II. POLITICI SECTORIALE

MONICA CĂLUŞER

Reprezentarea minorităţilor naţionale pe locurile
rezervate în Parlament
Reprezentarea minorităţilor etnice este un important mecanism de acomodare a diversiţii de la nivel naţional. Cu câteva excepţii1, literatura de specialitate se concentrează în principal pe modul în care se poate produce translatarea preferinţelor electoratului în mandate, pe modalităţile în care diferitele
sisteme electorale şi mecanismele speciale asigură reprezentarea minorităţilor
şi mai puţin asupra efectelor acestor mecanisme2.
În contextul creşterii utilizării acestor mecanisme este nevoie de cercetări
care să încerce să determine efectele acestor instrumente de creştere a reprezentării, precum şi consecinţelor asupra mecanismelor speciale în sine. România a fost una din primele ţări foste comuniste care au adoptat sistemul de
reprezentare specială prin rezervarea unor locuri în Parlament pentru minorităţile naţionale care nu reuşeau să obţină altfel reprezentare. Acest mecanism
a fost introdus imediat după schimbarea regimului politic şi a fost implementat începând cu alegerile din mai 1990.
Capitolul de faţă va discuta problema reprezentării minorităţilor la nivelul
legislativ, din perspectiva efectelor pe care aceasta o are asupra locurilor speciale din Parlamentul României. Analiza efectelor pe care le are alocarea de
locuri speciale va urmări atât deciziile legislative, cât şi comportamentul legislativ. Importanţa simbolică a sistemului, creşterea vizibilităţii minorităţilor
naţionale în viaţa publică şi valoarea sa intrinsecă nu pot fi negate, dar întrebarea este ce alte funcţii mai îndeplineşte sistemul alocării de locuri speciale. Prin compararea comportamentului legislativ al deputaţilor de pe locurile rezervate cu ceilalţi deputaţi vom încerca să descriem modul în care
parlamentarii de pe locurile speciale se comportă, elaborează legi şi ale cui
interese le reprezintă ei.
În prima parte a acestui capitol vor fi descrise prevederile acestui mecanism de reprezentare şi funcţiile pe care el le-a îndeplinit de la înfiinţare. Ulterior, această analiză va examina deciziile legislative ale deputaţilor de pe locurile speciale comparativ cu ceilalţi deputaţi. Ultima parte va descrie
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comportamentul legislativ al deputaţilor de pe locurile speciale, cu referire
atât la problematica generală, cât şi la cea specifică minorităţilor naţionale.

Importanţa locurilor rezervate pentru reprezentarea minorităţilor
Participarea minorităţilor etnoculturale la luarea deciziei politice reprezintă un aspect important al drepturilor minorităţilor. Sistemele electorale însă,
nu permit întotdeauna acest lucru prin alegeri, fie că este vorba de reprezentare la nivel naţional sau local. Astfel au apărut diferite proceduri prin care
această reprezentare politică să fie facilitată în cazul minorităţilor naţionale.
România asigură participarea minorităţilor naţionale la procesul de luare a deciziilor prin reprezentarea acestora în Parlament, asigurând un loc din oficiu
în Camera Deputaţilor pentru fiecare minoritate naţională care nu obţine altfel
reprezentare. Din cele 20 de minorităţi naţionale ale României, 19 sunt reprezentate în baza acestui articol din Constituţie în legislatura 2004-2008. Doar
maghiarii cu Uniunea Democrată Maghiară din România, au obţinut mai multe
voturi decât pragul electoral la alegerile parlamentare din 2004, neintrând sub
incidenţa acestui articol.
Alegerea acestui tip de mecanism de reprezentare a minorităţilor în defavoarea altor opţiuni posibile nu a rămas fără consecinţe asupra modului în
care minorităţile reprezentate în baza acestei politici participă la viaţa publică.
Acest mecanism a fost considerat ca având în principal o valoare simbolică,
deoarece el oferă posibilitatea de reprezentare în Parlament a minorităţilor naţionale. Luând în considerare faptul că se alocă un singur loc fiecărei minorităţi, din totalul de locuri existente, sunt şanse reduse ca acestea să influenţeze
semnificativ activitatea legislativului. Deşi mecanismul de alocare a locurilor
speciale funcţionează de 18 ani, au fost realizate puţine analize asupra modului în care alocarea de locuri speciale a influenţat activitatea legislativului, în
cele câteva analize existente accentul a fost plasat asupra prezentării şi monitorizării activităţii3.
Posibilitatea de susţinere a candidaţilor în alegeri de către organizaţii şi
partide ale minorităţilor a avut consecinţe atât asupra modului de reprezentare a intereselor minorităţilor, cât şi asupra compoziţiei şi agendei partidelor
de pe scena politică românească. Înfiinţarea a cel puţin unei organizaţii care să
reprezinte interesele fiecărei minorităţi naţionale, încurajată de mandatul alocat în Camera Deputaţilor şi de resursele alocate prin Consiliul Minorităţilor
Naţionale au dus la concluzia că reprezentarea minorităţilor este responsabilitatea exclusivă a organizaţiilor acestora. În consecinţă, pe agenda principalelor
partide politice din ţară nu se regăsesc interesele minorităţilor, organizaţiile
minorităţilor fiind percepute ca având monopolul asupra problemelor de interes pentru acestea. Această situaţie este accentuată de lipsa de vizibilitate a
organizaţiilor minorităţilor în dezbateri asupra problemelor care depăşesc
cadrul etnic. Această separare clară a problemelor de interes general faţă de
problemele minorităţilor se păstrează şi în cazul alianţelor politice sau a altor
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Vezi, de exemplu Monitorizarea activităţii parlamentare a reprezentanţilor minorităţilor
naţionale, 2004-2007, CRDE, Septembrie 2007, Activitatea parlamentarilor în sesiunea
februarie-iunie 2007, IPP, 2007.
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forme de cooperare la nivel naţional şi local. În aceste condiţii, analiza modului în care problemele de interes pentru minorităţi sunt transpuse pe agenda
Parlamentului prin intermediul deputaţilor de pe locurile rezervate este cu
atât mai mult de interes, fiind principala formă de reprezentare a acestor interese pe agenda parlamentară.

Mecanismele de reprezentare a minorităţilor la nivel parlamentar
Sistemul electoral din România este unul proporţional, de la primele alegeri după schimbarea regimului politic în 1989, până în 2008. Pragul electoral
a fost de 3% până în 2000 şi 5 % din 2000 încoace. Pragul electoral este aplicat
la nivel naţional, distribuţia mandatelor fiind făcută la nivel de judeţ doar acelor partide care au obţinut suficiente voturi pentru a depăşi pragul electoral.
Astfel, reprezentarea celor mai multe dintre minorităţi era imposibilă fără locurile rezervate. Constituţia şi Legea Electorală garantează reprezentarea minorităţilor naţionale în Camera Deputaţilor. Conform art. 62, alin. 2 al Constituţiei
României: „Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care
nu întrunesc în urma alegerilor numărul de voturi necesare pentru a fi reprezentate în Parlament, au dreptul la câte un loc de deputat, în condiţiile legii
electorale. Cetăţenii unei minorităţi naţionale pot fi reprezentaţi de o singură
organizaţie”.
În cazul în care mai multe organizaţii reprezintă în alegeri aceeaşi minoritate şi nici una nu reuşeşte să obţină reprezentare prin competiţia electorală
normală, organizaţia care a obţinut cel mai mare număr de voturi este cea care
obţine mandatul rezervat.
Acest articol din Constituţie a fost precedat de art. 4 din Decretul Lege nr.
92/1990 pentru organizarea alegerilor, în baza căruia 13 minorităţi au beneficiat de locuri rezervate în primul parlament post-comunist. În afară de aceste
12 locuri4, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România a fost reprezentată
cu 41 senatori şi deputaţi, aleşi prin procedura normală, şi nu pe locurile rezervate.
Cu intrarea în vigoare a Constituţiei din 1991 toate minorităţile naţionale,
cu excepţia maghiarilor au fost reprezentate în parlament în baza acestei
prevederi privind locurile rezervate.
UDMR-ul a fost reprezentat în mod constat, având 39 de deputaţi şi senatori aleşi în 1992, 39 în 2000 şi din nou 39 în 20045. Cele 12 minorităţi6 reprezentate în primul parlament au fost: germanii, romii, ruşii-lipoveni, armenii,
bulgarii, cehii şi slovacii, sârbii, grecii, polonezii, tătarii, turcii şi ucrainienii.
În 1992 erau 13 minorităţi reprezentate, cele din 1990 la care s-au mai adăugat
4
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Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România.
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diversităţii. Politici publice privind minorităţile naţionale şi religioase în România. Cluj:
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Deşi în urma alegerilor au fost alocate 11 locuri rezervate, ruperea în două a organizaţiei
care reprezenta turcii şi tătarii a dus la alocarea unui nou loc rezervat la doar câteva
săptămâni de la alegerea primului Parlament.
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italienii, în 1996 numărul a crescut la 15, incluzând şi albanezii şi evreii, pentru ca din 2000 să fie 18, ultimele minorităţi incluse în parlament fiind croaţii,
macedonenii slavi şi rutenii (Chiriac 2005).
Creşterea constantă a minorităţilor naţionale reprezentate pe locurile rezervate până în 2000 este explicată de prevederile legislaţiei. Astfel, legea
electorală nr. 68/ 1992 preciza că organizaţiile neguvernamentale constituite ca
organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot participa în
alegeri cu candidaţi, iar în baza articolului 59 din Constituţie erau îndreptăţite
la locul rezervat dacă nu reuşeau să depăşească pragul de 3%, dacă obţineau la
nivel naţional cel puţin 5% din numărul de voturi necesare pentru alegerea
unui deputat (art. 4: 1). Numărul de voturi necesare a fost ridicat începând cu
2004 la 10% din voturile pentru alegerea unui deputat. Această cerinţă este mai
degrabă formală, numărul de voturi necesar pentru obţinerea unui loc rezervat
fiind foarte mic. Astfel, în 1992 numărul de voturi necesar era de 1336 voturi,
în 1996 1494 voturi, în 2000 1273 voturi, iar în 2004 de 2841 voturi.
Legislaţia a fost modificată în 2004 pentru a limita creşterea competiţiei
pentru locurile rezervate, precum şi numărul acestora. Astfel, legea electorală
din 2004 diferenţiază între organizaţiile care erau reprezentate în Camera
Deputaţilor în momentul înregistrării candidaţilor pe listele electorale pentru
noile alegeri şi cele care nu erau în Parlament, condiţiile dure pentru acestea
din urmă ducând la scăderea competiţiei pentru o parte din minorităţi.
Pentru minorităţile naţionale legislaţia nu pretinde formarea de partide politice pentru a prezenta candidaţi în alegeri, permiţând şi organizaţiilor neguvernamentale ale minorităţilor reprezentarea în alegeri. Astfel, un număr tot
mai mare de organizaţii au fost înfiinţate, ducând nu doar la creşterea numărului
de minorităţi, ci şi la creşterea numărului de organizaţii care prezintă candidaţi
în alegeri în numele unei minorităţi, aşa cum arată anexa 1. Având în vedere că
nu există o definiţie a minorităţii naţionale în legislaţie, minorităţile sunt definite ca fiind cele reprezentate în Parlament şi în Consiliul Minorităţilor Naţionale. Această definiţie permite practic oricărui grup să revendice statului de
minoritate naţională, şi oricărei organizaţii să obţină un loc în Parlament. Legislaţia permisivă, numărul mic de voturi necesar pentru obţinerea locului rezervat, precum şi stimulentele financiare au dus la o creştere constantă a numărului
minorităţilor reprezentate în parlament, de la 13 la 19.
Şansele de a obţine un loc în Camera Deputaţilor cresc în condiţiile în care
votul pentru organizaţiile minorităţilor naţionale nu este separat de cel pentru
partidele majoritare. Astfel, voturile organizaţiilor pot sa vină nu doar de la proprii membrii, ci de la oricare votant. Din acest motiv, există diferenţe, în unele
cazuri însemnate între numărul de voturi obţinute de organizaţie şi numărul de
membrii ai minorităţii, aşa cum reiese din anexa 1. De fapt, doar astfel minorităţi
care numără mai puţini membrii decât numărul de voturi necesare pentru
obţinerea locului rezervat reuşesc să obţină reprezentare parlamentară.
Toate aceste aspecte ridică întrebări – care depăşesc însă obiectivele acestui capitol – legate de caracteristicile reprezentanţilor minorităţilor naţionale
de pe locurile rezervate, profilul electoratului acestora, care sunt factorii care
explică succesul electoral al unora dintre organizaţii şi realegerea acolo unde
există competiţie, şi mai ales: cum şi ce interese promovează reprezentanţii
minorităţilor în Parlament.
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Următoarele secţiuni ale capitolului se vor concentra asupra acestei din
urmă întrebări.

