul capacităţii autorităţilor publice locale de a organiza o parte din ser-
vicii în mai multe limbi, însă în majoritatea cazurilor s-a indicat realizarea 
unor situaţii de compromis în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor în cauză. 
Alături de limite legate de capacitatea şi disponibilitatea resurselor umane, 
lipsa de cunoaştere în multe cazuri a Cartei şi a prevederilor acesteia, precum 
şi înţelegerea prevederilor Cartei în termeni de „drepturi” – prin urmare acolo 
unde accesul la servicii este asigurat prin cunoaşterea limbii majoritare, apli-
carea prevederilor Cartei nu mai este necesară – are consecinţe asupra gradu-
lui de utilizare a limbilor minoritare în relaţie cu autorităţile publice.

Carta şi mijloacele de comunicare

În general este agreat că dintre toate capitolele Cartei, domeniul mass-media 
este cel care ridică cele mai puţine probleme de implementare. Pe baza analizei 
prezentate mai sus putem afirma că, în cea mai mare parte, România respectă 
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angajamentele asumate de protecţie a limbilor minoritare şi regionale prin mij-
locele de comunicare în masă. Există însă o serie de aspecte care pot fi optimiza-
te sau a căror situaţie actuală nu confirmă o asumare completă a Cartei.

Dat fiind că prevederile Cartei referitoare la mijloacele de comunicare sunt 
de ordin general şi nu oferă indicatori clar definiţi, monitorizarea a analizat 
câteva aspecte specifice domeniului (număr de posturi, timpi de emisie, ore de 
difuzare, tip de conţinut etc.). Astfel, propunem măsuri concrete de îmbunătă-
ţire a cadrului de implementare a Cartei, care ar putea conduce pe viitor inclu-
siv la o monitorizare mai  adecvată a implementării acesteia.

Un aspect adus în discuţie de reprezentanţii minorităţilor este acela că 
prevederile Cartei sunt de ordin general, şi nu oferă indicatori ai implementă-
rii acesteia – număr de posturi, timpi de emisie, ore de difuzare, tip de conţi-
nut. De exemplu, în cazul minorităţii maghiare, care reprezintă 6,7% din po-
pulaţia ţării, timpul alocat de posturile televiziunii publice pentru emisiuni în 
limba maghiară ajunge în jur de 4% din timpul total de emisie.

Cea mai substanţială critică adusă protecţiei oferite prin prevederile Cartei 
este cea legată de calitatea şi relevanţa presei în limbile minoritare. Mass-me-
dia în limbile minorităţilor nu funcţionează – cu mici excepţii privind publica-
ţii din zonele unde minoritatea maghiară reprezintă populaţia majoritară – 
după principii de piaţă. Aceasta este o situaţie caracteristică pentru presa în 
limbile minoritare în aproape toate ţările semnatare ale Cartei.

La nivelul numărului de publicaţii şi emisiuni radio-TV situaţia mass-me-
diei în limbile minorităţilor naţionale este bună. Pentru aproape toate limbile 
incluse în Cartă există atât presă scrisă, cât şi producţie audiovizuală. Dacă în 
general tirajele revistelor par a fi satisfăcătoare în raport cu cererea, în cazul 
emisiunilor de radio şi TV adresate minorităţilor mici, timpii de emisie de 
5-20 de minute lunar nu au cum să asigure condiţiile protecţiei limbii.

Veniturile din publicitate sunt foarte scăzute, fiind necesar sprijin financi-
ar pentru apariţia publicaţiilor. Acest lucru impune o conştientă asumare din 
partea autorităţilor a rolului de co-finanţator al acestui segment de presă. În 
România o mare parte a presei scrise este sprijinită financiar, prin intermediul 
organizaţiilor minorităţilor naţionale, de Departamentul pentru Relaţii Interet-
nice. Zona audiovizuală este susţinută prin serviciile publice de radiodifuziu-
ne şi televiziune. În cazul mass-mediei private între sursele de finanţare se 
află şi fonduri publice din ţara mamă a respectivei minorităţi, oameni de afa-
ceri din comunitate etc. În practică, această dependenţă financiară generează 
atât instabilitate – în unele cazuri regularitatea apariţiei unor publicaţii nu 
poate fi respectată – cât şi vulnerabilitate la influenţe politice sau interese eco-
nomice. Rolul de „câine de pază” al mass-mediei este în cazul acestui segment 
de presă nonexistent sau foarte slab.

În cazul presei de limba maghiară, singura limbă minoritară cu o presă 
dezvoltată în sensul unei oferte mai largi pe fiecare segment media – mai mul-
te publicaţii cotidiene şi săptămânale, mai multe posturi de radio – situaţia 
este altfel nuanţată. Se simte la nivelul agendei editoriale o influenţă de natură 
politică, aflată în directă corelaţie cu structura acţionariatului şi sursele de fi-
nanţare, existând voci opuse în organe media diferite, însă subsumate direcţi-
ilor politice din interiorul comunităţii maghiare. Un aspect specific pentru 
presa din România care se perpetuează şi în cazul publicaţiilor de limbă ma-
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ghiară este suprapunerea pe acelaşi spaţiu geografic al mai multor publicaţii 
din aceeaşi categorie. De exemplu, sunt zone, cum e judeţul Harghita, unde 
apar mai multe cotidiene judeţene. Această situaţie nu se întâmplă în general 
în alte ţări europene unde nu există astfel de concurenţă la nivel local, ci exis-
tă diferite paliere: ziare orăşeneşti, ziare judeţene, ziare regionale. Specialişti 
ai presei maghiare apreciază că această concurenţă la nivel local nu aduce 
avantaje, ci dimpotrivă, diminuează impactul şi descreşte puterea economică. 
Numărul redus de vorbitori ai unei limbi este un alt factor determinant pentru 
o presă care nu poate funcţiona după principiile de piaţă. Tirajele publicaţiilor 
şi audienţa emisiunilor radio şi TV pentru minorităţi sunt scăzute. Tirajele 
publicaţiilor sunt între câteva sute şi 1.500 de exemplare pentru revistele edi-
tate de organizaţiile minorităţilor, şi cca. 2.000-6.000 de exemplare pentru pu-
blicaţiile de limbă maghiară. Emisiunile în limbile minorităţilor difuzate la 
TVR1 şi 2 ating până la 80% din cotele de audienţă medie ale postului. Publi-
cul emisiunilor este în general publicul posturilor publice – peste 40 de ani, 
bărbaţi şi femei în egală măsură, studii medii. Astfel, includerea emisiunilor 
pentru minorităţi în grila de programe TVR şi SRR este justificată prin misiu-
nea publică a acestor instituţii şi nu prin cotele de interes ale publicului.