Activitatea deputaţilor de pe locurile rezervate
Datele pe care se bazează concluziile acestui studiu au fost publicate de
Camera Deputaţilor în legătură cu activitatea deputaţilor din Parlamentul
României, între 1996-2007. Activitatea legislativă a deputaţilor minorităţilor
naţionale este analizată în comparaţie cu activitatea celorlalţi deputaţi, per
ansamblu, arătând modul în care aceştia îşi înţeleg rolul de parlamentar. Un
alt aspect inclus în analiză se referă în mod specific la aspecte de reprezentare
a minorităţilor, şi anume interesul în promovarea agendei minorităţilor. Analiza activităţii deputaţilor urmăreşte instrumentele specifice activităţii parlamentare, şi anume luările de cuvânt, întrebările, interpelările şi propunerile
legislative.
Discursuri
Discursurile reprezintă cel mai general dintre instrumentele de mai sus,
incluzând de la declaraţii politice la luări de poziţie în cadrul dezbaterilor legate de propuneri legislative. Datele pe care se bazează analiza includ toate
categoriile de discursuri şi se referă la perioada 1996-2008.
Spre deosebire de celelalte tipuri de activităţi legislative, numărul total al
discursurilor nu a crescut semnificativ de la un mandat la altul. Astfel, în timpul mandatului 1996-2000 numărul discursurilor pentru toţi deputaţii se
întinde de la nici unul până la 352 de luări de poziţii, pentru ca între 20002004 maxima să crească doar la 357. Punctul median este la 15 în primul caz
şi la 13.5, în al doilea. Deputaţii care reprezintă minorităţile au o activitate
mult redusă, maximele fiind 74 în primul mandat – cu un punct median la 3 şi
57 pentru al doilea – cu punctul median la 7. Astfel, chiar dacă activitatea
deputaţilor minoritari este în creştere de la un mandat la altul, ea este cu mult
sub media colegilor care au obţinut locurile de deputat prin procedura normală.
O privire mai atentă la conţinutul discursurilor arată că în multe cazuri
acestea nici măcar nu se referă la probleme interes pentru minorităţile
naţionale. Astfel, dintr-un total de 289 de luări de cuvânt ale reprezentanţilor
minorităţilor în perioada 1 ianuarie 2005 – 1 februarie 2007 89 dintre ele se
referă cel puţin parţial la aspecte de interes pentru grupul reprezentant sau o
altă minoritate de pe locurile rezervate. Astfel, doar 30% din intervenţii includ
referinţe la problematica minorităţilor.
Întrebări şi interpelări
Cel de-al doilea instrument al activităţii deputaţilor este reprezentat de
posibilitatea de a adresa întrebări şi interpelări membrilor guvernului, agenţiilor guvernamentale sau reprezentanţilor administraţiei centrale.
Regulamentul Camerei Deputaţilor defineşte întrebarea şi interpelarea astfel:
Art. 165. – (1) Fiecare deputat poate formula întrebări scrise sau poate adresa întrebări orale Guvernului, miniştrilor ori altor conducători ai organelor ad-
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ministraţiei publice, la care solicită răspuns oral, răspuns scris sau răspuns
scris şi oral.
(2) Întrebarea constă într-o simplă cerere de a răspunde dacă un fapt este
adevărat, dacă o informaţie este exactă, dacă Guvernul şi celelalte organe ale
administraţiei publice înţeleg să comunice Camerei informaţiile şi documentele
cerute de Camera Deputaţilor sau de comisiile permanente ori dacă Guvernul
are intenţia de a lua o hotărâre într-o problemă determinată.
Art. 173. – (1) Interpelările se fac în scris, arătându-se obiectul acestora,
fără nici o dezvoltare.
(2) Interpelarea constă într-o cerere adresată Guvernului de un grup parlamentar, de unul sau mai mulţi deputaţi, prin care se solicită explicaţii asupra
politicii Guvernului în probleme importante ale activităţii sale interne sau externe. Guvernul şi fiecare dintre membrii săi sunt obligaţi să răspundă la interpelări în cel mult două săptămâni. Pentru motive temeinice Camera poate acorda un nou termen.
Întrebările şi interpelările presupun un grad mai mare de specificitate, o
cunoaştere mai precisă a domeniului întrebării faţă de luările de cuvânt care
pot fi foarte generale, prin urmare un efort mai mare.
Datele analizate includ întrebările şi interpelările tuturor deputaţilor din
perioada 1996-2004. Activitatea deputaţilor pe această dimensiune a fost analizată şi din perspectiva relevanţei întrebărilor şi interpelărilor pentru probleme
de interes pentru minorităţi. Întrebările relevante pentru problema minorităţilor
au fost definite larg, incluzând mai multe categorii: întrebări explicit relevante
pentru minoritate, întrebări legate de aspecte anti-discriminare şi de egalitatea
de şanse, întrebări legate de instituţii şi organizaţii de interes pentru minorităţi.
Datele arată că numărul total de întrebări şi interpelări a crescut de la un
mandat la altul, de la o maximă de 263 între 1996-2000, la 611 între 20002004. Punctul median creşte şi el de la 0 la 1, ceea ce însemnă că dacă în
primul mandat jumătate dintre deputaţi nu înregistrau nici un fel de activitate
pe această dimensiune, în cel de-al doilea mandat mai mulţi deputaţi au cel
puţin o întrebare sau interpelare. Intervalul mare se explică prin existenţa unuia sau unui mic număr de deputaţi care au o activitate foarte bogată, comparativ cu cei mai mulţi colegi. Tendinţa crescătoare de la un mandat la altul se
păstrează şi în cazul locurilor rezervate, intervalul fiind mult mai mic, de la 0
la 11 în primul mandat şi la 129 în cel de-al doilea. Chiar dacă punctele mediene sunt similare cu cele ale deputaţilor aleşi prin procedură normală, activitatea deputaţilor de pe locurile rezervate este mai mică, în special în primul
din mandatele analizate. Astfel, între 1996-2000 doar patru dintre deputaţii de
pe locurile rezervate au pus o întrebare sau interpelare. Numărul este mai mare pentru mandatul următor, fiind vorba de 10 dintre deputaţii de pe locurile
rezervate dintr-un total de 18.
Dacă analiza asupra numărului de întrebări şi interpelări adresate de
deputaţii de pe locurile rezervate indică o activitate redusă, cu atât mai important este în ce măsură această activitate este relevantă pentru problemele
minorităţilor. Activitatea deputaţilor de pe locurile rezervate nu creşte comparativ cu cea a majorităţii deputaţilor, atunci când sunt analizate doar
întrebările relevante pentru problematica minoritară. Astfel, majoritatea întrebărilor relevante pentru problematica minorităţilor provin de la deputaţii aleşi
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prin procedură normală, 99 comparativ cu 14 întrebări de la deputaţii de pe
locurile rezervate. Spre deosebire de iniţiativa legislativă care necesită sprijin
politic, întrebările şi interpelările sunt preocupări legate de efectele legislaţiei
şi instituţiilor existente. Prin urmare, activitatea deputaţilor de pe locurile rezervate pe această dimensiune este relevantă pentru modul în care interesele
comunităţilor minoritare sunt reprezentate.
Propuneri legislative
Deputaţii, senatorii, guvernul, preşedintele şi cetăţenii, toţi au dreptul la
iniţiativă legislativă. Pe de o parte, propunerile legislative reprezintă o activitate mai complexă faţă de luările de cuvânt sau interpelările şi întrebările. Pe
de altă parte, propunerile legislative au nevoie de susţinere politică pentru a fi
transformate în legislaţie, însă ele pot fi semnate de deputaţi dintr-unul sau
mai multe grupuri parlamentare. În cele mai multe cazuri propunerile legislative nu sunt un efort individual, ci de grup, spre deosebire de luări de cuvânt,
întrebări şi interpelări. Analiza include atât activitatea generală pe acest indicator, cât şi activitatea legată în mod specific de problemele de interes pentru
minorităţi.
Activitatea legislativă a deputaţilor a crescut de la un mandat la altul. În
perioada 1996-2000 punctul median este de 3 legi iniţiate, punct median similar cu cel pentru deputaţii de pe locurile rezervate. Însă, intervalul acoperit
este de la 1 la 14 pentru deputaţii reprezentând minorităţile, şi de la 0 la 43
pentru ceilalţi deputaţi. Faptul că fiecare deputat de pe locurile rezervate are o
iniţiativă legislativă se datorează iniţierii în comun a unui astfel de proiect de
lege. Pe perioada mandatului următor, punctul median este mult mai mare,
pentru ambele categorii, în cazul deputaţilor de pe locurile rezervate - 6 mai
mic decât cel pentru deputaţii de pe locurile obţinute prin procedură normală
– 8. De asemenea, faţă de mandatul anterior, nu toţi deputaţii de pe locurile
rezervate au iniţiat un proiect legislativ.
Pentru a identifica legislaţia de interes pentru minorităţi a fost luat ca şi
criteriu de filtrare lista propunerilor legislative dezbătute de Comisia pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor, atât propunerile în cazul
cărora Comisia este comisia sesizată în fond, cât şi cele în care Comisia
întocmeşte doar aviz. Astfel, orice propunere legislativă care se referă direct
sau parţial la problematica minoritară, a cultelor sau a drepturilor omului va fi
analizată de Comisie.
Pentru legislatura 2000-2004 au fost discutate 287 propuneri legislative în
Comisie. Dintre acestea, 138 au fost iniţiate de deputaţi şi senatori, iar 149 de
guvern. Datorită subiectelor acoperite de Comisie, propunerile legislative au
fost împărţite în 6 categorii relevante pentru scopul prezentei analize:
1. propunere legislativă explicit legată de problematica minoritară
2. propunere legislativă legată de culte
3. propunere legislativă referitoare la sistemul politic: sistemul electoral,
partide politice, administraţie publică, educaţie,
4. propunere legislativă referitoare la protecţia datelor
5. propunere legislativă referitoare la restituirea proprietăţii
6. propunere legislativă referitoare la probleme de ordin social.
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Din cele 138 de propuneri legislative iniţiate de deputaţi şi senatori în
perioada amintită, 53 sunt relevante pentru problema minorităţilor, fiind incluse într-una din cele 6 categorii. Considerând activitatea deputaţilor pe aceste
6 categorii, activitatea deputaţilor de pe locurile rezervate relativ la numărul
lor este mai mare (1,37 faţă de 0,45). Dacă analiza este limitată doar la proiectele care sunt în mod explicit legate de problematica minorităţilor, şi nu şi la
alte aspecte care au consecinţe asupra vieţii minorităţilor naţionale, numărul
iniţiativelor se restrânge la 10, din care doar două sunt iniţiate şi de deputaţi ai
minorităţilor naţionale, restul de 8 fiind doar iniţiativa deputaţilor de pe locurile normale. Astfel, se poate observa că, cu cât este mai specific diferenţiată
activitatea, cu atât ea arată un interes mai mic al deputaţilor de pe locurile
rezervate în a promova problemele de pe agenda de interes ale minorităţii.
Un exerciţiu similar a fost făcut şi pentru mandatul 2004-2008, pentru prima jumătate a mandatului. Comparând activitatea parlamentarilor reprezentând
minorităţile naţionale cu cea a altor grupuri parlamentare de mărime apropiată
sau similară, diferenţele sunt evidente. Per ansamblu, activitatea parlamentarilor reprezentând minorităţile naţionale este, per ansamblu, scăzută, cu mult
sub activitatea celorlalte grupuri parlamentare (Anexa 2). Se poate observa că
Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale este mult mai puţin activ în promovarea proiectelor de legi ce vizează minorităţile decât alte grupuri parlamentare, precum PRM. În aceste condiţii sunt votate mai multe legi cu valoare
simbolică pentru minorităţi, decât legi esenţiale. Unele proiecte iniţiate de
reprezentanţii minorităţilor nu primesc votul necesar în Camera Deputaţilor,
deşi au un conţinut aproximativ similar cu alte proiecte, care, provenind de la
alte grupuri parlamentare, ulterior sunt votate cu o mare majoritate.
O serie de proiecte dezbătute în prima jumătate a legislaturii 2004-2008
sunt de interes pentru comunităţile minorităţilor naţionale, ele vizând probleme comune ale acestora. La iniţierea unora dintre aceste proiecte au contribuit o parte din membrii Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale,
cum ar fi: Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.
48 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare (iniţiativă
a deputatului Amet Aledin), Propunerea legislativă privind înfiinţarea Centrului Cultural al Minorităţilor Naţionale din România (iniţiativă a deputatului
Amet Aledin), Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 8 aprilie –
„Ziua Naţională a Romilor” (iniţiativă a deputatului Nicolae Păun), Propunerea legislativă pentru alegerea reprezentanţilor României în Parlamentul European (iniţiativă a deputatului Varujan Pambuccian împreună cu alţi 16 deputaţi
şi senatori din alte grupuri parlamentare), Propunerea legislativă privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor (iniţiativa a 12 deputaţi şi senatori, câte unul
pentru fiecare grup parlamentar din cele două camere, din partea minorităţilor
Liana Dumitrescu), Propunerea legislativă pentru completarea art. 44 şi 49 din
Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (iniţiat de 17 deputaţi
(8 UDMR, 7 Grupul parlamentar al minorităţilor), Propunerea legislativă pentru completarea articolelor 8 (alin. 1 şi 2) şi 119 (alin. 1) ale Legii învăţământului
nr. 84/1995 (iniţiat de deputatul Mihai Radan).
Dincolo de aceste iniţiative legislative, susţinerea arătată de deputaţii de
pe locurile rezervate pentru proiecte iniţiate de alţi colegi sau de guvern şi
174

Reprezentarea minorităţilor naţionale

care sunt de interes pentru comunităţile reprezentate indică, de asemenea promovarea intereselor minorităţilor.
Un astfel de exemplu este Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor
naţionale din România. Acesta a fost a fost cel mai important proiect de lege
pentru minorităţi în perioada analizată. Proiectul defineşte minorităţile naţionale din România, prevede drepturile persoanelor aparţinând acestor comunităţi, inclusiv şi dreptul comunităţilor la autonomie culturală. Iniţiat de Guvernul României în mai 2005, proiectul a fost respins de Senat în octombrie
2005, şi a fost în dezbatere în Camera Deputaţilor în iunie 2006, când s-a propus retrimiterea pentru raport suplimentar la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. La dezbatere au luat cuvântul (în ordinea înscrierii la cuvânt): Varujan Pambuccian (liderul Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale - de două ori), Lia Olguţa
Vasilescu (PRM), Florin Iordache (PSD), Nicolae Popa (PC), Cristian Rădulescu
(PD), Márton Árpád-Francisc (UDMR), Lucian Augustin Bolcaş (PRM - de trei
ori), Anghel Stanciu (PRM devenit PSD - de două ori), Pantelimon Manta (PC),
Sergiu Andon (PC), Ioan Bivolaru (PSD), Vasile Puşcaş (PSD), Marcu Tudor
(PRM), Graţiela Denisa Iordache (PC devenit PD), Dragoş Ujeniuc (PNL devenit
independent), Florina Ruxandra Jipa (PRM), Mircea Valer Puşcă (PNL), Ioan
Ghişe (PNL), Ecaterina Andronescu (PSD). Se poate observa activitatea substanţială a deputaţilor PRM faţă de cea a reprezentanţii minorităţilor.

Concluzii
Capitolul de faţă a analizat comportamentul legislativ al deputaţilor aleşi
pe locurile rezervate. Analiza a identificat o serie de probleme cu referire la
modul în care aceştia înţeleg să reprezinte interesele comunităţile minorităţilor
naţionale şi să le promoveze pe agenda parlamentară. Au fost identificate o
serie de aspecte legate de activitatea parlamentară a deputaţilor minorităţilor
naţionale urmărind luările de cuvânt, întrebările şi interpelările şi propunerile
legislative ale acestora.
Analiza arată că activitatea deputaţilor de pe locurile rezervate este mai
scăzută pe cele trei dimensiuni analizate, atât urmărind activitatea per ansamblu, cât şi doar aspectele de interes pentru minorităţi.
O serie de elemente contribuie la situaţia existentă. În primul rând modul
în care a fost conceput sistemul electoral nu generează o legătură foarte strânsă
între minorităţi şi deputaţii aleşi, care să se transforme în susţinerea şi promovarea agendei minorităţilor la nivelul instituţiilor politice prin intermediul
aleşilor de pe locurile rezervate. Apoi, lipsa de susţinere politică pentru proiecte de interes pentru minorităţi descurajează reprezentanţii acestora să ducă
o politică mai agresivă de promovare într-un mediu în care încă existe suficiente controverse legate de problemele minorităţilor.
Modelul românesc de reprezentare în Parlament îndeplineşte un rol foarte
important, şi anume acela de a da o voce în legislativ fiecărei minorităţi. Tocmai de aceea sunt necesare analize asupra consecinţelor pe care locurile rezervate le au asupra modului de reprezentare a minorităţilor în viaţa publică,
precum şi identificarea unor modalităţi de îmbunătăţire a carenţelor sistemu175
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lui. În lipsa unor mecanisme instituţionale mai adecvate care să impună o responsabilitate mai mare a acestora faţă de alegători, locurile rezervate rămân o
politică de creştere a vizibilităţii minorităţilor la nivelul Parlamentului, fără
însă ca această reprezentare să se transforme în promovarea de proiecte de
interes pentru minorităţi.
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Anexa 1
Numărul de voturi obţinute de organizaţiile minorităţilor în alegeri
Minoritatea

Recensă- Procent din
mânt
populaţie
2002
(%)

Romă

535,250

2,46%

Ucraineană

61,353

0,28%

Germană

60,088

0,27%

Rusă-Lipoveană

36,397

0,16%

Turcă

32,596

0,14%

Tătară

24,137

0,11%

Sârbă

22,518

0,10%

Slovacă şi cehă

21,137

0,09%

Bulgară

8,025

0,03%

Croată

6,786

0,03%

Grecească

6,513

0,02%

Evreiască

5,870

0,02%

Poloneză

3,671

0,01%

Italiană

3,331

0,01%

Armeană

1,780

0,008%

Macedoneană slavă

731

0,003%

Albaneză

520

0,002%

Ruteană

262

0,001%

2004

2000

1996

1992

1990

56,076
(2)
10,888
(1)
36,166
(1)
10,562
(1)
7,715
(3)
6 452
(1)
6,643
(1)
5,950
(1)
15,283
(3)
10,331
(2)
7,161
(1)
8,449
(1)
5,473
(2)
6,168
(2)
9,810
(1)
9,750
(3)
5,011
(1)
2,871
(1)

71,786
(2)
9,404
(2)
40,844
(1)
11,558
(1)
6,675
(2)
10,380
(1)
8,748
(1)
5,686
(2)
20,085
(4)
11,084
(3)
15,007
(4)
12,629
(1)
5,055
(2)
21,263
(2)
21,302
(1)
8,809
(1)
10,543
(2)
6,942
(1)

82,195
(4)
7,165
(2)
23,888
(1)
11,902
(1)
4,326
(1)
6,319
(1)
6,851
(1)
6,531
(1)
5,359
(2)
486
(1)
8,463
(2)
12,746
(1)
1,842
(1)
11,454
(7)
11,543
(1)
0
(0)
8,722
(1)
0
(0)

52,704
(4)
7,717
(1)
34,685
(1)
14,975
(1)
2,572
(1)
7,699
(1)
5,328
(1)
4,708
(1)
1,906
(1)
219
(1)
9,134
(1)
0
(0)
3,031
(1)
4,188
(1)
7,145
(1)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

29,162
(5)
16,179
(1)
38,768
(1)
17,974
(1)
8,600
(1)
0
(0)
9,095
(1)
4,584
(1)
3,451
(1)
0
(0)
4,932
(1)
0
(0)
2,372
(1)
0
(0)
399
(1)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

Numerele pe coloane reprezintă numărul de voturi obţinute de organizaţiile reprezentate în
Parlament, sau cel mai mare număr de voturi obţinute de o organizaţie a minorităţii. În
paranteză sunt trecute numărul organizaţiilor care au prezentat candidaţi pentru minoritatea
respectivă.
Surse: Recensământul populaţiei 2002, Datele Biroului Electoral Central 1990, 1992, 1996,
2000, 2004.
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Anexa 2
Nr.
membri

Nr. şedinţe cu luări
de cuvânt şi
durata lor

Partidul România
Mare

30

1.186
100 h 02 min. 53 sec.

153

11

Uniunea
Democrată
Maghiară din
România

22

513
27 h 06 min. 37 sec.

117

27

Partidul Conservator

19

809
30 h 28 min. 29 sec.

153

21

Minorităţi

18

289
8 h 53 min. 48 sec.

42

12

Grupul
parlamentar

Sursa: Camera Deputaţilor, www.cdep.ro
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lege

ISTVÁN GERGŐ SZÉKELY

Reprezentarea minorităţilor naţionale la nivel local –
o evaluare a legislaţiei electorale româneşti pe baza
rezultatelor alegerilor locale din 2004 şi 2008
1. Introducere
Participarea efectivă la deciziile politice, în special în domeniile care le
privesc direct, este unul dintre drepturile esenţiale ale persoanelor aparţinând
minorităţilor naţionale. Acest principiu este enunţat şi în cel mai important
tratat internaţional referitor la minorităţi, Convenţia-Cadru pentru Protecţia
Minorităţilor Naţionale.1 Tratatul, ratificat şi de România, încurajează statele
să adopte măsuri pentru a crea condiţiile participării efective pentru minorităţi,
ceea ce poate necesita uneori adoptarea unor soluţii speciale, care să faciliteze
reprezentarea acestora în diferitele structuri decizionale.
Importanţa participării efective a minorităţilor la deciziile politice a fost
subliniată şi de Înaltul Comisar pentru Minorităţile Naţionale al Organizaţiei
pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE). La solicitarea acestuia au
fost elaborate în 1999 Recomandările de la Lund cu Privire la Participarea
Efectivă a Minorităţilor Naţionale la Viaţa Publică2, în care statelor li s-a recomandat adoptarea unui sistem electoral care să faciliteze reprezentarea
minorităţilor, atât la nivel central cât şi la nivelele regionale şi locale.3
În literatura de specialitate sintagma „participarea minorităţilor naţionale în
deciziile politice” se referă la activitatea politică a membrilor comunităţii care se
realizează prin drepturile speciale ale minorităţilor, şi nu la exercitarea individuală
a drepturilor electorale universale de către cetăţenii minoritari.4 Aşadar, nu sistemul electoral general este de interes, ci existenţa şi impactul unor prevederi
create în special pentru a facilita reprezentarea minorităţilor naţionale.5 O largă
1 Textul Convenţiei-Cadru în limba română se găseşte la http://www.coe.int/t/e/human_
rights/minorities/2._framework_convention_(monitoring)/1._texts/PDF_Text_FCNM_
Romanian.pdf, accesat pe 17 septembrie 2008.
2 Textul recomandărilor în limba română se găseşte la http://www.osce.org/documents/
hcnm/1999/09/2698_ro.pdf, accesat pe 17 septembrie 2008.
3 Recomandările 9-11.
4 Komac, Miran, The Protection of Ethnic Minorities in the Republic of Slovenia, în
Polzer, Miroslav – Kalčina, Liana – Žagar, Mitja (eds.): Slovenia & The European
Standards for the Protection of National Minorities, Information and Documentation
Centre on the Council of Europe – Institute for Ethnic Studies – Austrian Institute of
East and Southeast European Studies, Ljubljana, 2002, p. 21.
5 Desigur, participarea politică a minorităţilor este influenţată şi de regulile electorale
generale, care se aplică tuturor competitorilor electorali, indiferent dacă reprezintă
minorităţi sau nu, iar în cazul în care nu există măsuri speciale, reprezentarea
minorităţilor depinde în primul rând de sistemul electoral. Acest lucru este subliniat şi
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varietate de reglementări electorale introduse cu scopul de a acorda acţiune
afirmativă (affirmative action) minorităţilor6 pot fi întâlnite în multe ţări. Cele
mai importante dintre acestea sunt rezervarea unor mandate speciale pentru
minorităţi, renunţarea la pragul electoral sau aplicarea unor praguri mai scăzute,
delimitarea favorabilă a circumscripţiilor electorale, sau încurajarea prezentării
unor liste de candidaţi mixte din punct de vedere etnic.7
Nici România nu reprezintă o excepţie. Este bine cunoscut faptul că România este ţara cu cele mai multe minorităţi naţionale reprezentate în parlament,
în Camera Deputaţilor fiind prezenţi reprezentanţii a nu mai puţin de 19 de
minorităţi. Sistemul în vigoare la nivelul parlamentului a constituit obiectul a
numeroase analize şi comentarii,8studiulReprezentarea minorităţilor naţionale
pe locurile rezervate în parlament de, cu mult mai puţin s-a vorbit însă despre
ceea ce se întâmplă la nivelul administraţiilor locale.
Este mult mai puţin cunoscut faptul că legislaţia electorală din România
conţine şi prevederi care, cel puţin le prima vedere, facilitează participarea
minorităţilor naţionale în consiliile locale.9 Acest capitol este deci menit să
aducă o contribuţie despre acest aspect destul de neglijat al regimului
minorităţilor din România. Obiectivul este de a evalua eficienţa acestor regle-

de unele studii realizate de Comisia de la Veneţia, care conclud că participarea politică
a minorităţilor naţionale se realizează în primul rând prin efectul regulilor generale ale
sistemului electoral, ajustate dacă este nevoie pentru a facilita succesul candidaţilor
minoritari, şi numai în al doilea rând prin aplicarea unor măsuri electorale speciale
pentru minorităţi. Vezi documentele CDL-INF(2000)4, Electoral Law and National
Minorities, la http://www.venice.coe.int/docs/2000/CDL-INF(2000)004-e.asp, şi CDLAD(2005)009, Report On Electoral Rules And Affirmative Action For National Minorities’
Participation in Decision-Making Process in European Countries, la http://www.venice.
coe.int/docs/2005/CDL-AD(2005)009-e.asp, accesate pe 17 septembrie 2008.
6 În continuare ne vom referi la aceste reglementări electorale speciale menite să ajute
minorităţile ca şi la măsuri de acţiune afirmativă electorală.
7 Vezi documentele Comisiei de la Veneţia citate anterior, precum şi Reynolds, Andrew,
Reserved Seats in National Legislatures: A Research Note, “Legislative Studies
Quarterly”, 30, (2), 2005, p. 301–310.; Meier, Petra, Who Is Who? Defining Groups
Entitled to Reserved Seats in National Legislatures, 2007. Working paper.; Székely,
István Gergő, Soluţii instituţionale speciale pentru reprezentarea parlamentară a
minorităţilor naţionale. „Studii de Atelier. Cercetarea Minorităţilor Naţionale din
România - Working Papers in Romanian Minority Studies”, Institutul pentru Studierea
Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 2008.
8 Vezi de exemplu Oprescu, Dan, Politici publice pentru minorităţile naţionale din România,
“Sfera Politicii”, 6, (66), 1999, p. 13–18.; Oprescu, Dan, Un pas greşit în direcţia cea bună,
“Sfera Politicii”, 9, (87-88), 2001, p. 46–56.; Horváth, István, Facilitating Conflict Transformation: Implementation of the Recommendations of the OSCE High Commissioner on National
Minorities to Romania, 1993-2001. Centre for OSCE Research, Hamburg, 2002.; Alionescu,
Ciprian-Călin, Parliamentary Representation of Minorities in Romania, “Southeast European
Politics”, V, (1), 2004, p. 60–75., precum şi studiul Monicăi Căluşer din acest volum.
9 Termenul oficial, utilizat în documentele legislative este: „organizaţii ale cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale”. Deoarece folosirea cuvânt cu cuvânt a acestei
formulări ar fi greoaie în text, ne vom referi la aceste organizaţii ca şi la „organizaţii ale
minorităţilor” sau „organizaţii minoritare”. Suntem conştienţi că formularea oficială
reflectă o anumită concepţie despre drepturile minorităţilor, iar termenii mai simpli din
punct de vedere gramatical pot aminti de alte concepţii, dar ţinem să subliniem că
simplificarea s-a făcut fără asemenea obiective, am avut în vedere doar fluenţa textului.

180

Reprezentarea minorităţilor naţionale la nivel local

mentări electorale speciale, printr-o analiză a rezultatelor produse de acestea
la cele două alegeri locale care s-au organizat de când au intrat în vigoare.
Vom proceda în felul următor: în prima parte a capitolului vom prezenta
evoluţia legislaţiei româneşti referitoare la reprezentarea minorităţilor naţionale la nivelul consiliilor locale, începând de la primele alegeri locale până în
prezent. Pentru înţelegerea mecanismului special referitor la minorităţi trebuie
prezentat sistemul electoral general folosit în România, prin urmare vom oferi
şi o caracterizare succintă a acestuia. În secţiunea a doua vom trece în revistă
rezultatele obţinute de formaţiunile minorităţilor la alegerile locale din 2004 şi
2008, şi vom identifica contribuţia prevederii speciale la aceste rezultate. În
continuare, vom dedica câteva paragrafe şi iniţiativei legislative depuse de
minorităţi, încercând o evaluare a posibilelor consecinţe, iar la sfârşit vom
trage concluziile referitoare la eficacitatea legislaţiei.

2. Evoluţia legislaţiei româneşti privind reprezentarea
minorităţilor la nivel local
2.1. Legislaţia între 1990-2004
Primele alegeri locale din România postcomunistă s-au organizat în 1992,
procedura fiind reglementată de Legea 70/1991.10 În lege singura referire la
minorităţile naţionale se regăsea în articolul 105, potrivit căruia organizaţiile
legal constituite aparţinând minorităţilor naţionale erau asimilate partidelor şi
formaţiunilor politice. Articolul era menit să permită participarea organizaţiilor
minorităţilor la alegeri, în pofida faptului că aceste formaţiuni nu s-au constituit
ca şi partide politice, ci ca asociaţii sau uniuni, iar articolul 6 al aceleiaşi legi
permitea candidaturi numai din partea partidelor politice sau a alianţelor acestora, sau a candidaţilor independenţi, participarea organizaţiilor societăţii civile
fiind exclusă. Lipsa altor reglementări care ar fi vizat organizaţiile minorităţilor
a însemnat că aceste formaţiuni puteau câştiga mandate de consilieri în aceleaşi
condiţii ca şi partidele politice, fără a beneficia de acţiune afirmativă electorală.
Ulterior, Legea 70 a suferit o serie de modificări, însă fără a aduce noutăţi
semnificative în ceea ce priveşte minorităţile naţionale. Singura modificare
care a avut efect asupra organizaţiilor minorităţilor a survenit în 199611, când
s-a reglementat accesul competitorilor electorali la serviciile publice de radiodifuziune şi televiziune în timpul campaniei electorale, organizaţiilor minoritare stabilindu-se condiţii ceva mai favorabile pentru a beneficia de acces la
mass media publică.12
10 Legea nr. 70 din 26 noiembrie 1991 privind alegerile locale, publicată în „Monitorul
Oficial”, nr. 239, din 28 noiembrie 1991.
11 Legea nr. 25 din 12 aprilie 1996 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 70/1991 privind
alegerile locale, publicată în „Monitorul Oficial”, nr. 77, din 13 aprilie 1996.
12 Potrivit legii, accesul la serviciile mass media este gratuit doar pentru partidele parlamentare
şi pentru candidaţii independenţi. Partidele nereprezentate în parlament dobândesc acces gratuit la
mass media publică teritorială doar dacă depun liste de candidaţi în cel puţin 50% din circumscripţiile
electorale de pe cuprinsul unui judeţ ce intră in raza de acoperire a studiourilor teritoriale respective.
Pentru a beneficia de timpi de antenă în mass media naţională, partidele neparlamentare trebuie să
depună liste complete de candidaţi in cel puţin 50% din circumscripţiile electorale din 15 judeţe. În
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2.2. Legislaţia din 2004
Schimbările cu adevărat importante în ceea ce priveşte participarea
organizaţiilor minoritare la alegerile locale au survenit odată cu adoptarea noii
legi electorale 67/2004. Legea a adus două noutăţi foarte importante, prima
dintre acestea referindu-se la depunerea candidaturilor, iar cea de-a doua la
introducerea unei proceduri care aparent înlesneşte obţinerea unor mandate
de consilier pentru organizaţiile minorităţilor naţionale. Deoarece scopul acestui capitol este evaluarea procedurii speciale, modificarea referitoare la participare, la fel de importantă dacă nu chiar mai importantă, nu va fi abordată
în detaliu, ci prezentată doar succint.
2.2.1. Condiţiile candidaturii
În ceea ce priveşte depunerea candidaturilor, Legea 67/2004 a introdus o
diferenţiere între organizaţiile minorităţilor reprezentate în parlament (în Consiliul Minorităţilor Naţionale), şi cele fără reprezentanţi în parlament, acestora
din urmă stabilindu-se condiţii mult mai dificile pentru a participa la alegeri.
Astfel, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, nereprezentate în parlament, pot participa la alegeri dacă prezintă la Biroul Electoral Central o listă de membri, numărul acestora trebuind să fie mai mare decât 15%
din numărul total al cetăţenilor care la ultimul recensământ s-au declarat ca
aparţinând minorităţii respective.13 Mai mult, dacă numărul membrilor necesari pentru îndeplinirea acestor condiţii este mai mare de 25.000 de persoane,
lista membrilor trebuie să cuprindă cel puţin 25.000 de persoane domiciliate
în cel puţin 15 din judeţele ţării şi municipiul Bucureşti, dar nu mai puţin de
300 de persoane pentru fiecare dintre aceste judeţe şi municipiul Bucureşti.14
Acest articol a devenit foarte controversat, fiind criticat nu numai de organizaţiile defavorizate. Cea mai mediatizată parte a ei a devenit cerinţa celor
25.000 de semnături pentru minorităţile „mari”, care i-a împiedicat pe adversarii UDMR-ului să participe la alegeri. Dar nu numai maghiarii au avut de
suferit datorită acestui articol, de fapt în 2004 au putut depune candidaturi
doar organizaţiile reprezentate în Parlament. Într-un studiu despre alegerile

schimb, pentru organizaţiile minoritare este suficient să participe la alegeri cu liste de
candidaţi în circumscripţiile electorale din judeţe în mod proporţional cu ponderea lor
în totalul populaţiei judeţului, respectiv al României (Legea nr. 70/1991, modificată şi
republicată în „Monitorul Oficial”, nr. 79/18 aprilie 1996., art. 57). Reglementarea a
rămas practic neschimbată în Legea nr. 67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, publicată în „Monitorul Oficial”, nr. 271, din 29 martie
2004 (art. 61.). Deşi prevederea pare să favorizeze minorităţile, Comisia de la Veneţia a
formulat o critică în opinia sa despre legea 67/2004, subliniind faptul că ponderea unor
minorităţi în populaţia României este atât de mică, încât accesul la serviciile de
televiziune şi radiodifuziune publice va fi unul iluzoriu, dat fiind faptul că timpii de
antenă acordaţi sunt proporţionali cu numărul listelor complete de candidaţi depuse.
Comisia a recomandat, prin urmare, adoptarea unor măsuri de discriminare pozitivă în
lege, prin precizarea unui timp minim de antenă pentru organizaţiile minorităţilor
naţionale. Vezi documentul CDL-AD(2004)040, paragraful 55, la http://www.venice.coe.
int/docs/2004/CDL-AD(2004)040-e.asp, accesat pe 14 septembrie 2008.
13 Legea nr. 67/2004, art. 7, alineat (3).
14 Legea nr. 67/2004, art. 7, alineat (4.)
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locale din 2004, Institutul Pentru Politici Publice15 a subliniat că articolul
adoptat la iniţiativa liderului grupului parlamentar al minorităţilor, Varujan
Pambuccian, a reprezentat de fapt încununarea eforturilor depuse de organizaţiile minoritare reprezentate în parlament pentru a obţine un monopol politic asupra comunităţilor pe care le reprezintă. Concluzia analiştilor IPP a fost
că prevederea este discriminatorie şi neconstituţională.16
La rândul ei, şi Comisia de la Veneţia a formulat o critică dură la adresa legiuitorului,17 subliniind că aceste restricţii constituie o încălcare a principiului
tratamentului egal al cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, drept garantat, între altele, de articolul 4 al Convenţiei-Cadru Pentru Protecţia Minorităţilor
Naţionale, ratificat şi de România. În continuare, Comisia a avertizat că restricţiile
legii blochează competiţia politică în rândul minorităţilor, prin urmare încalcă
principiul democraţiei plurale, constituind o tentativă impusă de sus pentru a
împiedica dezvoltarea alternativelor politice. Specialiştii Comisiei au atras
atenţia că fragmentarea excesivă a alternativelor politice trebuie contracarată
prin mecanismul de conversie a voturilor în mandate (adică prin sistemul electoral), nu prin îngrădirea dreptului la candidatură. În continuare, Comisia a mai
avertizat că unele minorităţi nu pot satisface condiţiile stabilite la nivel naţional
pentru a dobândi reprezentare în Parlament, deşi la nivel local prezenţa lor poate
fi semnificativă. Aşadar, participarea politică la nivel local – care poate fi
considerată chiar mai importantă decât cea la nivel naţional – nu ar trebui să fie
condiţionată de reprezentarea la nivel naţional. În fine, Comisia a precizat că
cerinţa de a prezenta o listă cu semnături provenind de la cel puţin 15% din
membrii comunităţii minoritare înseamnă că un număr mare de persoane sunt
nevoite să îşi declare preferinţele politice, iar acest lucru poate conduce la presiuni în această direcţie, ceea ce este de nedorit. Pe scurt, Comisia a considerat
că aceste prevederi ale legii sunt atât de severe, încât ele pot fi considerate
aproape prohibitive şi exclusiviste la adresa unor organizaţii minoritare.
2.2.2. Acţiune afirmativă electorală pentru minorităţile „mici”
Cealaltă noutate a legii 67/2004 referitoare la minorităţi constă în modificarea procedurii de alocare a mandatelor de consilier, şi nu a fost abordată de
Comisia de la Veneţia în raportul său. Prin urmare, în acest capitol mă voi concentra asupra acestui aspect al legislaţiei româneşti referitoare la participarea
politică a minorităţilor naţionale.
Mecanismul de alocare a mandatelor de consilier este reglementat prin
articolul 96 al legii 67/2004.18 Înainte de a trece la prezentarea prevederii speciale referitoare la minorităţi, trebuie explicată în general funcţionarea sis15 Stan, Valentin şi col. Alegerile locale 2004. O lecţie politică. Institutul pentru Politici
Publice, Bucureşti, 2004. http://www.ipp.ro/altemateriale/alegeri%20locale%202004.
pdf (accesat: 17 septembrie 2008).
16 Ibid., pp. 59-61.
17 Vezi Venice Commission, Opinion On The Law For The Election Of Local Public
Administration Authorities In Romania (CDL-AD(2004)040), 2004,, în special paragrafele
42-45, 48, şi 54. la http://www.venice.coe.int/docs/2004/CDL-AD(2004)040-e.asp, accesat pe 14 septembrie 2008.
18 În numerotarea originală numărul articolului era 92, a devenit art. 96 doar în versiunea
republicată a legii 67/2004, în „Monitorul Oficial”, nr. 333, din 17 mai. 2007.
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temului electoral folosit la alegerile locale, reglementarea specială nefiind
interpretabilă în lipsa acestor cunoştinţe. Pentru o interpretare mai uşoară a
aspectelor tehnice ale sistemului electoral, am încercat să redăm grafic algoritmii de alocare a mandatelor pentru partide (şi alianţe), respectiv organizaţii
ale minorităţilor naţionale în Figurile 1 şi 2.