Având în vedere obiectivul principal al Cartei, de a asigura protecţia şi 
dezvoltarea limbilor minoritare şi regionale, probabil cel mai critic aspect este 
acela al conţinutului producţiei de presă în aceste limbi şi a nivelului de core-
lare a acestui conţinut la realitatea socială a vorbitorilor. O limbă nu poate su-
pravieţui în lipsa vorbitorilor ei, iar cultivarea utilizării limbii la un vorbitor 
nu poate face abstracţie de interesele şi nevoile acestuia. Cauzele relevanţei 
scăzute a conţinutului mass-media pentru vorbitorii limbilor minoritare sunt 
multiple. În primul rând, menţionăm calitatea slabă a producţiilor, generată de 
lipsa de calificare jurnalistică a celei mai mari părţi a echipelor redacţionale. 
Din nou, excepţia este presa în limba maghiară unde se poate vorbi fără rezer-
ve de performanţă profesională. Nivelul calitativ este influenţat, pe de altă 
parte, şi de standardele în general scăzute din sectorul mass-media în Româ-
nia. În al doilea rând, pentru a livra unui consumator media informaţii cât mai 
relevante, stabilirea agendei editoriale trebuie să fie făcută în strânsă legătură 
cu evenimentele de pe agenda comunităţii în care acesta trăieşte. Din acest 
punct de vedere, este problematic faptul că editarea se face în general din loca-
ţii centrale şi regionale. Radioul şi televiziunea publice au corespondenţi cola-
boratori în câteva oraşe din ţară, însă bugetele reduse nu permit o mare mobi-
litate a echipelor de redacţie. În al treilea rând, în cazul producţiilor radio şi 
TV (cu excepţia limbii maghiare) mai apar trei factori determinanţi pentru ti-
pul de conţinut media – timpii de emisie, periodicitatea difuzării şi orele de 
difuzare. În condiţiile unor timpi reduşi de emisie, cu o periodicitate săptămâ-
nală, bilunară sau lunară, se restrânge considerabil plaja de genuri jurnalistice 
care pot fi abordate – nu pot fi programate buletine de ştiri, emisiuni în direct 
etc. Din cauza orelor de difuzare mai puţin avantajoase – stabilite pe criteriile 
audienţei reduse – populaţia activă nu reprezintă decât o mică parte a audien-
ţei acestor emisiuni. Subiectele abordate rămân astfel de natură generală, lega-
te în special de cultură, tradiţii, evenimente culturale sau religioase, şi mai 
puţin axate pe informare şi analiză economică, politică şi socială. Mai trebuie 
luate în calcul, când vorbim de relevanţa scăzută a mass-mediei în limbile 
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minoritare şi bugetele de producţie mici, faptul că, pentru unele dintre limbi, 
posturile nu au angajaţi proprii, buni cunoscători ai acestora, lucrând cu vo-
luntari sau colaboratori care nu stăpânesc în mod necesar corect limba, pre-
cum şi lipsa unor studii cu privire la nevoile şi interesele audienţei şi mijloa-
cele limitate de consultare cu publicul, utilizate de redacţii. În acest context e 
binevenită realizarea unor evaluări cu privire la calitatea limbilor regionale şi 
minoritare folosite în presă (aşa cum CNA a realizat o monitorizare privind 
limba română).

Recunoscând competenţa limitată a membrilor organizaţiilor minorităţilor 
naţionale în mass-media, pentru determinarea politicilor faţă de limbile regio-
nale şi minoritate la capitolul mijloace de comunicare, o posibilă soluţie ar fi 
dezvoltarea unui grup consultativ format din experţi ai mass-mediei – publice 
şi private – cu apariţie/difuzare în limbile minorităţilor. De asemenea, ar fi 
utilă realizarea unor studii de audienţă şi cercetări cu privire la nevoile vorbi-
torilor de limbi minoritare. Posibilele măsuri care pot fi adoptate pentru a spri-
jini îmbunătăţirea mass-mediei trebuie tratate diferenţiat. Astfel, în cazul lim-
bii maghiare o preocupare prioritară ar trebui să fie legată de încurajarea acelor 
mecanisme care să contribuie le dezvoltarea diversităţii de opinii reflectate în 
media – dezbateri publice, iniţiative comune ale jurnaliştilor de limbă maghia-
ră de a defini coduri de bune practici etc. În cazul minorităţilor mici un aspect 
prioritar este acel de a genera nevoia de consum mediatic – de exemplu în ca-
zul etniei romilor unde numărul de vorbitori ai limbii romani şi de consuma-
tori de presă este mult redus raportat la dimensiunile grupului etnic – repre-
zentativ pentru conservarea limbii.

În cazul altor limbi minoritare optimizarea trebuie făcută în primul rând la 
nivelul accesibilităţii şi relevanţei, iar pentru aceasta orientarea spre oportuni-
tăţile oferite de noile tehnologii este esenţială. Soluţia este în acest caz în im-
plementarea de posturi/emisii de radio locale (FM) şi utilizarea internetului. 
Includerea internetului ca un instrument mass-media de creştere a protecţiei 
lingvistice a limbilor minoritare şi regionale, precum şi acordarea mai multor 
licenţe de frecvenţe radio FM pentru posturi de radio locale şi regionale în 
limbile minorităţilor ar putea reprezenta măsuri de creştere a accesului vorbi-
torilor acestor limbi la emisiuni în limba maternă (extinderea acoperirii geo-
grafice) şi de a îmbunătăţi calitatea şi relevanţa produselor mass-media oferite 
vorbitorilor (informaţia locală fiind de interes mass-mediei). O altă măsură co-
nexă ar putea încuraja posturile publice care emit în limbile minorităţilor na-
ţionale să arhiveze online emisiunile realizate, pentru a face accesibile aceste 
conţinuturi şi categoriilor de public care nu poate urmări aceste programe la 
orele de difuzare.

Ca perspectivă, între soluţiile care ar optimiza protecţia limbilor minorita-
re prin mass-media, reprezentanţii minorităţilor pe care i-am consultat propun 
înfiinţarea unui post TV special pentru emisiunile în limbile minorităţilor na-
ţionale care să permită difuzarea unor buletine de ştiri zilnice în mai multe 
limbi, şi a altor materiale de interes pentru vorbitorii nativi; dat fiind faptul că 
acest tip de canal ar putea fi transmis doar prin satelit (acoperind circa trei 
sferturi din teritoriul ţării), acest post ar trebui să funcţioneze în paralel cu 
menţinerea emisiunilor în cadrul TVR1, care este recepţionat de aproape toată 
populaţia. La un al alt nivel, o măsură utilă din partea autorităţilor este reali-
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zarea sau facilitarea realizării unui portal în care aceste emisiuni (sau link-uri 
la acestea) să fie centralizate şi arhivate. Această măsură ar contribui şi la dez-
voltarea unei baze de date valoroase cu privire la mass-media în limbile mino-
rităţilor şi la evenimentele şi temele comunităţilor etnice din România.

Ratificând Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare, România 
asigură protecţia drepturilor lingvistice printr-un instrument european care 
este mult mai stabil decât legislaţia internă, vulnerabilă politic, oferind în fapt 
o dublă protecţie. Beneficiile ratificării Cartei sunt diferenţiate în funcţie de 
limbi, întrucât limbile cu un număr mare de utilizatori se bucură, datorită 
mecanismelor de implementare şi monitorizare a Cartei, de îmbunătăţiri cum 
ar fi dezvoltarea în cadrul diferitelor ministere a unor instrumente statistice, 
formulare, o mai mare atenţie la punerea în practică a drepturilor garantate de 
lege. În cazul minorităţilor mici există numeroase cazuri în care membrii co-
munităţilor nu mai vorbesc curent limba maternă şi o parte a drepturilor ling-
vistice garantate de Cartă rămân nevalorificate. În directă relaţie cu aceste ob-
servaţii, o problemă de fond care transpare la nivelul domeniilor analizate e 
aceea ca în spaţiul public limbile minoritare nu sunt promovate ca o plus va-
loare. Implicit, pe de o parte, autorităţile care ar trebui să încurajeze utilizarea 
lor nu înţeleg beneficiile unor astfel de eforturi şi, pe de altă parte, membrii 
comunităţilor etnice nu sunt conştientizaţi cu privire la drepturile lor lingvis-
tice. Ca urmare, aşa cum a fost sugerat punctual în cele de mai sus, sunt nece-
sare măsuri concrete prin care instituţiile publice abilitate cu asigurarea im-
plementării prevederilor Cartei să fie mai bine pregătite, iar vorbitorii de limbi 
minoritare să fie informaţi cu privire la dreptul lor de a utiliza limba maternă 
în spaţiul public, astfel încât acesta să devină un garant al valorizării şi prote-
jării limbilor.
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Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare
(ste. 148 – 1992)1

PREAMBUL

Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei Carte,
Considerând că scopul Consiliului Europei este realizarea unei uniuni mai 

strânse între membrii săi, îndeosebi pentru salvgardarea şi promovarea idealu-
rilor şi principiilor care constituie patrimoniul lor comun;

Considerând că protecţia limbilor regionale sau minoritare istorice din Eu-
ropa, dintre care unele riscă, în decursul timpului, să dispară, contribuie la 
menţinerea şi dezvoltarea tradiţiilor şi a bogăţiei culturale a Europei;

Considerând că dreptul de a folosi o limba regională sau minoritară în via-
ţa privată şi publică reprezintă un drept imprescriptibil, în conformitate cu 
principiile cuprinse în Pactul internaţional relativ la drepturile civile şi politi-
ce al Naţiunilor Unite, şi în conformitate cu spiritul Convenţiei pentru apăra-
rea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale a Consiliului Europei;

Luând în considerare activitatea realizată în cadrul C.S.C.E. şi în special 
Actul final de la Helsinki din 1975 şi documentul reuniunii de la Copenhaga 
din 1990; 

Subliniind valoarea interculturalităţii şi a plurilingvismului, şi conside-
rând că protecţia şi încurajarea limbilor regionale sau minoritare nu trebuie să 
se facă în detrimentul limbilor oficiale şi a necesităţii de a le însuşi;

Conştiente de faptul că protecţia si promovarea limbilor regionale sau mi-
noritare în diferite ţări şi regiuni ale Europei reprezintă o contribuţie impor-
tantă la construirea unei Europe bazată pe principiile democraţiei şi ale diver-
sităţii culturale, în cadrul suveranităţii naţionale şi al integrităţii teritoriale;

Ţinând seama de condiţiile specifice şi de tradiţiile istorice proprii diferi-
telor regiuni ale statelor Europei;

Au convenit asupra celor ce urmează:

PARTEA I. DISPOZIŢII GENERALE
ARTICOLUL 1

Definiţii

In sensul prezentei Carte:
a. prin expresia “limbi regionale sau minoritare” se înţeleg limbile:

1 Adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992. A intrat în vigoare la 1.03.1998. România 
a semnat Carta la 17 iulie 1995.
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i. folosite în mod tradiţional într-o anumită zonă a unui stat de că-
tre cetăţenii acelui stat care constituie un grup numeric inferior 
restului populaţiei statului; şi

ii. diferite de limba (-ile) oficială (-ale) a (ale) acelui stat; ea nu in-
clude nici dialectele limbii (-ilor) oficiale a (ale) statului, nici lim-
bile migranţilor;

b. prin “zonă în cadrul căreia o limbă regională sau minoritară este folo-
sită” se înţelege aria geografică în care această limbă reprezintă modul 
de exprimare al unui număr de persoane justificând adoptarea a diferi-
te măsuri de protecţie şi de promovare prevăzute prin prezenta Cartă;

c. prin “limbi non-teritoriale” se înţeleg limbile folosite de cetăţenii unui 
stat care sunt diferite de limba (-ile) folosită (-ite) de restul populaţiei 
statului, dar care, deşi folosite în mod tradiţional pe teritoriul statului, 
nu pot fi asociate cu o anumită arie geografică a acestuia.

ARTICOLUL 2
Angajamente

1. Fiecare Parte se angajează să aplice prevederile Parţii II la ansamblul 
limbilor regionale sau minoritare folosite pe teritoriul sau, care corespund de-
finiţiilor din articolul 1.

2. In ceea ce priveşte orice limbă indicata în momentul ratificarii, al ac-
ceptării sau al aprobării, în conformitate cu articolul 3, fiecare Parte se anga-
jează să aplice un minimum de treizeci şi cinci de paragrafe sau alineate selec-
ţionate dintre prevederile Părţii III a prezentei Carte, dintre care cel puţin trei 
selecţionate din fiecare din articolele 8 şi 12 şi unul (cel puţin) din fiecare din 
articolele 9, 10, 11 şi 13.

ARTICOLUL 3
Modalităţi

1. Fiecare stat contractant trebuie să specifice în instrumentul său de rati-
ficare, de acceptare sau de aprobare fiecare limbă regională sau minoritară, 
sau fiecare limbă oficială mai puţin răspândită pe ansamblul sau pe o parte a 
teritoriului său, la care se aplică paragrafele selecţionate în conformitate cu 
paragraful 2 al articolului 2.

2. Orice Parte poate, în orice moment ulterior, să notifice Secretarului ge-
neral că acceptă obligaţiile decurgând din prevederile oricărui alt paragraf al 
Cartei care nu fusese specificat în instrumentul de ratificare, de acceptare sau 
de aprobare, sau că va aplica paragraful 1 al prezentului articol altor limbi re-
gionale sau minoritare sau altor limbi oficiale mai puţin răspândite pe ansam-
blul sau pe o parte a teritoriului său.

3. Angajamentele prevăzute în paragraful precedent vor fi considerate 
parte integrantă a ratificării, a acceptării sau a aprobării şi vor avea aceleaşi 
efecte cu începere de la data notificării lor.
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ARTICOLUL 4
Regimuri de protecţie existente

1. Nici o prevedere a prezentei Carte nu poate fi interpretată ca o limitare 
sau derogare de la drepturile garantate prin Convenţia europeană a drepturilor 
omului.

2. Prevederile prezentei Carte nu aduc atingere prevederilor mai favorabi-
le care reglementează situaţia limbilor regionale sau minoritare, sau statutul 
juridic al persoanelor aparţinând minorităţilor, existente deja într-un Stat Parte 
sau care sunt prevăzute de acordurile internaţionale bilaterale sau multilatera-
le pertinente.