Figura 1. Algoritmul de alocare a mandatelor pentru partide politice, alianţe electorale sau politice:

Figura 2. Algoritmul de alocare a mandatelor pentru organizaţiile cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale
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Potrivit legii, repartizarea mandatelor de consilier se face numai între competitorii care au întrunit pragul electoral. Acest prag este de 5% pentru partidele politice, organizaţiile minorităţilor şi candidaţii independenţi, la care se
adaugă încă 2% pentru alianţele electorale sau politice formate din două
formaţiuni, şi încă 1% pentru alianţele compuse din cel puţin trei membri.
După ce s-a stabilit care dintre competitori au trecut pragul (determinat
pentru fiecare în parte în funcţie de tipul competitorului), se calculează coeficientul electoral, prin împărţirea numărului total de voturi valabil exprimate
pentru toate listele şi candidaţii independenţi care au întrunit pragul electoral
la numărul total al mandatelor de consilier din circumscripţia respectivă.19
În prima etapă de alocare a mandatelor se repartizează fiecărei liste atâtea
mandate, de câte ori coeficientul electoral a fost atins, iar candidaţii independenţi primesc un mandat dacă au atins coeficientul. Voturile care au rămas
după atribuirea mandatelor, precum şi cele inferioare coeficientului electoral
se consideră voturi neutilizate, cu excepţia candidaţilor independenţi, a căror
voturi nefolosite se pierd.
În etapa a doua partidele şi alianţele electorale sunt înscrise pe o listă în
ordinea descrescătoare a voturilor neutilizate, iar mandatele încă neatribuite
se repartizează în ordinea de pe această listă.
Prevederea specială referitoare la organizaţiile minorităţilor intervine în
acest moment. Legea prevede ca
„în cazul în care nici una dintre organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alta decât cea maghiară, nu a
obţinut cel puţin un mandat, se atribuie un mandat de consilier,
din cele rămase din prima etapă, organizaţiei care a întrunit
pragul electoral şi a obţinut cel mai mare număr de voturi valabil
exprimate dintre toate aceste organizaţii.”20
Acţiunea afirmativă garantată de legea electorală se referă deci doar la
situaţiile în care nici o organizaţie minoritară nu a întrunit coeficientul electoral. Dacă o organizaţie a reuşit acest lucru, ea va fi tratată în mod identic cu
partidele sau alianţele: va primi atâtea mandate de câte ori a întrunit coeficientul, şi va participa în etapa a doua pe baza voturilor sale neutilizate.21 Aşa cum
se poate observa în Figurile 1 şi 2, partea superioară a algoritmilor pentru partide şi pentru minorităţi este identică, prevederea specială poate fi aplicată
doar dacă nici o organizaţie minoritară nu a câştigat mandate în prima etapă.
19 Sistemul electoral românesc este de fapt un sistem de reprezentare proporţională care
aplică principiul celor mai mari resturi (largest remainders method). Coeficientul
electoral românesc este foarte asemănător cu cota Hare, care este cea mai simplă cotă
în folosinţă, şi totodată cea mai proporţională, ea neavantajând în mod explicit partidele
mari. Diferenţa este că în cazul cotei Hare numărătorul conţine toate voturile valabil
exprimate, nu numai cele ale competitorilor care au trecut pragul electoral. Vezi
Reynolds-Reilly-Ellis, Electoral System Design: The New International IDEA Handbook,
IDEA, Stockholm, 2005, p. 177-178.
20 Legea nr. 67/2004, art. 96, alineat (4).
21 Vezi şi normele tehnice de repartizare a mandatelor de consilier stabilite prin Hotărârea
nr. 74. din 15 mai 2008 a Biroului Electoral Central, publicată în „Monitorul Oficial”, nr.
384, din 21 mai 2008.
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Dacă nici o organizaţie minoritară nu a obţinut mandate în prima etapă, dar
există organizaţii care au trecut pragul de 5%, prevederea specială propulsează
în mod automat prima dintre acestea pe primul loc al listei pe care competitorii
sunt înscrişi în ordinea descrescătoare a voturilor neutilizate. În cea mai simplă
formulare, prevederea specială acordă prioritate organizaţiei minoritare cu cele
mai multe voturi în faţa partidelor politice în etapa a doua a alocării mandatelor. Partidele sau alianţele vor primi mandate în etapa a doua numai după ce
unei organizaţii minoritare i s-a alocat un mandat.
Putem constata deci că buna intenţie faţă de minorităţi nu lipseşte din
lege. Utilitatea acestei forme de acţiune afirmativă electorală este însă o
problemă de ordin empiric. Din păcate, chiar şi fără analize amănunţite se
poate observa că domeniul de aplicabilitate a prevederii speciale este destul
de limitat, deoarece poate beneficia de ea:
• doar o singură formaţiune (cea cu cele mai multe voturi)
• dacă nu reprezintă minoritatea maghiară,
• dacă nici o altă formaţiune minoritară (iarăşi excluzând maghiarii) nu
a obţinut mandate în prima etapă.
Însă ceea ce este cel mai important, şi constituie obiectul analizei care
urmează, prevederea ar reprezenta un ajutor real pentru minorităţi doar în cazul în care organizaţia minoritară respectivă nu ar fi fost capabilă să obţină
mandatul prin forţe proprii, adică dacă nu ar fi avut suficiente voturi neutilizate pentru a „prinde” ultimul mandat repartizat în etapa a doua. Adică, prevederea poate ajuta doar acele organizaţii care trec prin punctul marcat cu asterisc (*) al algoritmului din Figura 2. Pentru organizaţiile care trec prin punctul
marcat cu plus (+) le este indiferent dacă sar pe primul loc al listei sau rămân
pe un loc inferior, dar care încă furnizează un mandat.
Faptul că prevederea se aplică doar dacă o altă formaţiune minoritară nu a
obţinut mandate ne obligă să marcăm încă un punct sensibil în algoritmul din
Figura 2. Acesta este semnalat prin semnul exclamării (!), şi indică faptul că
datorită existenţei prevederii speciale nici măcar o formaţiune care ar fi avut
suficiente voturi neutilizate pentru un mandat în cazul în care ar fi fost tratată
la fel ca şi partidele nu poate fi sigură de reprezentare, deoarece soarta ei depinde şi de performanţa celorlalte organizaţii minoritare.
Întrebarea este deci: cât de frecvente sunt aceste situaţii din punctele marcate cu asterisc, respectiv semnul exclamării, în care o organizaţie minoritară
obţine mandatul într-adevăr mulţumită prevederii speciale, respectiv în care
nu o obţine datorită aplicării ei, deşi ar fi obţinut-o, dacă ar fi fost tratată în
mod identic cu partidele politice.
Însă înainte de a trece la identificarea acestor situaţii, mai trebuie abordat
un alt aspect la fel de important al prevederii, şi anume faptul că ea nu se
referă la minoritatea maghiară. Acest lucru are un aspect negativ, însă există şi
o veste bună în cadrul celei rele.
Partea rea este că avem de-a face cu un caz evident de discriminare. O astfel de diferenţiere între minorităţi nu poate fi justificată prin faptul că minoritatea maghiară este cea mai numeroasă din România şi că dispune de un partid
politic (UDMR) care este capabil să intre în parlament prin întrunirea pragului
de 5%, fără a recurge la mandatele speciale pentru minorităţi. Aşa cum s-a
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subliniat şi în raportul Comisiei de la Veneţia22, reprezentarea la nivel local nu
trebuie să depindă de reprezentarea la nivel naţional. O parte semnificativă a
maghiarilor trăiesc în localităţi unde ponderea lor este scăzută,23 în această
privinţă ei nu se deosebesc de celelalte minorităţi. Vestea bună în cadrul celei
rele constă în faptul că prevederea specială poate fi aplicată pentru celelalte
minorităţi în cazurile în care o formaţiune maghiară a obţinut mandate în prima etapă, altfel minorităţile mici ar pierde orice şansă de a deveni reprezentaţi
în localităţile unde există o populaţie semnificativă de maghiari.

3. Rezultatele minorităţilor la alegerile locale din 2004 şi 2008
Pentru a stabili utilitatea tratamentului special de care beneficiază
minorităţile, trebuie să comparăm rezultatele obţinute de organizaţiile acestora cu rezultatele ipotetice care s-ar fi obţinut în lipsa acestui alineat al legii,
adică dacă organizaţiile minoritare ar fi fost tratate la fel ca şi partidele politice
(aşa cum s-a întâmplat înainte de 2004). Prin urmare am analizat rezultatele
ultimelor două alegeri locale organizate în România, aceste două scrutinuri fiind singurele la care Legea 67/2004 a fost aplicată.
În cele ce urmează, vom trece în revistă pe scurt rezultatele obţinute de
organizaţiile minorităţilor naţionale (altele decât cea maghiară) la ultimele
două alegeri, după care vom identifica acele cazuri în care rezultatul a fost
într-adevăr influenţat de aplicarea prevederii speciale de acţiune afirmativă
electorală pentru organizaţiile minoritare.
3.1. Minorităţile naţionale la alegerile locale din 2004 şi 2008
În acest capitol suntem interesaţi doar de reprezentarea care se realizează
prin intermediul organizaţiilor proprii ale minorităţilor24, obiectivul principal
nefiind evaluarea gradului de reprezentare a minorităţilor, ci a legislaţiei referitoare la aceste organizaţii. Prin urmare, nu am luat în seamă mandatele
obţinute de persoane aparţinând unei minorităţi care au fost alese în culorile
unor partide politice25, nici rezultatele organizaţiilor minoritare care au par-

22 Venice Commission, Opinion On The Law For The Election Of Local Public Administration
Authorities In Romania (CDL-AD(2004)040), 2004.
23 Potrivit recensământului din 2002, 3,5% dintre maghiari trăiesc în localităţi unde ponderea
lor este sub 5%, 10,89% în localităţi cu sub 10% maghiari, şi 17,02% în localităţi unde ponderea lor nu atinge 15%. Chiar şi cei din prima categorie sunt mai numeroşi decât unele
dintre minorităţile „mici”. Calcul propriu pe baza datelor publicate de Árpád Varga E., accesibil la http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002.htm, accesat pe 14 septembrie 2008.
24 O analiză profundă despre participarea minorităţilor naţionale în politica locală ar trebui
să treacă în revistă şi reprezentarea care se realizează prin intermediul partidelor politice
ale majorităţii. Persoane aparţinând minorităţilor pot fi alese în culorile unor partide fie
ca urmare a unor decizii individuale a partidului de a nominaliza asemenea persoane, fie
datorită unui protocol încheiat între un partid politic şi o organizaţie minoritară.
25 De exemplu, în 2008 în câteva localităţi din judeţul Timiş, între altele şi la Timişoara,
precum şi pe lista pentru consiliul judeţean, pe listele UDMR-ului au figurat şi
reprezentanţi ai minorităţii bulgare, italiene, sârbe şi ucrainene. Deşi UDMR-ul nu este
partid politic din punct de vedere juridic, legea electorală îl tratează în acest fel.
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ticipat la alegeri în cadrul unor alianţe electorale cu partide politice.26 Aşadar,
rezultatele obţinute de fiecare minoritate (în afară de cea maghiară), prezentate în mod sintetic în Tabelul 1 din anexă, reprezintă rezultatele obţinute de
organizaţiile minoritare care au participat la alegeri.
După cum se vede în Tabelul 1, performanţele organizaţiilor minoritare la
alegerile locale pot fi considerate în general destul de slabe. Primul lucru care
se vede este că nu toate minorităţile reprezentate în Consiliul Minorităţilor
Naţionale au prezentat liste de candidaţi la alegerile locale. Organizaţiile
evreilor şi turcilor nu au depus candidaturi la nici una dintre cele două alegeri
analizate, iar albanezii au lipsit de la alegerile din 2008.
Mult mai important este însă că minorităţile sunt subreprezentate în consiliile locale. La nivel naţional, organizaţiile minorităţilor au întrunit 1,93%
din voturile valabil exprimate în 2004, iar în 2008 1,39%, ambele rezultate fiind mult sub ponderea lor totală din populaţie, care a fost de 3,93% conform
recensământului din 2002. În ceea ce priveşte numărul de mandate obţinute,
subreprezentarea devine şi mai evidentă: organizaţiile minorităţilor au obţinut
382 de mandate de consilier local în 2004 (0,95% din cele 40035 de mandate
din toată ţara) şi 351 în 2008 (0,87% din cele 40297 de mandate disponibile).
Deşi reprezentanţi ai minorităţilor pot fi aleşi în consilii şi prin intermediul
partidelor politice (fenomen despre care nu avem informaţii precise), este greu
de crezut că prin această cale alternativă devin consilieri atât de multe persoane aparţinând minorităţii, încât deficienţele reprezentării prin organizaţiile
proprii să fie compensate.27
Desigur, o simplă constatare a rezultatelor la nivel naţional nu este de
ajuns, trebuie să descompunem rezultatele pentru fiecare minoritate în parte.
Dar nici dacă ne uităm separat la rezultatele fiecărei minorităţi nu prea găsim
excepţii de la regula generală. O singură organizaţie se poate lăuda cu o
performanţă foarte bună, şi anume Forumul Democrat al Germanilor din
România, dar şi aceasta doar în unele localităţi din judeţele Sibiu şi Satu Mare.
În mod evident însă succesul acestei organizaţii (cel puţin în Sibiu) se datorează
voturilor provenite de la alegători de etnie română.
În ceea ce priveşte tendinţele în timp, o comparaţie a rezultatelor de la
cele două alegeri, prezentată în Tabelul 2, dezvăluie că în general, în 2008
minorităţile au pierdut faţă de ceea ce au avut în 2004. Totuşi, au fost şi unele
excepţii, unele comunităţi reuşind să sporească numărul consilierilor aleşi.
Doar trei formaţiuni au obţinut un rezultat net superior celui înregistrat cu
patru ani în urmă. Uniunea Bulgară din Banat a obţinut în loc de cinci consilieri în două localităţi, opt mandate în trei localităţi, reuşind să obţină şi
majoritate relativă în comuna Dudeştii Vechi (TM). Uniunea Polonezilor din
România şi-a păstrat reprezentanţii în ambele consilii în care a fost prezentă în
2004, în unul dintre ele reuşind chiar cu un mandat mai mult. A treia
26 De exemplu, în 2008 în judeţul Timiş Forumul Democrat al Germanilor din România a
încheiat o alianţă electorală cu Partidul Naţional Liberal şi cu Partidul Naţional
Ţărănesc Creştin-Democrat.
27 Desigur, în localităţile în care ponderea minorităţilor este foarte ridicată, şi proporţia
consilierilor care aparţin etniei va fi mare, deci rezultatul slab al organizaţiei minoritare
nu înseamnă automat subreprezentarea minorităţii respective în consiliul local. Din
păcate, nu avem la dispoziţie date pentru a putea analiza mai profund acest fenomen.