ARTICOLUL 5
Obligaţii existente

Nici o prevedere a prezentei Carte nu va putea fi interpretată ca implicând 
dreptul de a angaja o activitate sau de a realiza o acţiune ce contravine scopu-
rilor Cartei Naţiunilor Unite sau altor obligaţii de drept internaţional, incusiv 
principiului suveranităţii şi integrităţii teritoriale a statelor.

ARTICOLUL 6
Informare

Părţile se angajează să vegheze ca autorităţile, organizaţiile şi persoanele 
interesate să fie informate asupra drepturilor şi obligaţiilor stabilite prin pre-
zenta Cartă.

PARTEA a II-a
Obiective şi principii urmărite în conformitate

cu paragraful 1 şi 2 al articolului 2
ARTICOLUL 7

Obiective şi principii

1. In ceea ce priveşte limbile regionale sau minoritare, în zonele în care 
aceste limbi sunt folosite şi în funcţie de situaţia fiecărei limbi, Părţile îşi înte-
meiază politica, legislaţia şi practica pe următoarele obiective şi principii:

a. recunoaşterea limbilor regionale sau minoritare ca o expresie a bogăţi-
ei culturale;

b. respectarea ariei geografice a fiecărei limbi regionale sau minoritare, în 
aşa fel încât diviziunile administrative existente sau noi să nu consti-
tuie un obstacol pentru promovarea respectivei limbi regionale sau 
minoritare;

c. necesitatea unei acţiuni hotărâte pentru promovarea limbilor regionale 
sau minoritare în vederea salvgardării lor;

d. facilitarea şi/sau încurajarea folosirii oral sau şi în scris, a limbilor re-
gionale sau minoritare, în viaţa publică sau în viaţa privată;
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e. menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor, în domeniile prevăzute în prezen-
ta Cartă, între grupurile folosind o limbă regională sau minoritară şi 
alte grupuri ale aceluiaşi stat ce vorbesc o limbă practicată într-o formă 
identică sau apropiată, ca şi stabilirea de relaţii culturale cu alte gru-
puri din respectivul stat folosind limbi diferite;

f. stabilirea de forme şi mijloace adecvate de predare şi studiere a limbi-
lor regionale sau minoritare, la toate nivelurile corespunzătoare;

g. stabilirea de mijloace permiţând celor ce nu vorbesc o limbă regională 
sau minoritară şi care locuiesc într-o arie unde această limbă este folo-
sită să o înveţe, dacă doresc acest lucru;

h. promovarea studiilor şi a cercetărilor în domeniul limbilor regionale 
sau minoritare în universităţi sau instituţii echivalente;

i. promovarea unor forme corespunzătoare de schimburi transnaţionale, 
în domeniile prevăzute de prezenta Cartă, pentru limbile regionale sau 
minoritare folosite într-o formă identică sau apropiată în două sau mai 
multe state.

2. Părţile se angajează să elimine, dacă nu au făcut-o deja, orice distincţie, 
excludere, restricţie sau preferinţă nejustificată relativă la folosirea unei limbi 
regionale sau minoritare şi având drept scop descurajarea sau punerea în peri-
col a menţinerii sau dezvoltării acesteia. Adoptarea de măsuri speciale în fa-
voarea limbilor regionale sau minoritare, destinate să promoveze egalitatea 
între vorbitorii acestor limbi şi restul populaţiei, sau urmărind să ţină seama 
de situaţiile lor specifice, nu este considerată ca un act de discriminare faţă de 
vorbitorii limbilor mai răspândite.

3. Părţile se angajează să promoveze, prin măsuri corespunzătoare, înţele-
gerea reciprocă între toate grupurile lingvistice ale ţării, îndeosebi acţionând 
în aşa fel încât respectul, înţelegerea şi toleranţa faţă de limbile regionale sau 
minoritare să figureze printre obiectivele educaţiei şi instruirii desfăşurate în 
ţară, şi să încurajeze mijloacele de comunicare în masă să urmărească acelaşi 
obiectiv.

4. In determinarea politicii faţă de limbile regionale sau minoritare, Părţi-
le se angajează să ia in considerare necesităţile şi dorinţele exprimate de gru-
purile ce folosesc aceste limbi. Ele sunt încurajate să creeze, dacă este necesar, 
organe cu rol consultativ asupra tuturor chestiunilor legate de limbile regiona-
le sau minoritare.

5. Părţile se angajează să aplice, mutatis mutandis, principiile enumerate 
în paragrafele 1-4 de mai sus, la limbile non-teritoriale. Totuşi, în cazul acestor 
limbi, natura şi cuprinderea măsurilor ce urmează a fi luate pentru a da efect 
prezentei Carte, vor fi determinate într-o manieră flexibilă, ţinând seama de 
necesităţi şi dorinţe, şi respectând tradiţiile şi caracteristicile grupurilor care 
folosesc limbile respective. 
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PARTEA a III-a
Măsuri în favoarea folosirii limbilor regionale sau minoritare în viaţa 

publică, ce urmează a fi adoptate în conformitate cu
angajamentele asumate în virtutea paragrafului 2 al articolului 2

ARTICOLUL 8
Invăţământ

1. In materie de învăţământ, Părţile se angajează, în ceea ce priveşte zone-
le în care sunt folosite astfel de limbi, în funcţie de situaţia fiecăreia dintre 
aceste limbi şi fără a aduce atingere limbii (-ilor) oficiale a (ale) statului:

a. i. Să prevadă desfăşurarea unei educaţii preşcolare în limbile regionale 
sau minoritare respective; sau
ii. să prevadă desfăşurarea unei părţi substanţiale a educaţiei preşcola-
re în limbile regionale sau minoritare respective; sau
iii. să aplice una din măsurile vizate la punctele i şi ii de mai sus, cel 
puţin elevilor ale căror familii o solicită şi al căror număr este conside-
rat suficient; sau 
iv. dacă autorităţile publice nu au competenţe directe în domeniul 
educaţiei preşcolare, să favorizeze şi/sau încurajeze aplicarea măsuri-
lor vizate la punctele i-iii de mai sus;

b. i. să prevadă desfăşurarea unui învăţământ primar în limbile regionale 
sau minoritare respective; sau
ii. să prevadă desfăşurarea unei părţi substanţiale a învăţământului 
primar în limbile regionale sau minoritare respective; sau
iii. să prevadă, în cadrul învăţământului primar, ca predarea limbilor 
regionale sau minoritare respective să facă parte integrantă din progra-
ma de învăţământ; sau
iv. să aplice una din măsurile vizate la punctele i-iii de mai sus, cel 
puţin elevilor ale căror familii o solicită şi al căror număr este conside-
rat suficient;

c. i. să prevadă desfăşurarea unui învăţământ secundar în limbile regio-
nale sau minoritare respective; sau
ii. să prevadă desfăşurarea unei părţi substanţiale a învăţământului 
secundar în limbile regionale sau minoritare respective; sau 
iii. să prevadă, în cadrul învăţământului secundar, predarea limbilor 
regionale sau minoritare ca parte integrantă a programei de învăţă-
mânt; sau
iv. să aplice una din măsurile vizate la punctele i-iii de mai sus, cel 
puţin elevilor care o solicită – sau, dacă este cazul, al căror familii o 
solicită – în număr considerat suficient;

d. i. să prevadă desfăşurarea unui învăţământ tehnic şi vocaţional în lim-
bile regionale sau minoritare respective; sau
ii. să prevadă desfăşurarea unei părţi substanţiale a învăţământului 
tehnic şi vocaţional în limbile regionale sau minoritare respective; 
sau 
iii. să prevadă, în cadrul educaţiei tehnice şi vocaţionale, predarea 
limbilor regionale sau minoritare respective, ca parte integrantă a pro-
gramei de învăţământ; sau
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iv. să aplice una din măsurile vizate la punctele i-iii de mai sus cel 
puţin elevilor care o solicită – sau, dacă este cazul, ale căror familii o 
solicită – în număr considerat suficient;

e. i. să prevadă desfăşurarea unui învăţământ universitar şi a altor forme 
de învăţământ superior în limbile regionale sau minoritare; sau
ii. să prevadă studiul acestor limbi, ca disciplină a învăţământului uni-
versitar şi superior; sau
iii. dacă, în temeiul rolului statului în raport cu instituţiile de învăţă-
mânt superior, alineatele i şi ii nu pot fi aplicate, să încurajeze şi/sau 
să autorizeze crearea unui învăţământ superior în limbile regionale 
sau minoritare sau a unor modalităţi permiţând studierea acestor limbi 
în universitate sau în alte instituţii de învăţământ superior;

f. i. să ia măsuri pentru organizarea de cursuri de educaţie pentru adulţi 
sau de educaţie permanentă desfăşurate în principal sau integral în 
limbile regionale sau minoritare; sau
ii. să propună aceste limbi ca discipline de educaţie pentru adulţi sau 
de educaţie permanentă; sau
iii. dacă autorităţile publice nu au competenţe directe în domeniul 
educaţiei adulţilor, să favorizeze şi/sau să încurajeze predarea acestor 
limbi în cadrul educaţiei pentru adulţi sau al educaţiei permanente;

g. să ia măsuri pentru asigurarea predării istoriei şi a culturii pe care lim-
ba regională sau minoritară le exprimă;

h. să asigure pregătirea de bază şi permanentă a cadrelor didactice nece-
sare punerii în aplicare a acelora dintre paragrafele de la a. la g. accep-
tate de Parte;

i. să creeze unul sau mai multe organe de control însărcinate să urmăreas-
că măsurile adoptate şi progresele realizate în direcţia instituirii sau a 
dezvoltării predării limbilor regionale sau minoritare şi să realizeze asu-
pra acestor chestiuni rapoarte periodice care vor fi făcute publice.

2. In materie de învăţământ şi în ceea ce priveşte zonele altele decât cele 
în care sunt folosite în mod tradiţional limbile regionale sau minoritare, Părţi-
le se angajează să autorizeze, să încurajeze şi să creeze, dacă numărul vorbito-
rilor unei limbi regionale sau minoritare o justifică, predarea în limba regiona-
lă sau minoritară, sau predarea acestei limbi la niveluri de învăţământ 
corespunzătoare.

ARTICOLUL 9
Justiţia

1. Părţile se angajează, în ceea ce priveşte circumscripţiile autorităţilor 
judiciare în care numărul persoanelor folosind limbile regionale sau minorita-
re justifică măsurile specificate mai jos, în funcţie de situaţia fiecăreia din 
aceste limbi, şi cu condiţia ca utilizarea posibilităţilor oferite de prezentul pa-
ragraf să nu fie considerată de către judecător ca împiedicând buna adminis-
trare a justiţiei:

a. în cadrul procedurilor penale:
i. să prevadă ca, la cererea uneia din părţi, tribunalele să îşi desfăşoare 
procedurile în limbile regionale sau minoritare; şi/sau
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ii. să garanteze acuzatului dreptul de a se exprima în limba sa regiona-
lă sau minoritară; şi/sau
iii. să prevadă ca cererile şi probele, scrise sau orale, să nu fie conside-
rate ca inadmisibile numai pe motivul că sunt formulate într-o limbă 
regională sau minoritară; şi/sau
iv. să administreze în aceste limbi regionale sau minoritare, la cerere, 
actele în legătură cu procedurile judiciare, dacă este necesar prin re-
curgerea la interpreţi şi traduceri care să nu implice cheltuieli supli-
mentare pentru cei interesaţi;

b. în cadrul procedurilor civile:
i. să prevadă ca, la cererea unei părţi, tribunalele să îşi desfăşoare pro-
cedurile în limbile regionale sau minoritare; şi/sau
ii. să permită, ca atunci când o parte la un litigiu trebuie să compară 
personal în faţa unui tribunal, aceasta să se exprime în limba sa regio-
nală sau minoritară, fără ca prin aceasta să se expună la cheltuieli su-
plimentare; şi/sau
iii. să permită administrarea de documente şi probe în limbile regiona-
le sau minoritare, dacă este necesar prin recurgerea la interpreţi şi tra-
duceri;

c. în procedurile în faţa jurisdicţiilor competente în materie administra-
tivă:
i. să prevadă ca jurisdicţiile la cererea uneia din părţi, să conducă pro-
cedura într-una din limbile regionale sau minoritare;
ii. să permită, în cazul în care o parte aflată în litigiu trebuie să compa-
ră în persoană în faţa unui tribunal, să se exprime în limba sa regiona-
lă sau minoritară fără ca pentru aceasta să se expună la cheltuieli su-
plimentare;
iii. să permită producerea de documente şi de probe în limbile regiona-
le sau minoritare; dacă este necesar se va recurge la interpreţi şi la 
traduceri.

d. să ia măsuri pentru a asigura aplicarea alineatelor i-iii ale paragrafelor 
b şi c de mai sus şi utilizarea eventuală de interpreţi şi traduceri, fără 
ca aceasta să atragă cheltuieli suplimentare pentru cei interesaţi.

2. Părţile se angajează:
a. să nu conteste validitatea actelor juridice întocmite în ţară numai pe 

motivul că acestea sunt redactate într-o limbă regională sau minorita-
ră; sau

b. să nu conteste validitatea, între părţi, a actelor juridice întocmite în 
ţară numai pe motivul că acestea sunt redactate într-o limbă regională 
sau minoritară, şi să prevadă că acestea pot fi invocate împotriva unor 
părţi terţe interesate care nu folosesc respectivele limbi, cu condiţia ca 
conţinutul actului (-elor) să fie adus la cunoştinţa acestora de către 
persoanele care îl (le) invocă; sau

c. să nu conteste validitatea, între părţi, a actelor juridice întocmite în 
ţară numai pe motivul că sunt redactate într-o limbă regională sau mi-
noritară.