188

Reprezentarea minorităţilor naţionale la nivel local

formaţiune care şi-a îmbunătăţit rezultatul este Uniunea Elenă din România,
care a obţinut un singur mandat în 2008 faţă de nici unul în 2004.
În ceea ce priveşte numărul de mandate, o creştere semnificativă s-a produs
în sânul comunităţii rome, Partida Romilor îmbunătăţindu-şi rezultatul cu 13
mandate faţă de 2004 (o creştere de 6,88%), iar o formaţiune concurentă care nu
a participat în 200428, Alianţa pentru Unitatea Romilor a reuşit şi ea să adune
patru locuri în consilii. Mai mult, în 2008 Partida Romilor a obţinut majoritate
absolută în două consilii locale (Brăhăşeşti, jud. Galaţi şi Bărbuleşti, jud. Ialomiţa),
în 2004 nereuşind să obţină nici măcar majoritate relativă niciunde. Cu toate
acestea, numărul localităţilor unde romii au consilieri a scăzut de la 154 la 150
(vezi tabelele 3 şi 4), aşadar progresul romilor nu este chiar fără echivoc.
Şi croaţii au înregistrat performanţe mixte: Uniunea Croaţilor are din 2008
consilieri în trei localităţi, cu una mai mult decât în 2004, însă numărul consilierilor a rămas neschimbat, ceea ce a însemnat pierderea a 2 mandate şi
totodată a majorităţii relative în Caraşova (CS).
Restul minorităţilor au consemnat pierderi atât în privinţa numărului de
mandate, cât şi a numărului localităţilor în care au consilieri. Scăderea a fost
cea mai uşoară în cazul tătarilor, care au pierdut un consilier şi o localitate din
cele trei în care au fost reprezentaţi. Celelalte minorităţi au suferit însă pierderi
mult mai grele. Sârbii au pierdut 5 din cele 11 de mandate câştigate în 2004, şi
sunt prezenţi în doar şase consilii, faţă de cele nouă în care au fost anterior.29
Comunitatea Ruşilor Lipoveni a pierdut la rândul ei o treime din cele 21 de
mandate pe care le-a deţinut în ciclul anterior, rămânând cu 14. Într-o localitate au
dispărut din consiliul local, iar în Slava Cercheza (TL) au pierdut majoritatea absolută din consiliu. Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor a înregistrat pierderi
similare: vor avea doar 14 de consilieri, adică cu şase mai puţin decât anterior, şi
nu vor mai fi prezenţi în unul dintre cele 11 de consilii în care erau reprezentaţi.
Germanii au pierdut 16 de mandate şi sunt prezenţi în cu nouă mai puţine
consilii locale (între altele din cele din municipiile Mediaş şi Sighişoara, unde
au avut 4, respectiv 3 mandate, şi din comuna Cămin, jud. SM, unde a avut 4
mandate). Cu toate acestea, FDGR-ul a reuşit să şi câştige în alte locuri, de exemplu în Avrig (SB), unde are majoritate relativă din 2008 şi nici măcar nu a
fost reprezentat în ciclul anterior, şi în Brebu Nou (CS), unde a obţinut majoritatea absolută. De asemenea, formaţiunea a reuşit să păstreze majoritatea
absolută în municipiul Sibiu, şi în comunele Ciumeşti şi Petreşti din judeţul
Satu Mare, şi rămâne singura organizaţie minoritară care a obţinut un procent
mai bun de voturi decât ponderea etniei în populaţia ţării.30
28 Datorită incapacităţii de a întruni numărul de semnături stabilit prin articolul 7 al Legii
67/2004. Vezi Stan şi col., op.cit, p. 61.
29 Sârbii se pot consola cu succesul listei multietnice din Timişoara, ei fiind îndreptăţiţi
la un sfert din al doilea mandat câştigat de UDMR. Lista UDMR-ului a obţinut două
mandate în consiliul local al Timişoarei. Dintre acestea, primul i-a revenit reprezentantului UDMR pentru durata întregului mandat, iar sârbii, italienii, ucrainenii şi
bulgarii vor împărţi cel de al doilea mandat prin rotaţie, fiecare minoritate urmând să
aibă un reprezentant în consiliu pentru o perioadă de un an de zile.
30 FDGR-ul este şi singura organizaţie minoritară pe lângă cele maghiare care a reuşit să
obţină mandate de consilieri judeţeni, mai mult, au câştigat şi preşedenţia Consiliului
Judeţean Sibiu.
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Cele mai mari pierderi le-au înregistrat însă ucrainenii. Pe când în 2004
Uniunea Ucrainenilor din România avea 29 de reprezentanţi în 20 de localităţi,
în 2008 au rămas cu 11 consilieri în 9 localităţi. În parte, performanţa mai
slabă se datorează participării la alegeri a unei organizaţii rivale, Uniunea
Democratică a Ucrainenilor din România, dar nici această formaţiune nu a
reuşit să câştige decât un singur mandat.
Concluzia este deci că minorităţile (cu o singură excepţie) au fost subreprezentate la ambele alegeri locale, iar tendinţa arată că situaţia nu se îmbunătăţeşte, dimpotrivă, cu puţine excepţii, subreprezentarea minorităţilor s-a agravat.
3.2. Efectul prevederii speciale referitoare la minorităţi
După ce am prezentat performanţele organizaţiilor minoritare la alegerile locale, este momentul să trecem la întrebarea principală a capitolului: în ce măsură
a contribuit prevederea specială prezentă în legea electorală la îmbunătăţirea
reprezentării minorităţilor naţionale? Pentru a răspunde la această întrebare, am
procedat după metoda următoare: am recalculat repartizarea mandatelor în fiecare localitate în care o organizaţie a minorităţilor a obţinut un mandat în cea
de-a doua etapă de alocare, şi am comparat rezultatul cu ceea ce s-ar fi întâmplat
dacă organizaţiile minoritare ar fi fost tratate la fel ca şi partidele politice.
Precum am evidenţiat în secţiunea precedentă, aplicarea prevederii speciale înseamnă că organizaţia minoritară se bucură de prioritate în etapa a doua
de repartizare a mandatelor. Însă acest lucru reprezintă un ajutor doar în cazul
în care organizaţia nu ar avea suficiente voturi pentru a ocupa un „loc câştigător”
pe lista întocmită în etapa a doua (adică se află la * şi nu la + în algoritmul din
Figura 2). De exemplu, într-o localitate în care consiliul este format din 11 de
membri, iar în prima etapă s-au repartizat 8 mandate, organizaţia minoritară va
fi ajutată cu adevărat de prevederea specială doar dacă are mai puţine voturi
neutilizate decât trei partide politice, altfel ar obţine mandatul şi în lipsa
acţiunii afirmative electorale. Prin urmare minorităţile sunt avantajate doar în
cazurile când obţin un mandat în detrimentul unui partid politic, adică există
un partid care dispune de mai multe voturi neutilizate decât organizaţia
minoritară, şi totuşi nu i se alocă un mandat pentru acestea.31
Am efectuat analiza pentru ambele alegeri locale la care prevederea specială
a fost deja în vigoare32. Deşi în procesele verbale întocmite de birourile electorale
– şi prin urmare şi în bazele de date publicate de Biroul Electoral Central – mandatele alocate fiecărui competitor electoral sunt clasificate după etapa în care sau alocat, în Tabelele 5 şi 6 am grupat mandatele organizaţiilor minoritare după o
logică diferită. În prima categorie (coloana 3) intră mandatele care au fost obţinute
prin întrunirea coeficientului electoral (adică prima etapă de alocare), dar şi cele
care sunt repartizate pe baza voturilor neutilizate care au rămas peste coeficientul electoral. A doua categorie (coloana 4) o reprezintă mandatele obţinute fără
atingerea coeficientului electoral, dar prin forţe proprii, adică acele mandate care
31 O altă întrebare interesantă ar fi contribuţia acestei prevederi la buna convieţuire a
grupurilor etnice la nivelul localităţilor, având în vedere că un partid al majorităţii
pierde un mandat în favoarea unei minorităţi.
32 Datele pe care le-am folosit au provenit din bazele de date publicate de Biroul Electoral
Central pe CD-Rom şi DVD, respectiv pe pagina de web a Biroului (http://www.
beclocale2008.ro/).
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ar fi fost obţinute de organizaţiile minoritare şi dacă ar fi fost tratate în mod identic cu partidele politice (aflate la semnul + în algoritm). A treia categorie (coloana
5) cuprinde acele mandate care au fost obţinute mulţumită aplicării prevederii
speciale, adică cele care nu le-ar fi revenit minorităţilor dacă ar fi fost trataţi ca şi
partidele (locul marcat prin * în algoritm). Finalmente, în coloana a şasea a tabelului sunt însumate pierderile organizaţiilor minoritare, adică acele mandate pe
care aceştia le-ar fi obţinut în lipsa prevederii speciale, dar care au revenit altor
competitori electorali datorită faptului că o altă organizaţie minoritară a obţinut
deja mandate în consiliu (locaţiile marcate prin ! în Figura 2 sau situaţiile în care
mai multe organizaţii minoritare se află în locaţia * în acelaşi timp). Utilitatea
prevederii speciale pentru minorităţi poate fi deci evaluată pe baza ultimelor trei
coloane ale Tabelelor 5 şi 6 din anexă.
După cum se vede, mandatele care au fost obţinute de minorităţi doar
datorită aplicării prevederii speciale a legii reprezintă doar o proporţie foarte
scăzută a totalului de mandate câştigate de aceştia.
La alegerile din 2004 minorităţile naţionale au profitat de prevederea
specială a legii doar în opt cazuri. Dintre acestea, cinci au fost situaţii clare, în
care organizaţia minoritară nu ar fi obţinut mandatul în lipsa acţiunii afirmative
electorale. Partida Romilor Social Democrată din România a fost avantajată în
comunele Copăcel (BH), Plăieşii de Jos (HR), Dragu (SJ), şi Hodoşa (MS), iar Uniunea Ucrainenilor din România a dobândit reprezantare la Cândeşti (BT). În
celelate trei cazuri organizaţia minoritară s-a situat la egalitate în ceea ce priveşte
voturile neutilizate cu un partid politic: PRSDR cu PUNR în Bărbăteşti (GJ) şi cu
PRM în Merghindeal (SB), iar Comunitatea Ruşilor Lipoveni cu Partidul Democrat în C.A. Rosetti (TL). În cazul în care două sau mai multe formaţiuni au
un număr egal de voturi neutilizate deoarece au obţinut acelaşi număr de voturi
valabil exprimate şi nu sunt suficiente mandate de distribuit, legea impune
tragerea la sorţi.33 Astfel, în lipsa prevederii speciale, organizaţiile minorităţilor
ar fi fost lăsate în voia sorţii în privinţa a trei mandate de consilier local.34
Însă tot drept consecinţă a aplicării prevederii speciale, organizaţiile minorităţilor au pierdut în 2004 şase mandate pe care le-ar fi câştigat dacă ar fi fost
tratate în mod identic cu partidele politice, deoarece o altă organizaţie minoritară
a obţinut deja reprezentare în consiliu. În patru dintre aceste cazuri – Buneşti
(BV), Beltiug (SM), Laslea şi Şura Mică (SB) – Partida Romilor nu a intrat în consiliu deoarece Forumul Democrat al Germanilor a câştigat mandate din prima
etapă a alocării. Similar, Uniunea Sârbilor din România ar fi avut suficiente voturi
neutilizate pentru a primi un mandat la Caraşova (CS), însă Uniunea Croaţilor era
deja reprezantată din prima etapă. Finalmente, la Socol (CS) nici Uniunea Slovacilor şi Cehilor, nici Uniunea Sârbilor nu au atins coeficientul electoral, însă sârbii
au avut mai multe voturi neutilizate, aşadar UDSCR-ul a rămas nereprezentat.

33 Vezi, Legea nr. 67/2004, republicată, art. 96, alin. (5) şi art 9. al Hotărârii 74/2008 a
Biroului Electoral Central.
34 Şi la Hodoşa (MS) a survenit egalitatea de voturi neutilizate între PRSDR şi UDMR,
însă UDMR-ul a obţinut mai multe voturi valabil exprimate, aşadar în lipsa prevederii
speciale, ar fi avut prioritate pentru mandatul rămas nealocat. Prin urmare, formaţiunea
romă a fost avantajată de prevederea specială a legii în mod evident. Vezi referinţele
din nota de subsol anterioară.
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În 2008 s-au acordat doar patru mandate datorită prevederii speciale, trei
Partidei Romilor „Pro Europa”, în localităţile Silivaşu de Câmpie (BN), Palatca
(CJ) şi Agrij (SJ), şi unul Uniunii Democrate a Slovacilor şi Cehilor din România, la Derna (BH).
Însă tot drept consecinţă a acestui alineat organizaţiile minorităţilor naţionale
au pierdut cinci mandate pe care le-ar fi obţinut dacă prevederea nu ar fi fost aplicată. Partida Romilor „Pro Europa” a întrunit pragul de 5% în Beltiug (SM) şi Laslea (SB) şi ar fi avut suficiente voturi neutilizate pentru a primi câte un mandat,
însă a rămas fără reprezentare deoarece Forumul Democrat al Germanilor din România a obţinut deja mandate.35 În localitatea Valea Viilor (SB) rolurile au fost
schimbate: aici FDGR-ul a rămas fără mandat deoarece Partida Romilor a obţinut
deja unul. Celelalte două cazuri s-au consemnat în rândul comunităţii ucrainene,
în localităţile maramureşene Remeţi şi Repedea. În ambele comune, pragul de 5%
a fost atins atât de Uniunea Ucrainenilor din România, cât şi de Uniunea Democrată
a Ucrainenilor din România. În Remeţi UUR a întrunit mai multe voturi decât coeficientul electoral, aşadar a obţinut mandatul din prima etapă de alocare, iar astfel
UDUR a pierdut posibilitatea de a fi reprezentat în consiliu, deşi avea mai multe
voturi neutilizate decât UDMR sau PC, partide care au primit mandate. În Repedea nici UUR nici UDUR nu a întrunit coeficientul electoral, însă UUR a primit cu
trei voturi mai mult, prin urmare a obţinut mandatul, iar UDUR degeaba fost al
doilea în ceea ce priveşte voturile neutilizate, mandatul a fost alocat pentru PD-L.

4. Adoptarea unui sistem asemănător celui în vigoare la nivel
naţional – ar fi o soluţie?
După experienţa alegerilor din 2004, minorităţile au realizat că acţiunea
afirmativă electorală garantată de legislaţie în forma ei actuală nu reprezintă
un ajutor real pentru a îmbunătăţi calitatea reprezentării. Drept consecinţă, pe
21 iunie 2006 unsprezece deputaţi din grupul parlamentar al minorităţilor
naţionale au înaintat un proiect de lege pentru modificarea legii 67/2004.36
În expunerea de motive a iniţiativei, deputaţii au constatat că
„[t]extul acum în vigoare este deficitar, întrucât nu asigură o participare reală şi reprezentativă a minorităţilor naţionale la viaţa
publică a colectivităţilor locale, numărul consilierilor locali ai
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale fiind
mult inferior ponderii acestor minorităţi în configuraţia etnică a
localităţilor respective.”37