3. Părţile se angajează să facă accesibile, în limbile regionale sau minori-
tare, textele legislative naţionale cele mai importante şi pe acelea care intere-



Anexă

152

sează în mod special pe cei ce utilizează aceste limbi, dacă aceste texte nu sunt 
deja disponibile în alt fel.

ARTICOLUL 10
Autorităţile administrative şi serviciile publice

In circumscripţiile administrative ale statului locuite de un număr de vor-
bitori de limbi regionale sau minoritare, care justifică măsurile specificate mai 
jos, şi în funcţie de situaţia fiecărei limbi, Părţile se angajează, în măsura în 
care este posibil:

a. i. să vegheze ca autorităţile administrative să utilizeze limbile regiona-
le sau minoritare ; sau
ii. să vegheze ca funcţionarii autorităţilor administrative care asigură 
relaţia cu publicul să folosească limbile regionale sau minoritare în 
raporturile lor cu persoanele care li se adresează în aceste limbi; sau
iii. să vegheze ca vorbitorii de limbi regionale sau minoritare să poată 
prezenta cereri orale sau scrise şi să primească răspunsuri în aceste 
limbi; sau
iv. să vegheze ca vorbitorii de limbi regionale sau minoritare să poată 
prezenta cereri orale sau scrise în aceste limbi;
v. să vegheze ca vorbitorii de limbi regionale sau minoritare să poată 
prezenta ca valabil un document întocmit în aceste limbi;

b. să pună la dispoziţie formulare şi texte administrative de uz curent 
pentru populaţie în limbile regionale sau minoritare, sau în versiuni 
bilingve;

c. să permită autorităţilor administrative să întocmească documente în-
tr-o limbă regională sau minoritară.

2. In ceea ce priveşte autorităţile locale şi regionale din zonele locuite de 
un număr de vorbitori de limbi regionale sau minoritare în care se justifică 
măsurile specificate mai jos, Părţile se angajează să permită şi/sau să încuraje-
ze:

a. folosirea limbilor regionale sau minoritare în cadrul administraţiei re-
gionale sau locale;

b. posibilitatea pentru vorbitorii de limbi regionale sau minoritare de a 
prezenta cereri orale sau scrise în aceste limbi;

c. publicarea de către autorităţile regionale a textelor oficiale şi în limbile 
regionale sau minoritare;

d. publicarea de către autorităţile locale a textelor oficiale şi în limbile 
regionale sau minoritare;

e. folosirea de către autorităţile regionale a limbilor regionale sau minori-
tare în dezbaterile din Consiliile lor, fără a exclude, totuşi, folosirea 
limbii (-lor) oficiale a (ale) statului;

f. folosirea de către autorităţile locale a limbilor regionale sau minoritare 
în dezbaterile din Consiliile lor, fără a exclude, totuşi, folosirea limbii 
(-ilor) oficiale a (ale) statului;

g. folosirea sau adoptarea, dacă este cazul alături de denumirea în limba 
(-ile) oficială (-ale), a formelor tradiţionale şi corecte ale toponimiei în 
limbile regionale sau minoritare.
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3. In ceea ce priveşte serviciile publice asigurate de către autorităţile ad-
ministrative sau de către alte persoane care acţionează în cadrul competenţei 
acestora Părţile contractante se angajează, în zonele în care limbile regionale 
sau minoritare sunt folosite, în funcţie de situaţia fiecărei limbi şi în măsura în 
care acest lucru este posibil:

a. să vegheze ca limbile regionale sau minoritare să fie folosite în cadrul 
serviciilor publice; sau

b. să permită vorbitorilor de limbi regionale sau minoritare să formuleze 
cereri şi să primească răspunsul în aceste limbi; sau

c. să permită vorbitorilor de limbi regionale sau minoritare sà formuleze 
cereri în aceste limbi.

4. In vederea aplicării dispoziţiilor paragrafelor 1, 2 şi 3 pe care le-au accep-
tat, Părţile se angajează să ia una sau mai multe dintre măsurile ce urmează:

a. traducerea sau interpretarea eventual solicitate;
b. alegerea şi, dacă este cazul, formarea unui număr suficient de funcţio-

nari şi alţi agenţi publici;
c. satisfacerea, în măsura în care este posibil, a cererilor agenţilor publici 

care cunosc o limbă regională sau minoritară de a fi repartizaţi în zona 
în care această limbă este folosită.

5. Părţile se angajează să permită, la cererea celor interesaţi, folosirea sau 
adoptarea de patronime în limbile regionale sau minoritare.

ARTICOLUL 11
Mijloace de comunicare

1. Părţile se angajează, pentru vorbitorii limbilor regionale sau minoritare, 
în zonele în care aceste limbi sunt folosite, în funcţie de situaţia fiecărei limbi, 
în măsura în care autorităţile publice au, în mod direct sau indirect, compe-
tente, atribuţii sau un rol în acest domeniu, cu respectarea principiilor de in-
dependenţă şi autonomie a mijloacelor de comunicare:

a. în măsura în care radioul şi televiziunea au caracterul de servicii pu-
blice:
i. să asigure crearea cel puţin a unei staţii de radio şi a unui canal de 
televiziune în limbile regionale sau minoritare; sau
ii. să încurajeze şi/sau să faciliteze crearea cel puţin a unei staţii de 
radio şi a unui canal de televiziune în limbile regionale sau minorita-
re; sau
iii. să ia măsuri corespunzătoare pentru ca difuzorii să programeze 
emisiuni în limbile regionale sau minoritare;

b. i. să încurajeze şi/sau să faciliteze crearea cel puţin a unei staţii de ra-
dio în limbile regionale sau minoritare; sau
ii. să încurajeze şi/sau să faciliteze emiterea de programe de radio în 
limbile regionale sau minoritare, în mod periodic;

c. i. să încurajeze şi/sau să faciliteze crearea cel puţin a unui canal de 
televiziune în limbile regionale sau minoritare; sau
ii. să încurajeze şi/sau să faciliteze difuzarea de programe de televiziu-
ne în limbile regionale sau minoritare, în mod periodic;
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d. să încurajeze şi/sau să faciliteze realizarea şi difuzarea de producţii 
audio şi audiovizuale în limbile regionale sau minoritare;

e. i. să încurajeze şi/sau să faciliteze crearea şi/sau menţinerea cel puţin a 
unui organ de presă în limbile regionale sau minoritare; sau
ii. să încurajeze şi/sau să faciliteze publicarea de articole de presă în 
limbile regionale sau minoritare, în mod periodic;

f. i. să acopere costurile suplimentare ale mijloacelor de comunicare ce 
utilizează limbile regionale sau minoritare, atunci când legea prevede o 
asistenţă financiară, în general, pentru mijloacele de comunicare; sau
ii. să extindă măsurile existente de asistenţă financiară la producţiile 
audiovizuale în limbile regionale sau minoritare;

g. să sprijine formarea jurnaliştilor şi a personalului pentru mijloacele de 
comunicare ce utilizează limbile regionale sau minoritare.

2. Părţile se angajează să garanteze libertatea de recepţie directă a emisiu-
nilor de radio şi de televiziune ale ţărilor vecine realizate într-o limbă folosită 
într-o formă identică sau apropiată de o limbă regională sau minoritară şi să 
nu se opună retransmiterii de emisiuni de radio şi televiziune din ţările veci-
ne, realizate într-o astfel de limbă. Ele se angajează în plus să vegheze ca nici 
o restricţie a libertăţii de expresie şi a liberei circulaţii a informaţiei într-o lim-
bă folosită într-o formă identică sau apropiată de o limbă regională sau mino-
ritară, să nu fie impusă presei scrise. Exercitarea libertăţilor menţionate mai 
sus, atrăgând cu sine obligaţii şi responsabilităţi, poate fi supusă anumitor 
formalităţi, condiţii, restricţii sau sancţiuni prevăzute de lege, care constituie 
măsuri necesare, într-o societate democratică, în interesul securităţii naţiona-
le, al integrităţii teritoriale sau a siguranţei publice, al apărării ordinii şi al 
prevenirii crimei, al protecţiei sănătăţii sau a moralei, al protecţiei reputaţiei 
sau a drepturilor altora, pentru împiedicarea divulgării informaţiilor confiden-
ţiale, sau pentru garantarea autorităţii şi a impartialităţii puterii judecătoreşti.

3. Părţile se angajează să vegheze ca interesele vorbitorilor limbilor regio-
nale sau minoritare să fie reprezentate sau luate în considerare în cazul struc-
turilor eventual create, în conformitate cu legea, având ca sarcină garantarea 
libertăţii şi a pluralităţii mijloacelor de comunicare.

ARTICOLUL 12
Activităţi şi facilităţi culturale

1. In ceea ce priveşte activităţile şi facilităţile culturale – în special biblio-
teci, videoteci, centre culturale, muzee, arhive, academii, teatre şi cinematogra-
fe, precum şi operele literare şi producţia cinematografică, folclorul, festivaluri-
le, industria culturală, incluzând în special utilizarea de noi tehnologii – părţile 
se angajează, în zonele în care aceste limbi sunt folosite şi în măsura în care 
autorităţile publice au competenţe, puteri sau un rol în acest domeniu:

a. să încurajeze formele de exprimare şi initiativele specifice limbilor re-
gionale sau minoritare şi să favorizeze diferite mijloace de acces la 
operele produse în aceste limbi;

b. să favorizeze diferitele modalităţi de acces în alte limbi la operele pro-
duse în limbile regionale sau minoritare, sprijinind şi dezvoltând acti-
vităţile de traducere, dublare, post-sincronizare şi subtitrare;
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c. să favorizeze accesul în limbile regionale sau minoritare la operele 
produse în alte limbi, sprijinind şi dezvoltând activităţile de traducere, 
dublare, postsincronizare si subtitrare;

d. să vegheze ca organismele însărcinate să întreprindă şi să susţină dife-
rite forme de activităţi culturale, să integreze într-o măsură adecvată, 
cunoaşterea şi folosirea limbilor şi culturilor regionale sau minoritare 
în acţiunile a căror iniţiativă o au, sau pe care le sprijină;

e. să favorizeze punerea la dispoziţia organismelor însărcinate să între-
prindă sau să susţină activităţi culturale, a unui personal cunoscător al 
limbii regionale sau minoritare ca şi al limbii (-lor) restului populaţiei;

f. să încurajeze participarea directă a reprezentanţilor limbilor regionale 
sau minoritare la demersurile de organizare a facilităţilor şi de planifi-
care a activităţilor culturale;

g. să încurajeze şi/sau să faciliteze crearea unuia sau mai multor organis-
me însărcinate să colecteze, depoziteze şi să prezinte sau să publice 
operele realizate în limbile regionale sau minoritare;

h. dacă este necesar, să creeze şi/sau să promoveze şi să finanţeze servicii 
de traducere şi de cercetare terminologică, în vederea, în special, a 
menţinerii şi dezvoltării în fiecare limbă regională sau minoritară a 
unei terminologii administrative, comerciale, economice, sociale, teh-
nologice sau juridice adecvate.

2. In ceea ce priveşte alte zone decât cele în care limbile regionale sau 
minoritare sunt, în mod tradiţional, folosite, părţile se angajează să autorizeze, 
să încurajeze şi/sau să prevadă, dacă numărul vorbitorilor unei limbi regionale 
sau minoritare justifică aceasta, activităţi sau facilităţi culturale adecvate, în 
conformitate cu paragraful precedent.

3. Părţile se angajează ca în politica lor culturală pe plan extern să acorde 
un loc corespunzător limbilor regionale sau minoritare şi culturii pe care ele o 
exprimă.

ARTICOLUL 13
Viaţa economică şi socială

1. In ceea ce priveşte activităţile economice şi sociale, Părţile se angajea-
ză, pentru ansamblul ţării:

a. să excludă din propria legislaţie, orice dispoziţie care interzice sau li-
mitează în mod nejustificat, folosirea limbilor regionale sau minoritare 
în documentele referitoare la viaţa economică sau socială, şi, mai ales, 
în contractele de muncă şi în documentele tehnice, cum ar fi instrucţi-
unile de utilizare a produselor sau a echipamentelor tehnice;

b. să interzică introducerea în regulamentele interne ale întreprinderilor 
şi în actele private a oricăror clauze ce exclud sau limitează folosirea 
limbilor regionale sau minoritare, cel puţin între vorbitorii aceleiaşi 
limbi;

c. să se opună practicilor ce tind să descurajeze folosirea limbilor regio-
nale sau minoritare în cadrul activităţilor economice şi sociale; 

d. să faciliteze şi/sau să încurajeze prin alte mijloace decât cele vizate în 
alineatul precedent, folosirea limbilor regionale sau minoritare.
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2. In domeniul activităţilor economice şi sociale, Părţile se angajează, în 
măsura în care autorităţile publice sunt competente în zona în care limbile 
regionale sau minoritare sunt folosite, şi dacă acest lucru este posibil:

a. să definească, prin reglementările financiare şi bancare, modalităţile 
ce permit, în condiţii compatibile cu uzanţele comerciale, folosirea 
limbilor regionale sau minoritare la redactarea ordinelor de plată (CEC, 
cambie, etc.) sau a altor documente financiare sau, dacă este cazul, să 
vegheze la iniţierea unui astfel de proces;

b. în sectoarele economice şi sociale aflate direct sub controlul lor (secto-
rul public) să realizeze acţiuni destinate să încurajeze folosirea limbi-
lor regionale sau minoritare;

c. să vegheze ca instituţiile sociale cum ar fi spitalele, căminele de bă-
trâni, azilurile să ofere posibilitatea de a primi şi de a îngriji, în propria 
lor limbă, pe vorbitorii unei limbi regionale sau minoritare, care nece-
sită îngrijiri din motive de sănătate, vârstă sau altele;

d. să supravegheze, prin mijloace corespunzătoare, ca instrucţiunile de 
siguranţă să fie înscrise şi în limbile regionale sau minoritare;

e. să facă accesibile în limbile regionale sau minoritare informaţiile fur-
nizate de autorităţile competente, în ceea ce priveşte drepturile consu-
matorilor.