35 În mod ironic, în Beltiug mandatul care s-ar fi dus la romi a fost primit chiar de FDGR,
această formaţiune fiind următoarea pe listă în ceea ce priveşte voturile neutilizate
(peste coeficientul electoral).
36 PL-x nr. 275/2008. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Documentele se regăsesc la http://www.
cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=7543, accesat pe 15 septembrie 2008.
37 Expunere de motive, la http://www.cdep.ro/proiecte/2008/200/70/5/em275.pdf, accesat
pe 15 septembrie 2008.
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Minorităţile au propus abrogarea sistemului în vigoare, şi înlocuirea acestuia cu o prevedere similară celei care se regăsea în Legea nr. 373/2004 pentru
alegerea Camerei Deputaţilor si a Senatului.38 Conform iniţiativei legislative,
„[o]rganizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale […],
legal constituite, care nu au obţinut în alegeri cel puţin un mandat
de consilier local, au dreptul, împreună, la un mandat de consilier
local, dacă au obţinut, pe întreaga circumscripţie electorală
comunală, orăşenească sau municipală., după caz, un număr de
voturi egal cu cel puţin 10% din numărul mediu de voturi valabil
exprimate pe circumscripţie pentru alegerea unui consilier local.”39
Deşi minorităţile ar fi dorit ca la alegerile din 2008 să se aplice deja sistemul
propus prin amendament, iniţiativa nu a fost votată până la alegeri, neajungând
să fie supus votului în Camera Deputaţilor, deşi a fost aprobată de Senat la 29
aprilie 2008. Caracteristic legiferării din România, Senatul a adoptat modificarea
prin aprobare tacită, prin împlinirea termenului, la data de 24 aprilie 2008.40
După acesta, proiectul a fost trimis la Camera Deputaţilor, unde a primit avizul
Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi, şi a Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale pe 17, respectiv 18 iunie 2008, cu
ceva mai mult de două săptămâni după primul tur al alegerilor locale.
Dincolo de greutatea cu care legislaţia poate fi amendată, întrebarea este
dacă acest sistem propus de minorităţi ar rezolva cu adevărat problema
reprezentării acestora la nivel local. Proiectul ar acorda un mandat minorităţilor
peste numărul total de consilieri locali, rezultat din norma de reprezentare
reglementată prin legea administraţiei publice.41 Însă ar fi vorba de un singur
mandat, iar în multe cazuri într-o localitate trăiesc mai multe minorităţi.
Aşadar, mandatul s-ar acorda împreună pentru minorităţi, nu s-a reglementat
însă cărei formaţiuni minoritare i-a reveni acest singur mandat şi sub ce
condiţii, aceste lucruri trebuind să fie rezolvate de minorităţi între ele.
Cu certitudine, printr-o astfel de acţiune afirmativă electorală reprezentarea
minorităţilor în consiliile locale s-ar îmbunătăţi, cel puţin prin prisma numerelor.
Nu s-ar rezolva însă cealaltă problemă care caracterizează reglementarea în vigoare, şi anume, favorizarea unei singure organizaţii minoritare, deseori în detrimentul celorlalte. Mai mult, prin acest proiect se propune instituţionalizarea acestei practici. O soluţie în care un singur consilier ar trebui să reprezinte mai multe
grupuri etnice nu dă motive pentru prea mult optimism. Diferitele minorităţi pot
avea interese total diferite, uneori chiar conflictuale. Este destul să ne gândim că
în cele mai multe localităţi una dintre aceste minorităţi este cea romă.
38 Şi noua lege electorală (Legea 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor si a
Senatului) duce mai departe aceeaşi principiu, numai o adaptează la detaliile tehnice
ale noului sistem electoral, cunoscut sub denumirea de „vot uninominal”.
39 Forma adoptată de Senat a proiectului de lege, la http://www.cdep.ro/
proiecte/2008/200/70/5/se275.pdf, accesat pe 15 septembrie 2008.
40 În conformitate cu art. 75 alin. (2) din Constituţia României, coroborat cu prevederile
art. 141 alin. (2) din Regulamentul Senatului.
41 Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001, Legea administraţiei publice, republicată în „Monitorul
Oficial”, nr. 123, din 20 februarie 2007, art 29.
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O altă problemă care s-ar ivi ţine de numărul consilierilor. Dacă s-ar acorda un singur mandat, aceste consilii, în prezent alcătuite dintr-un număr impar de membri, ar deveni compuse dintr-un număr par de persoane, ceea ce ar
putea conduce la o imposibilitate de decizie.
Pe de altă parte, dacă s-ar acorda mai multe mandate, acest lucru ar încuraja apariţia unor minorităţi artificiale şi etno-business-ul şi ar rezulta în
consilii locale umflate excesiv, aşadar nici aceasta nu ar fi o soluţie. Teoretic,
oportunismul electoral ar putea fi prevenit prin crearea unor registre speciale
în care membri minorităţii s-ar putea înscrie, iar votul ar fi condiţionat de
prezenţa pe listă, însă o astfel de soluţie ar fi incompatibilă cu filozofia
legislaţiei în vigoare referitoare la parlament.
Concluzia este deci că alternativa propusă de minorităţi ar ameliora într-o
oarecare măsură reprezentarea acestora, însă nu ar fi o soluţie foarte fericită,
deoarece nu ar rezolva problema pluralismului, ci mai degrabă ar avea un efect
advers asupra lui, iar într-o formă modificată care să faciliteze pluralismul ea
ar deveni deficitară din alte motive.

5. Concluzii
Chiar şi o rapidă trecere în revistă a rezultatelor ultimelor două alegeri locale a dezvăluit că minorităţile (poate cu excepţia germanilor) sunt subreprezentate în consiliile locale din România, iar schimbările survenite în 2008
faţă de ciclul anterior arată că situaţia nu se îmbunătăţeşte. Dimpotrivă, cu
puţine excepţii, situaţia minorităţilor a devenit mai rea.
Prin urmare, ar fi mare nevoie de măsuri de acţiune afirmativă electorală
pentru a contracara aceste tendinţe negative. Legislaţia electorală în vigoare
conţine o astfel de prevedere specială, menită să faciliteze obţinerea mandatelor pentru organizaţiile minorităţilor naţionale prin faptul că le acordă prioritate în cea de a doua etapă a repartizării mandatelor, în cazul în care nici o
organizaţie nu a devenit reprezentată în prima etapă.
Din păcate însă această prevedere a legii nu ajută prea mult minorităţile.
Domeniul ei de aplicabilitate este foarte redus, deoarece de cele mai multe ori
organizaţiile minorităţilor ar fi capabile să obţină mandatele în cea de a doua
etapă a alocării mandatelor şi fără a beneficia de prioritate în această fază. În
2004, doar opt mandate din cele 382 obţinute de minorităţi nu ar fi revenit
acestora în lipsa prevederii speciale, iar în 2008 doar patru din cele 351.
Dincolo de aplicabilitatea limitată (care nu este însă evidentă fără o bună
înţelegere a funcţionării sistemului electoral), o problemă şi mai serioasă o
constituie faptul că prevederea poate fi aplicată doar dacă nici o altă organizaţie
a minorităţilor nu a obţinut încă mandate, iar acest lucru poate deposeda
minorităţile de mandate pe care le-ar fi obţinut pe baza voturilor neutilizate
dacă ar fi fost trataţi în mod identic cu partidele politice. În 2004 s-au înregistrat şase astfel de cazuri, iar în 2008 cinci. Astfel, câştigul net al minorităţilor
a fost de două mandate în 2004, iar în 2008 bilanţul a fost negativ.
Un alt aspect problematic al prevederii speciale constă în faptul că ea se
referă doar la „minorităţile naţionale, altele decât cea maghiară”, ceea ce este
discriminativ faţă de maghiari. Tratamentul diferenţiat nu poate fi justificat
prin faptul că maghiarii sunt cea mai mare minoritate, şi că UDMR-ul intră în
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parlament prin atingerea pragului electoral de 5%, deoarece reprezentarea la
nivel local nu ar trebui să depindă de reprezentarea la nivelul parlamentului.
În realitate, o parte semnificativă a maghiarilor trăieşte în localităţi în care ponderea etniei în populaţie este scăzută, prin urmare ar avea nevoie de acţiune
afirmativă electorală pentru a-şi spori şansele de reprezentare politică.
Având în vedere toate acestea, concluzia este că nu are prea mult rost ca
prevederea specială să fie menţinută în continuare în forma ei actuală. Ea nu
ajută minorităţile, în schimb complică şi mai mult procesul de repartizare a
mandatelor. Iar această procedură ar fi destul de complicată şi în lipsa prevederii speciale pentru minorităţi, procesele verbale mărturisesc că ea creeză
destule bătăi de cap membrilor birourilor electorale de circumscripţie, în special în localităţile rurale.
Desigur, şi minorităţile sunt conştiente că sistemul în vigoare nu este unul
satisfăcător, fapt demonstrat şi de iniţiativa legislativă prin care aceştia urmăresc
înlocuirea prevederii inutile cu un sistem asemănător celui practicat la nivelul
Camerei Deputaţilor. Conform propunerii, s-ar putea obţine un singur mandat
(peste norma de reprezentare) în cazul în care s-a întrunit un număr de voturi
egal cu cel puţin 10% din numărul mediu de voturi necesare pentru alegerea
unui consilier local în circumscripţia respectivă. În timp ce această modificare
ar conduce în mod cert la îmbunătăţirea reprezentării minorităţilor, ea nu ar
rezolva problema pluralismului, mai mult, ar instituţionaliza principiul unui
singur consilier minoritar într-o localitate. Din păcate, această soluţie ar încuraja oportunismul politic şi etno-business-ul dacă ar fi aplicată fără restricţia
la un singur mandat, iar impunerea unor condiţii pentru candidatură sau vot
cum ar fi crearea unor liste electoral speciale pentru membrii minorităţilor este
incompatibilă cu filozofia sistemului în vigoare la nivelul parlamentului.
Aşadar, avem o reglementare nesatisfăcătoare şi o propunere de soluţie la
fel de nefericită, ambele îngrădite de logica sistemului folosit la nivelul parlamentului. Ce ar fi de dorit? Pe termen scurt minimul ar fi abrogarea prevederii
speciale folosite în prezent, şi revenirea la starea precedentă, în care
organizaţiile minoritare să fie tratate în mod identic cu partidele politice. Acest
lucru cel puţin ar simplifica procedura, fără a aduce prea mari prejudicii
minorităţilor, ar rezolva problema discriminării maghiarilor, şi ar elimina şi o
sursă potenţială de conflict între minorităţile care convieţuiesc în aceeaşi localitate. Pe termen lung însă, sistemul românesc de reprezentare a minorităţilor
trebuie regândit temeinic, atât la nivel local cât şi la cel naţional.
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24.137

Tătari

0,01%

0,00%

0,00%
0,00%
3,83%

1.780

731

520
262
830770

Armeni
Macedoneni
slavi
albanezi
ruteni
Total

0,02%

3.331

0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%

0,10%

0,10%

0,11%

0,28%
0,17%
0,15%

0,28%

2,47%

Italieni

22.518
17.199 + 3.938
= 21.137
8.092
6.786
6.513
5.870
3.671

60.088
36.397
32.596

Sârbi
Slovaci şi
cehi
Bulgari
Croaţi
Greci
Evrei
Polonezi

61.091

Germani
Ruşi lipoveni
Turci

535.250

# persoane la Pondere în
recensământul populaţie
din 2002
în 2002

Ucraineni

Romi

Minoritate

Asociaţia Liga Albanezilor din România
Uniunea Culturală a Rutenilor Din România

Asociaţia Macedonenilor din România

1 098
1 369
178903

923

0,01%
0,01%
1,93%

0,01%

0
0
382

0

n.p.
137
118610

300

n.p.
0,00%
1,39%

0,00%

n.p.
0
351

0

Voturi
%
%
Mandate Voturi
Mandate
CL
voturi
voturi
2004 CL 2008
2008
2004 CL 2004
CL 2008
PRSDR / Partida Romilor „Pro Europa”
69 293 0,75%
189
55 743 0,65%
202
Alianţa pentru Unitatea Rromilor
3 810 0,04%
4
Uniunea Ucrainenilor din România
5 448 0,06%
29
2 049 0,02%
11
Uniunea Democrată a Ucrainenilor din România
n.p.
n.p.
n.p.
872 0,01%
1
Forumul Democrat al Germanilor din România 77 573 0,84%
96
44 626 0,52%
79
Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România
4 309 0,05%
21
2 219 0,02%
14
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
Uniunea Democrată a Tătarilor Turco5 589 0,06%
3
2 810 0,03%
2
Musulmani din România
Uniunea Sârbilor din România
2 120 0,02%
11
1 020 1,00%
6
Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor
3 048 0,03%
20
2 219 0,02%
14
din România
Uniunea Bulgară din Banat România
1 645 0,02%
5
1 152 1,00%
8
Uniunea Croaţilor din România
760 0,01%
6
395 0,00%
6
Uniunea Elenă din România
4 036 0,04%
0
318 0,00%
1
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
Uniunea Polonezilor din România „Dom Polski”
533 0,01%
2
335 0,00%
3
Comunitatea Italiană din România
41 0,00%
0
n.p.
n.p.
n.p.
Asociaţia Italienilor din România Ro.As.It
n.p.
n.p.
n.p.
392 0,00%
0
Uniunea Armenilor din România
1 118 0,01%
0
213 0,00%
0
Denumirea organizaţiei

Tabelul 1
Rezultatele organizaţiilor minorităţilor naţionale la alegerile din 2004 şi 2008
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198
382

21
0
20
11
5
0
0
0
0
6
2
0

3
29

189

202
4
2
11
1
14
1
14
6
8
0
0
0
6
3
0
351

55.743
3.810
2.810
2.049
872
2.219
318
2.219
1.020
1.152
137
213
300
395
335
392
118.610

– 60.293

– 623
– 365
– 198

– 1.817
– 3.718
– 829
– 1.100
– 493
– 1.232
–905

– 2.779
– 3.399

– 13.550

– 31

0
0
+1

–7
+1
–6
–5
+3
0
0

–1
– 18

+13

– 8,12%

0
0
+ 50%

– 30%
– 45,45%
+ 60%
0
0

– 33,33%

– 33,33%
– 62,07%

+ 6,88%

Voturi Mandate Voturi Mandate
Dif
Dif
Dif %
CL 2004 CL 2004 CL 2008 CL 2008 voturi mandate mandate
77.573
96
44.626
79
– 32.947
–17
– 17,71%

Forumul Democrat al Germanilor din România
Partida Romilor Social Democrată din România / Partida Romilor
69.293
Pro Europa
Alianţa pentru Unitatea Rromilor
Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România
5.589
Uniunea Ucrainenilor din România
5.448
Uniunea Democrată a Ucrainenilor din România
Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România
4.309
Uniunea Elenă din România
4.036
Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România
3.048
Uniunea Sârbilor din România
2.120
Uniunea Bulgară din Banat România
1.645
Uniunea Culturală a Rutenilor din România
1.369
Uniunea Armenilor din România
1.118
Asociaţia Liga Albanezilor din România
1.098
Asociaţia Macedonenilor din România
923
Uniunea Croaţilor din România
760
Uniunea Polonezilor din România „Dom Polski”
533
Comunitatea Italiană din România
41
Asociaţia Italienilor din România Ro.As.It.
Total
178.903

Tabelul 2.
Comparaţie 2004-2008
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3

Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România

a Cuza Vodă (CT)
b Mediaş, Cisnădie, Laslea (SB), Cămin, Beltiug (SM)
c Foieni,Tiream (SM), în ambele majoritate relativă
d Petreşti, Ciumeşti (SM), în ambele majoritate absolută
e Municipiul Sibiu
f Slava Cercheza (TL) majoritate absolută
g Ruscova (MM)
h Dudeştii Vechi (TM)
i Caraşova (CS), majoritate relativă

2

5

Uniunea Bulgară din Banat România

Uniunea Polonezilor din România „Dom Polski”

29

Uniunea Ucrainenilor din România

6

21

Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România

Uniunea Croaţilor din România

20

Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor
din România

11

96

Forumul Democrat al Germanilor din România

Uniunea Sârbilor din România

189

3

2

1

7

1

14

5

5

9

125

2

4

3

3

7

24

1

1

3

5

4

10

11

31

154

1

3

2

2

9

2

1f

1

e

20

2
d

h

1i

2
c

g

1

5
b

1a

nr.
Nr. total Numărul localităţilor în care organizaţia a obţinut ... mandate localităţi
mandate
1
2
3
4
5
6
7
16

Partida Romilor Social Democrată din România

Numele organizaţiei

Tabelul 3.
Prezenţa organizaţiilor minoritare în consiliile locale după alegerile din 2004
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199

200

a Brăhăşeşti (GL)
b Bărbuleşti (IL)
c Brebu Nou (CS) – majoritate absolută, Tiream (SM), Avrig (SB) – majoritate relativă
d Petreşti (SM)
e Ciumeşti (SM)
f Municipiul Sibiu
g Dudeştii Vechi (TM), majoritate relativă

Numele organizaţiei

nr. total numărul localităţilor în care organizaţia a obţinut ... mandate
nr.
mandate 1
2
3
4
5
6
7
8
9
14 localităţi
1b
147
Partida Romilor „Pro Europa”
202
113
27
2
3
1a
Alianţa pentru Unitatea Rromilor
4
2
1
3
1d
1e
1f
22
Forumul Democrat al Germanilor din România
79
7
3
2
4
3c
Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor
14
7
2
1
10
din România
Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România
14
6
2
1
9
Uniunea Ucrainenilor din România
11
7
2
9
Uniunea Democrată a Ucrainenilor din
1
1
1
România
3
Uniunea Bulgară din Banat România
8
2
1g
Uniunea Sârbilor din România
6
6
6
Uniunea Croaţilor din România
6
1
1
1
3
Uniunea Polonezilor din România „Dom
3
1
1
2
Polski”
Uniunea Democrată a Tătarilor Turco2
2
2
Musulmani din România
Uniunea Elenă din România
1
1
1

Tabelul 4.
Prezenţa organizaţiilor minoritare în consiliile locale după alegerile din 2008
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189
96
29
21
20
11
6
5
3
2

Partida Romilor Social Democrată
din România

Forumul Democrat al Germanilor
din România

Uniunea Ucrainenilor din
România

Comunitatea Ruşilor Lipoveni
din România

Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România

Uniunea Sârbilor din România

Uniunea Croaţilor din România

Uniunea Bulgară din Banat
România

Uniunea Democrată a Tătarilor
Turco-Musulmani din România

Uniunea Polonezilor din România
„Dom Polski”

Nr. total
mandate

2

1

5

6

4

11

15

18

77

98

Mandate din prima etapă
sau cu voturi neutilizate
rămase după atribuirea
primului mandat