ARTICOLUL 14
Schimburi transfrontaliere

Părţile se angajează:
a. să aplice acordurile bilaterale şi multilaterale existente care le angajea-

ză faţă de statele în care aceeaşi limbă este folosită într-o formă identi-
că sau apropiată sau, dacă este necesar, să depună toate eforturile pen-
tru a încheia astfel de acorduri, de natură să favorizeze contactele între 
vorbitorii aceleiaşi limbi din statele respective, în domeniile culturii, 
învăţământului, informaţiei, formării profesionale şi educaţiei perma-
nente;

b. în interesul limbilor regionale sau minoritare, să faciliteze şi/sau să 
promoveze cooperarea transfrontalieră, mai ales între autorităţile regi-
onale sau locale din zonele în care acceaşi limbă este folosită într-o 
formă identică sau apropiată.

PARTEA a IV-a
Aplicarea Cartei
ARTICOLUL 15

Rapoarte periodice

1. Părţile vor prezenta periodic Secretarului general al Consiliului Euro-
pei, într-o formă ce urmează a fi stabilită de Comitetul Ministrilor, un raport 
asupra politicii urmărite, în conformitate cu Partea a II-a prezentei Carte şi 
asupra măsurilor luate pentru aplicarea dispoziţiilor Părţii a III-a pe care le-au 
acceptat. Primul raport trebuie să fie prezentat în anul imediat următor intrării 
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în vigoare a Cartei pentru Partea respectivă, iar celelalte rapoarte la intervale 
de trei ani după primul raport.

2. Părţile vor face publice rapoartele.

ARTICOLUL 16
Examinarea rapoartelor

1. Rapoartele prezentate Secretarului general al Consiliului Europei, în 
aplicarea articolului 15, vor fi examinate de un Comitet de experţi constituit în 
conformitate cu articolul 17.

2. Organismele sau asociaţiile legal constituite într-una din Părţi vor pu-
tea să atragă atenţia Comitetului de experţi asupra problemelor referitoare la 
angajamentele asumate de această parte în conformitate cu Partea a III-a din 
prezenta Cartă. După consultarea Părţii interesate, Comitetul de experţi va pu-
tea să ţină seama de aceste informaţii în pregătirea raportului menţionat în 
paragraful 3 al prezentului articol. In plus, aceste organisme sau asociaţii vor 
putea să prezinte declaraţii privind politica urmărită de către o Parte, în con-
formitate cu Partea a II-a.

3. Pe baza rapoartelor menţionate în paragraful 1 şi a informaţiilor menţi-
onate în paragraful 2, Comitetul de experţi va pregăti un raport care va fi su-
pus atenţiei Comitetului Miniştrilor. Acest raport va fi însoţit de observaţiile 
pe care Părţile au fost invitate să le formuleze şi poate fi făcut public de către 
Comitetul Miniştrilor.

4. Raportul menţionat în paragraful 3 va conţine, în special, propunerile 
Comitetului de experţi al Comitetului Miniştrilor în vederea pregătirii, dacă 
este cazul, a oricărei recomandări a acestuia către una sau mai multe Părţi. 

5. Secretarul general al Consilului Europei va face un raport bianual deta-
liat asupra aplicării Cartei, către Adunarea Parlamentară. 

ARTICOLUL 17
Comitetul de experţi

1. Comitetul de experţi va fi compus dintr-un membru pentru fiecare Par-
te, desemnat de către Comitetul Miniştrilor de pe o listă de persoane de cea 
mai înaltă integritate, recunoscute pentru competenţa lor în domeniul tratat 
de Cartă, care vor fi propuse de către Partea respectivă.

2. Membrii Comitetului vor fi numiţi pentru o perioadă de 6 ani şi manda-
tul lor va putea fi reînnoit. Dacă un membru nu-şi poate îndeplini mandatul, 
el va fi înlocuit, în conformitate cu procedura prevăzută în paragraful 1, iar 
membrul numit în locul lui va duce la bun sfârşit mandatul predecesorului 
său.

3. Comitetul de experţi va adopta regulamentul său interior. Secretariatul 
său va fi asigurat de către Secretarul general al Consiliului Europei.
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PARTEA a V-a
Dispoziţii finale
ARTICOLUL 18

Prezenta Cartă este deschisă spre semnare statelor membre ale Consiliului 
Europei. Ea va fi supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de 
ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Secretarul General al 
Consiliului Europei.

ARTICOLUL 19

1. Prezenta Cartă va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expi-
rării unei perioade de trei luni de la data la care 5 state membre ale Consiliului 
Europei îşi vor fi exprimat consimţământul de a fi legate prin Cartă, în confor-
mitate cu dispoziţiile articolului 18.

2. Pentru orice stat membru care îşi va exprima ulterior consimţământul 
de a fi legat prin Cartă, această va intra în vigoare în prima zi a lunii care ur-
mează expirării unei perioade de trei luni de la data depunerii instrumentului 
de ratificare, de acceptare, sau de aprobare.

ARTICOLUL 20

1. După intrarea în vigoare a prezentei Carte, Comitetul Miniştrilor al 
Consiliului Europei va putea invita orice stat membru al Consiliului Europei 
să adere la Cartă.

2. Pentru orice stat care aderă, Carta va intra în vigoare în prima zi a lunii 
care urmează unei perioade de trei luni de la data depunerii instrumentului de 
aderare la Secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 21

1. Orice stat poate, în momentul semnării sau al depunerii instrumentu-
lui său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare să formuleze una 
sau mai multe rezerve la paragrafele 2-5 ale articolului 7 din prezenta Cartă. 
Nici o altă rezervă nu este admisă.

2. Orice stat contractant care a formulat o rezervă în temeiul paragrafului 
precedent poate să o retragă în totalitate sau în parte, adresând o notificare 
Secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va produce efect la data 
primirii notificării de către Secretarul general.

ARTICOLUL 22

1. Orice Parte poate, în orice moment, să denunţe prezenta Cartă, adre-
sând o notificare Secretarului general al Consiliului Europei.

2. Denunţarea va produce efect în prima zi a lunii care urmează expirării 
unei perioade de şase luni de la data primirii notificării de către Secretarul 
general. 
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ARTICOLUL 23

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale 
Consiliului şi oricărui stat care va adera la prezenta Cartă:

a. orice semnare;
b. depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare 

sau de aderare;
c. orice intrare în vigoare a prezentei Carte, în conformitate cu articolele 

19 şi 20;
d. orice notificare primită, în conformitate cu articolul 3, paragraful 2;
e. orice alt act, notificare sau comunicare având legătură cu prezenta 

Cartă. In considerarea celor de mai sus, subsemnaţii, având depline 
puteri în acest scop, au semnat prezenta Cartă.

Incheiată la Strasbourg, la 5 noiembrie 1992, în franceză si în engleză, 
ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în 
arhivele Consiliului Europei. Secretarul general va trimite copie certificată fie-
căruia dintre statele membre ale Consiliului Europei şi oricărui stat invitat să 
adere la prezenta Cartă.