–

2

–

–

7

9

5

10

19

85

Mandate pe baza
voturilor neutilizate
inferioare coeficientului electoral

–

–

–

–

–

–

1

1

–

6

–

–

–

–

1

1

–

–

–

4

Mandate
Mandate pe
pierdute din
baza prevederii
cauza prevederii
speciale
speciale

Tabelul 5.
Modalităţile de alocare a mandatelor obţinute de organizaţiile minorităţilor la alegerile locale din 2004

Reprezentarea minorităţilor naţionale la nivel local

201

202
8
6
6
3
2
1

Uniunea Sârbilor din România

Uniunea Croaţilor din România

Uniunea Polonezilor din România „Dom Polski”

Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din
România

Uniunea Elenă din România

11

Uniunea Ucrainenilor din România

Uniunea Bulgară din Banat România

14

Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România

1

14

Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România

Uniunea Democrată a Ucrainenilor din România

79

4

202

Forumul Democrat al Germanilor din România

Alianţa pentru Unitatea Rromilor

Partida Romilor „Pro Europa”

–

1

2

5

2

7

1

5

10

11

74

2

127

1

1

1

1

4

1

–

6

4

2

5

2

72

Mandate din prima Mandate pe baza
etapă sau cu voturi voturilor neutilizate
Nr. total
neutilizate rămase
inferioare
mandate
după atribuirea
coeficientului
primului mandat
electoral

Tabelul 6.
Modalităţile de alocare a mandatelor obţinute de organizaţiile minorităţilor la alegerile locale din 2008

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

3

–

–

–

–

–

–

2

–

–

–

1

–

2

Mandate
Mandate
pierdute
pe baza
din cauza
preveprevederii
derii
speciale
speciale
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Evaluarea politicilor lingvistice din România
Conceptul de democraţie lingvistică este unul relativ recent. Sociolingviştii, activiştii în domeniul drepturilor lingvistice folosesc acest concept pentru a
se referi la calitatea gestionării diversităţii lingvistice, la capacitatea de a păstra
şi integra diversitatea lingvistică din cadrul unor state naţionale1. Ideea care stă
la baza acestui concept este că există o relaţie intrinsecă între calitatea unui regim democratic şi modalităţile prin care statele sunt capabile să acomodeze variatele segmente ale unor societăţi diversificate din punct de vedere lingvistic.
Analiza calităţii democraţiei lingvistice se poate face fie din perspective unei
raţionalităţi valorice, fie din pe baza unui demers mai instrumental (raţional legal). Prima, raţionalitatea valorică, porneşte de la normele derivate din filosofiile
politice normative ce speculează asupra ordinii lingvistice juste ce ar trebui să
prevaleze în societăţile multilingve2. Demersul raţional instrumental analizează
gradul şi formele în care obiectivele politicilor lingvistice sunt puse în practică3.
Studiul nostru este, în definitiv, unul mai analitic, care porneşte de la
obiectivele politicilor lingvistice referitoare la multilingvism, aşa cum ele au
fost asumate explicit sau implicit de clasa politică românească şi urmăreşte (în
mod critic) modalităţile prin care acestea au fost puse în practică. Mai pe scurt,
analizează gradul de realizare al obiectivelor politicilor în materie lingvistică.
Aceste demers analitic are mai multe nivele distincte, după cum urmează:
– formă legală
– implementare instituţională – transformare în practici instituţionale
1

Miklós Kontra, “Nyelvi emberi jogi polémiák.” Korunk 11, 2004. Stephen May, Language
and Minority Rights: Ethnicity, Nationalism and the Politics of Language. London:
Longman, 2001. Stephen May, “Language rights: Moving the debate forward.” Journal
of Sociolinguistics 9, 2005, pp. 319-347. Christina Bratt Paulston, “Language Policies
and Language Rights.” Annual Review of Anthropology 26, 1997, pp. 73-85. Tove
Skutnabb-Kangas, “Marvellous human rights rhetoric and grim realities: Language
rights in education.” Journal of Language, Identity and Education 1, 2002, pp. 179-206.

2

Vezi Will Kymlicka, Politics in the Vernacular. Oxford: Oxford University Press, 2001; şi
Will Kymlicka and Alan Patten, Language Rights and Political Theory. Oxford: Oxford
University Press, 2003.

3

Robert B. Kaplan and Richard B. Baldauf, Language Planning from Practice to Theory.
Clevedon: Multilingual Matters LTD, 1997. Robert B. Kaplan and Richard B. Baldauf,
“Language planning and policy in Europe”, Language planning and policy. Clevedon;
Buffalo: Multilingual Matters, 2005. Robert B. Kaplan and Richard B. Baldauf, “Language
planning and policy in Europe Vol 1, Hungary, Finland and Sweden.” vol. 1. Clevedon;
Buffalo, NY: Multilingual Matters Ltd, 2005. Robert B. Kaplan and Richard B. Baldauf,
“Language planning and policy in Europe. Vol. 2, The Czech Republic, the European
Union, and Northern Ireland.” Clevedon; Buffalo: Multilingual Matters, 2006. Robert B.
Kaplan and Richard B. Baldauf, Language planning and policy in Europe. Vol. 3, The
Baltic States, Ireland and Italy. Clevedon, UK; Buffalo, NY: Multilingual Matters, 2008.

203

István Horváth

– impact sociolingvistic – schimbarea comportamentului lingvistic al
grupului ţintă
– influenţe asupra ideologiilor lingvistice dominante.
În analiza de faţă ne vom ocupa mai ales de primele două aspecte.

Evaluarea formal legală
În cadrul acestui articol intenţionăm să evaluăm în context internaţional
şi în termeni generali standardele drepturilor lingvistice minoritare din România (la nivelul anului 20064), fără ca să trecem în revistă în mod analitic legislaţia naţională (enumerând tratatele şi paragrafele relevante) de referinţă.
Drepturile lingvistice pot fi analizate pe două axe. Pe de o parte trebuie să
considerăm axa extensiei exercitării acestor drepturi, pe de alta funcţiile alocate limbilor minoritare în diferite situaţii de comunicare în care statul promovează reglementări referitoare la utilizarea unui anumit cod lingvistic.
În ceea ce priveşte extensia exercitării unor drepturi lingvistice minoritare, putem distinge între două principii majore pe baza cărora anumite drepturi lingvistice pot fi exercitate: principiul dreptului exercitat teritorial şi cel al
dreptului exercitat personal5. Principiul teritorialităţii stipulează acordarea
şi promovarea drepturilor lingvistice în funcţie de criteriul volumului, mai
precis al concentrării la nivelul anumitor unităţi administrative a vorbitorilor
unei limbi. Principul personalităţii conferă drepturi lingvistice anumitor indivizi pe tot teritoriul statului, indiferent de locaţia lor administrativă. Principiul personalităţii implică conferirea unui status lingvistic fiecărui vorbitor al
unei limbi, cel al teritorialităţii implică conferirea unui status lingvistic particular unei unităţi administrative delimitate teritorial, implicând o uzanţă
lingvistică particulară la nivelul acestei unităţi administrative.
În România drepturile lingvistice ale minorităţilor au fost conferite atât pe
principiul personalităţii cât şi pe principiul teritorialităţii. Astfel că în ceea ce
priveşte drepturile lingvistice referitoare la utilizarea numelor proprii, sau
dreptul de opţiune pentru o anumită limbă de predare este rezervat părinţilor
(sau tutorelui) elevilor şi acesta poate fi exercitat pe tot teritoriul României,
indiferent de numărul sau volumul vorbitorilor la nivelul unităţii administrative unde se solicită acest lucru.
Se impune o precizare: faptul că exercitarea dreptului la învăţământ în limba minorităţii respective este condiţionat de existenţa
unui anumit număr de elevi nu reprezintă o lezare sau o promovare imperfectă a principiului personalităţii, ci o condiţie impusă
din raţiuni de gestionare cât mai eficientă a unor resurse limitate
(bugetul învăţământului). De exemplu în Bucureşti, cu toate că
volumul etnicilor maghiari (sau a celor care declară că au limba
4

Înainte, deci, de intrarea în vigoare a Cartei Europene a Limbilor Minoritare sau Regionale.

5

Stephen May, “Language rights: Moving the debate forward.” Journal of Sociolinguistics
9, 2005, pp. 319-347. KD McRae, “The principle of territoriality and the principle of
personality in multilingual states” International Journal of the Sociology of Language 4,
1975, pp. 33-54. Christina Bratt Paulston, “Language Policies and Language Rights.”
Annual Review of Anthropology 26, 1997, pp. 73-85.
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maternă maghiara) e departe de a ajunge la măcar 1% din total
locuitorilor, există clase cu predare în această limbă. Acesta deoarece precondiţia organizării învăţământului în această limbă
este ca numărul solicitanţilor (indiferent de originea sau afinităţile
lor lingvistice) să ajungă la un număr minim stabilit de cei care
administrează sistemul de învăţământ.
Pe de altă parte, exercitarea drepturilor lingvistice în contactul cu instituţiile
administraţiei (locale sau a unităţilor deconcentrate ale a administraţiei centrale)
s-a soluţionat pe baza principiului teritorialităţii. Adică în unităţile administrative (sate, comune, oraşe, municipii, judeţe) în care procentul unei minorităţi
lingvistice atinge sau depăşeşte 20% s-au conferit (diferenţiat, în funcţie de unitatea administrativă) anumite funcţii limbii vorbite de minoritatea respectivă.
Referitor la aspectul funcţiilor alocate limbilor minoritare, trebuie să pornim de la aspectele mai generale ale planificării lingvistice, mai restrâns de la
dimensiunea planificării statutului lingvistic6. Planificarea lingvistică implică
înainte de toate selectarea unui cod lingvistic ce devine mediu al comunicării
oficiale, publice. Sau cum formulează Bourdieu, codul lingvistic selectat şi promovat în mod preferenţial de stat devine mediul dominant al comunicării,
tinzând să aibă o poziţie hegemonică în comunicarea în instituţiile administrative în general în viaţa publică7. Cert este că o asemenea limbă devine mediul
de comunicare al administraţiei şi a justiţiei respectiv a învăţământului public
şi tinde să domine comunicarea la nivelul serviciilor publice şi în mass-media.
Deci acest cod lingvistic nu se restrânge stricto senso la funcţiile unei limbi
oficiale8, nu rămâne doar mediu de comunicare al treburilor administrative în
general, ci tinde să se impună ca mediu de comunicare al sferei publice în general9. Astfel că în termeni de funcţii, limbile minoritare tind să fie împinse în
medii în care puterea de reglementare a statului nu a putut pătrunde (viaţa
privată, eventual viaţa religioasă, etc.). Statele pot avea mai multe opţiuni în
acest context, aceste politici lingvistice conturând o scală de evaluare în termeni formali a democraţiei lingvistice. Ele pot încerca să accelereze procesul
de restrângere a limbii/limbilor minoritare în sfera privată. Putem menţiona exemplul politicilor lingvistice ale statului francez în legătură cu dialectul germanic vorbit în Alsacia, după cel de al doilea război mondial10. Aceste politici
6 Robert Cooper, Language Planning and Social Change. New York: Cambridge University
Press, 1989. Robert B. Kaplan and Richard B. Baldauf, Language Planning from Practice
to Theory. Clevedon: Multilingual Matters LTD, 1997. Planificarea lingvistică are mai
multe dimensiuni: palnificarea statusului, planificarea corpusului (a vocabularului) şi
planificarea achiziţiei lingvistice.
7 Bourdieu, Pierre, “The Economics of Linguistic Exchanges.” Social Sciences Information,
1977, pp. 645 – 668. Bourdieu, Pierre, Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity
Press, 1991.
8 Vezi analiza funcţiilor subsecvente unei limbi oficiale la W. Fasold, The Sociolinguistics
of Society. Oxford U.K., Cambridge USA: Blackwell, 1990.
9 Kathryn A. Woolard, “Language Variation and Cultural Hegemony: Toward an Integration
of Sociolinguistic and Social Theory”, American Ethnologist 12, 1985, pp. 738-748.
10 Helga Bister-Broosen and Roland Willemyns, “French-German Bilingual Education in
Alsace”, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 1, 1998, pp. 3-17.
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le putem numi drept politici prohibitive. Statele pot aloca anumite funcţii unei
(unor) limbi vorbite de minorităţi, păstrând în esenţă o asimetrie pronunţată de
funcţii între limba oficială şi limba minoritară. Aceste politici le vom numi politici de acomodare lingvistică. În al treilea rând, statele pot promova o simetrie
în termen de funcţii între diferitele limbi vorbite pe teritoriul statului respectiv.
Pot face acest lucru în termenii principiului personalităţii (vezi trilingvismul
din Elveţia) sau o pot face pe principul teritorialităţii, cum ar fi statutul special
al limbii germane în provincia Bolzano, în nordul Italiei. Politicile aparţinătoare
acestui tip de politici lingvistice le vom numi politici proactive.
Politicile denumite proactive şi cele de acomodare lingvistică reprezintă
procese de planificare lingvistică, ca tendinţe ce se opun dominanţei hegemonice a limbii (limbilor) oficiale, şi implică un proces de alocare de funcţii pentru limbile minoritare (sau, după caz, codificarea sau întărirea utilizării lor în
anumite situaţii de comunicare dacă ele sunt deja utilizate).

Sub aspectul politicilor lingvistice faţă de minorităţi în istoria postcomunistă a României putem distinge două perioade distincte. Pe de o parte avem
tendinţa de restrângere a unor funcţii pe care limbile minoritare le-au avut fie
alocate în mod formal, fie încetăţenite prin uzanţă11. Pe de altă parte, începând
din 1996 avem o tendinţă, constantă până la ora actuală de a extinde sfera drepturilor lingvistice, deci a funcţiilor alocate prin lege unor limbi vorbite de
minorităţi. Desigur, trebuie menţionat că, în pofida unor tendinţe clare şi pronunţate de reglementări ce permit extinderea sferei de utilizare a limbilor minoritare, rămâne şi se reiterează primatul limbii oficiale ca limbă de stat, utilizarea limbilor minoritare fiind considerată ca o excepţie de la această regulă, deci
menţinându-se o asimetrie formală dintre limba română şi celelalte limbi12.
Cum în partea de implementare instituţională ne vom concentra pe aplicarea legislaţiei referitoare la utilizarea limbilor minoritare în contactul cu administraţia, vom prezenta pe scurt câteva aspecte legate de legislaţia din domeniu,
mai concret la drepturile lingvistice ale minorităţilor aşa cum ele sunt cuprinse
în Legea administraţiei publice locale (Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001).
Exercitarea drepturilor lingvistice în contactul cu instituţiile administraţiei
s-a făcut pe baza principiului teritorialităţii. Adică în unităţile administrative
11 István Horváth, Facilitating Conflict Transformation: Implementation of the
Recommendations of the OSCE High Commissioner on National Minorities to Romania,
1993-2001. Hamburg: CORE, 2002.
12 Miklós Kontra and N. Sándor Szilágyi, “A kisebbségeknek van anyanyelvük, de a
többségnek nincs.” Pp. 3-10 in Magyarok és nyelvtörvények, edited by M. Kontra and H.
Hattyár. Budapest: Teleki László Alapítvány, 2002.
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în care procentul unei minorităţi lingvistice atinge sau depăşeşte 20% s-a conferit o oficialitate limitată. Oficialitatea limitată înseamnă alocarea pentru
anumite limbi a unor funcţii ce de obicei se conferă limbilor oficiale. Limitarea, în sensul prezentului articol, are două sensuri: (1) este limitat la instituţiile
administraţiilor locale (comună, oraş, municipiu) şi judeţene în care procentajul unei minorităţi lingvistice depăşeşte pragul de 20%; (2) este limitat în termeni de funcţii, deoarece acestor limbi sunt alocate numai o parte din funcţiile
îndeobşte alocate unei limbi oficiale, adică:
a. poate fi mediu al comunicării formale între cetăţeni şi reprezentanţii
administraţiei – cetăţenii se pot adresa şi pot primi răspuns (atât oral
cât şi în scris) în limba respectivă;
b. poate fi utilizată ca mediu al dezbaterii treburilor oficiale – se poate folosi această limbă în timpul şedinţelor, audienţelor altor dezbateri, etc.),
fără ca limba minorităţii să devină şi mediul de stocare al acestor informaţii sau codul lingvistic în care se emit hotărârile cu caracter oficial;
c. poate funcţiona ca mediu al informării publice – cu toate că hotărârile cu
caracter oficial, actele normative se codifică în continuare în limba oficială (limba română); administraţiile informează despre conţinutul acestora
şi în limba minorităţilor, respectiv se formulează alte informaţii de interes public (sediul unor instituţii, respectiv denumirea localităţii, etc.);
d. poate fi limba în care anumite manifestări publice sau private cu caracter ceremonial se desfăşoară (de exemplu la ofiţerul stării civile în cadrul ceremonialelor de căsătorie);
Deci în unităţile administrativ teritoriale în care ponderea unei minorităţi
depăşeşte 20%, în mod teoretic ar trebui să existe o interfaţă completă de
comunicare cu administraţia în limba acestor populaţii. Mai mult, în aceste
situaţii limba ar trebui să funcţioneze, în paralel cu limba oficială, ca şi limbă
a comunicării publice oficiale, a afişajelor oficiale, şi ar trebui să rezulte un
peisaj lingvistic bilingv (cel puţin startul oficial al acestuia).

Implementare instituţională
Ar fi o naivitate să se creadă că politicile lingvistice sunt determinate în
mod absolut de foruri legislative şi entităţi guvernamentale. Klaus Bochmann
consideră că orice analiză a politicilor lingvistice trebuie să ia în considerare
mai mulţi actori şi, în mod analog cu principiul subsidiarităţii, cu cât aceşti
actori cu putere de decizie sunt mai aproape de situaţia de comunicare asupra
căreia au putere să acţioneze, cu atât mai mare este influenţa efectivă a acestora13. Deci analiza politicilor lingvistice nu se poate opri la nivelul normelor care
încearcă să modifice comportamentul lingvistic şi ar trebui să se concentreze
atât asupra transformării în practici instituţionale, cât şi la gradul şi modalităţile
efective de modificare a comportamentelor lingvistice. Mai simplu: în ce
măsură există posibilitatea instituţională pentru a exercita drepturile lingvistice prevăzute de legi, şi în ce măsură cetăţenii uzează de aceste drepturi.
13 Klaus Bochmann, Sprachpolitik in der Romania. Zur Geschichte sprachpolitischen
Denkens und Handelns von der Französischen Revolution bis zur Gegenwart. Berlin and
New York: de Gruyter, 1993.
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În ceea ce priveşte implementarea instituţională a drepturilor lingvistice la
nivelul administraţiei locale am condus două serii de cercetări, concentrându-ne
asupra primăriilor ca instituţii (normele fiind interpretate şi implementate de
Consiliul local şi Primărie), respectiv asupra funcţionarilor publici (ca actori care
în mod efectiv implementează aceste norme). Au fost aplicate chestionare (trimise prin corespondenţă) la nivelul tuturor primăriilor care, conform legii
administraţiei publice locale (Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001) ar fi trebuit să
aplice normele legale referitoare la drepturile lingvistice ale minorităţilor. Au fost
contactate în total 522 de administraţii locale (unităţi administrative) înregistrându-se date referitoare la 1249 localităţi. Ancheta a cuprins următoarele comunităţi
lingvistice minoritare: bulgară, cehă, croată, greacă, poloneză, rusă, sârbă, slovacă,
tătară, turcă, ucraineană, maghiară şi germană. Cu toate că obiectivul nostru era
acoperirea completă (obţinerea de răspunsuri pentru fiecare localitate inclusă în
anchetă) nu am reuşit să obţinem decât o rată de răspuns de 95,67%.14
O altă sursă de date o reprezintă seria de interviuri cu funcţionarii care
lucrează în asemenea primării. Seriile de interviuri au început în 2000 şi au
continuat până în 2006. Au fost înregistrate peste 40 de interviuri semistructurate care se concentrau pe de o parte pe atitudinea funcţionarilor (atât vorbitori numai de română cât şi bilingvi) în legătură cu paragrafele legii care promovau bilingvismul în administraţie, respectiv asupra modalităţilor efective
în care se implementează aceste paragrafe. Ambele studii au fost efectuate în
cadrul Centrului de Cercetare a Relaţiilor Interetnice.
Reîntorcându-ne la ancheta cu primăriile, schiţăm câteva rezultate elocvente
pentru a putea concluziona asupra gradului de implementare instituţională. O
parte a chestionarului s-a referit la inscripţionarea oficială (indicatoare rutiere
bilingve şi inscripţionări bilingve ale instituţiilor administrative locale, sau ale
celor aflate în subordinea sau coordonarea acestora), care conform legii ar fi
trebuit să fie aplicată şi în limba minorităţilor lingvistice locale15. Aceste inscripţionări ce fac parte din peisajul lingvistic oficial, nu au doar un caracter pur informativ, ci marchează prezenţa unei anumite comunităţi, confirmă în mod simbolic statutul acelei limbi şi implicit al vorbitorilor acestei limbi16. O asemenea
confirmare poate fi uşor interpretată ca o oportunitate de reaşezare a relaţiilor
intercomunitare, mai ales acolo unde relaţiile interetnice au anumite valenţe competitive. Acesta a fost situaţia în multe localităţi mai ales în Transilvania, unde
odată cu implementarea paragrafelor referitoare la inscripţionare s-a început în
adevărat război al plăcuţelor, vopsite, distruse, reîmprospătate şi iarăşi distruse.
După patru-cinci ani de la acest proces situaţia indicatoarelor, respectiv indicatoarele rutiere cu denumirea localităţii în limba minorităţii(lor) arăta astfel:
acestea ar fi trebuit să fie aşezate în 1253 de cazuri (ce nu reprezintă tot atâtea localităţi, în unele localităţi fiind două minorităţi lingvistice care au dobândit acest
14 Studiul Aplicarea legislaţiei cu privire la drepturile minorităţilor naţionale în România,
cu prezentarea detaliată a anchetei şi a rezultatelor poate fi descărcat de la adresa
http://www.dri.gov.ro/index.html?page=integrare (accesat 21 X. 2008).
15 Indicatoare rutiere la fiecare localitate în care ponderea unei minorităţi depăşeşte 20%.
Inscripţionarea instituţiilor locale (mai ales Consiliul Local, Primărie) în unităţile
administrative în care ponderea unei minorităţi depăşeşte 20%.
16 Rodrigue Landry and Richard Y. Bourhis, “Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality: An Empirical Study.” Journal of Language and Social Psychology 16, 1997, pp. 23-49.
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drept). În 79,4% din aceste cazuri s-a raportat conformarea la această obligaţie
legală. În cazul a 7% din localităţi nu am primit răspuns (deloc sau doar la această
întrebare) din partea administraţiei locale, pentru 81 de localităţi (6,5% din total
s-a confirmat inexistenţa acestor inscripţii, iar în 90 de localităţi (aproximativ
7%) se invocă alte situaţii. În ceea ce priveşte inscripţionarea bilingvă a clădirii
primăriei, acesta s-a confirmat în ceva mai puţin de trei sferturi (74,7%) din
unităţile administrative unde acesta ar fi trebuit să se întâmple, conform legii.
Situaţiile în care administraţia locală nu aplică această hotărâre sunt:
– se consideră că minoritatea respectivă nu (sau la data respectivă nu mai)
atinge pragul de 20%, deci nu este obligată să afişeze în limba minorităţii
aceste indicatoare (am întâlnit situaţii de cunoaştere eronată a prevederilor legii, unii funcţionari neştiind că indicatoarele rutiere bilingve se
plasează doar la nivel de localitate şi nu la nivel de comună, acolo unde
doar la nivel de localitate o minoritate trece de pragul de 20%);
– nu există deloc indicatoare pentru anumite localităţi (nici în limba
română), pentru că nu au fost puse, s-au deteriorat, etc., sau nici nu
trebuie să existe, pentru că localitatea nu mai există în sens administrativ (a fost comasată cu o altă localitate).
Situaţia inscripţionării instituţiilor la nivel local, altele decât indicatoarele rutiere cu denumirea localităţii (numai pentru situaţiile în care există
instituţiile respective la nivelul localităţii)
Poliţia Poştă
Există inscripţie
15,7
(% din nr.)
Nu există inscripţie
72,8
(% din nr.)
Nu e cazul (% din nr.) 11,0
Nu ştiu (% din nr.)
0,4
Nr. total de localităţi
în care există
445
instituţia

Cămin Grădiniţă Şcoală
Şcoală
cultural
Elementară generală

22,2

63,1

63,2

66,3

64,2

67,1

29,3

29,5

26,6

27,4

9,4
1,2

7,0
0,7

6,6
0,7

6,8
0,2

8,1
0,3

562

875

859

864

665

După cum se poate observa, instituţiile educaţionale locale, respectiv căminul cultural (acolo unde există acestea) sunt acele instituţii a căror inscripţionare reflectă cel mai adesea caracterul multilingv al localităţii. În aproximativ două treimi din localităţile în care există asemenea instituţii există şi
inscripţionare bilingvă, respectiv la ceva mai mult de un sfert inscripţionarea
nu indică prezenţa unei minorităţi lingvistice în localitate.
În cazul poştei şi al poliţiei17, comparativ cu instituţiile subordonate sau
gestionate de consiliile locale, avem mult mai puţine situaţii de inscripţionare
în limba minorităţilor. Analizând situaţia inscripţionării la aceste două instituţii publice se pare mai degrabă că se negociază o inscripţionare, şi nu asistăm
la o aplicare a unor principii şi norme prestabilite, bazate pe o logică univocă.
17 Nu cunoaştem dacă există o reglementare unitară de inscripţionare în cazul acestor
două instituţii.
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În ceea ce priveşte posibilitatea folosirii limbii materne la nivelul diferitelor instituţii, pe baza declaraţiilor funcţionarilor de la primărie avem următoarea situaţie:
Situaţia asigurării folosirii limbii minorităţilor în comunicarea la nivelul
diferitelor instituţii. Numărul şi procentajul din totalul unităţilor administrative cu peste 20% minoritari unde a fost confirmat că se asigură posibilitatea folosirii limbii materne de către minorităţi, respectiv primăria utilizează această limbă pentru comunicarea publică.

1. Poliţia
2. VPoşta
3. La nivelul primăriei sunt vorbitorii limbii
respective
4. Stare civilă
5. Se publică ordinea de zi a consiliului local
6. Se publică hotărâri cu caracter normativ
7. Se transmit rezoluţii cu caracter individual
în limba respectivă
8. Diferite anunţuri cu interes public

Nr. unităţi
% unităţi
administrative administrative
154
45,7
258
76,6
293

86,9

257
189
171

76,3
56,1
50,7

166

49,3

271

80,4

Practic în 13% din unităţile administrative care intră sub incidenţa legii
nu se asigură deloc comunicarea orală în limba minorităţilor, şi doar în ceva
mai puţin de jumătate din unităţile administrative se asigura (la vremea
respectivă) tot spectrul drepturilor lingvistice minoritare aşa cum acesta a fost
prevăzut de legea administraţiei publice (vezi punctele 3-7).
Deci gradul de implementare instituţională a prevederilor referitoare la
utilizarea limbii minorităţilor la sfârşitul anului 2006, începutul anului următor (perioada de desfăşurare a anchetei) arăta astfel:
a) În ceea ce priveşte simbolistica locală oficială (Primărie, indicatoare
cu numele localităţii) aproximativ trei sferturi din unităţile administrative locale se conformează legii.
b) În ceea ce priveşte inscripţionarea altor instituţii subordonate Consiliului Local sau parţial gestionate administrate de aceasta (Căminele
culturale, clădirile unităţilor de învăţământ etc.) acestea marchează în
mod simbolic prezenţa unei minorităţi în două treimi din unităţile administrative care au intrat în anchetă.
c) În 13% din unităţi administrative nu s-a confirmat posibilitatea utilizării (orale sau în scris) a limbii minorităţii lingvistice
d) În aproximativ jumătate din unităţile administrative ce intrau sub
incidenţa legii se confirmă aplicarea completă a legii, sunt asigurate şi
se practică în comunicarea (orală şi scrisă, în anunţuri cu caracter
public, ec.) cu cetăţenii minoritari în limba lor maternă.
e) În aproximativ o treime din cazuri avem situaţii intermediare de comunicare, deci nu în toate situaţiile prevăzute de lege, se realiza comunicarea în limba minorităţii respective.

210

Evaluarea politicilor lingvistice din România

f) Există o diferenţă de implementare semnificativă între situaţiile de comunicare verbală şi situaţii ce implică scrisul (situaţiile de comunicare la
linia 5-7 a tabelului de mai sus). Astfel, mai degrabă, se foloseşte comunicarea orală în limba minorităţilor, decât mesajul scris, mai ales mesajul
scris cu caracter rezolutoriu (cel mai redus este numărul administraţilor
locale care transmit rezoluţii cu caracter individual în limba respectivă).
Am analizat care sunt tendinţele, unde şi în ce situaţii se constată lipsurile
în aplicarea legii. Prima tendinţă care s-a articulat în mod univoc a fost următoarea: cu cât proporţia minorităţi la nivelul administraţiei este mai redusă18
cu atât este mai puţin probabil ca să existe inscripţionare bilingvă sau posibilitatea de a utiliza limba maternă. Mai mult, în situaţiile de prag demografic
(pondere apropiată de 20%) se „negociază” numărul minorităţii, şi nu au fost
puţine primăriile care au transmis că legea nu mai este aplicabilă, deoarece ei
aveau informaţii că minoritatea respectivă nu mai are ponderea de 20%.
Pe de altă parte (dar strâns corelat cu aspectul mai sus menţionat), cu cât o
minoritate este mai mică dar mai ales dacă este mai puţin concentrată teritorial, cu atât mai reduse sunt şansele de a se promova prevederile referitoare la
utilizarea limbii materne la nivelul administraţiei locale.
Deci situaţia pare întrucâtva paradoxală. În localităţile şi unităţile cu un
volum semnificativ de minoritari (peste 40%), unde limba lor maternă oricum
este utilizată cu multiple funcţii, şi unde probabil că şi la nivelul administraţiei
locale limba respectivă se putea utiliza (cel puţin în comunicarea verbală), legea este implementată, aducând relativ puţine modificări. În cazul în care
situaţia de minoritate implică şi o restrângere considerabilă a situaţiilor publice de comunicare în care se utilizează limba minoritară respectivă, şi unde
implementarea instituţională ar putea însemna o valoare adăugată considerabilă, acolo există reticenţe în aplicare.
Un alt aspect demn de analiză îl reprezintă diferenţa de implementare dintre situaţiile de comunicare orală şi scriptică. Administraţiile locale găsesc mai
uşor personal care să comunice verbal decât să producă documente sau anunţuri cu caracter oficial, în scris. Pe parcursul interviurilor cu funcţionarii publici s-au conturat câteva răspunsuri ce pot explica acest particularism.
Un prim răspuns ţine de o regularitate mai generală a competenţei în cele
patru abilităţi lingvistice de bază19. Tendinţa generală este că abilităţile receptive
atât la nivelul comunicării orale (înţelegerea unui text vorbit) cât şi în scris (citirea) se dezvoltă mai repede şi tind să fie mai dezvoltate decât cele productive
(vorbirea şi scrierea). Acest lucru se confirmă şi în cazul funcţionarilor care aveau
ca limbă maternă o limbă minoritară utilizată la nivel local, şi este pronunţat
valabil la funcţionarii bilingvi, cu limba română ca limbă maternă. Mai concret,
aceşti funcţionari acuză o incertitudine lingvistică pronunţată în limba în care au
avut mai puţină experienţă comunicativă (prin natura lucrurilor aceasta fiind
limba minoritară), nu găsesc cuvintele, nu sunt siguri dacă termenul utilizat este
adecvat, etc. Lucru ce apare în mod evident în cazul scrisului. Pe lângă faptul că
unele competenţe productive se dezvoltă mai greu, comunicarea în scris înseamnă
18 Totuşi peste 20% în fiecare situaţie, căci numai aceste localităţi au intrat în ancheta noastră.
19 Colin Baker, Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Clevedon:
Multilingual Matters LTD, 2006, pp. 7-9.
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transmiterea unui mesaj mai peren (verba volant, scripta manet), şi grija pentru
acurateţea formulării mesajului este mult mai pronunţată.
Aici apare şi o frică a funcţionarului, care ştie că produce un text care are
autoritate (o rezoluţie, traducerea unui normativ) etc. şi preferă să se refugieze în
limba şi limbajul pe care-l stăpâneşte mai bine. Acest lucru este valabil şi în cazul acelor funcţionari a căror limbă maternă a fost maghiara, mai toţi declarând
că au impresia că stăpânesc mai bine registrul de comunicare administrativă.
Al treilea aspect ţine de percepţia unei diferenţe de status între limba
română şi limba minoritară. Cu toate că în comunicarea cu administraţiile locale legea creează o egalitate formală între statusul limbii oficiale şi cel al limbii minoritare, certificând legalitatea, acceptabilitatea şi procesabilitatea înscrisurilor depuse în limba minorităţilor (dacă în localitatea respectivă ei au acest
drept) funcţionarii (şi ei percep că şi cetăţenii) consideră mai „sigure” documentele care sunt depuse în limba română.
Pe baza celor arătate mai sus se pot formula următoarele concluzii. Implementarea parţială (accentuăm, datele sunt pentru sfârşitul anului 2006, începutul anului următor) a paragrafelor legii administraţiei referitoare la drepturile
lingvistice ale minorităţilor ţine atât de o rezistenţă şi/sau nepăsare instituţională
a autorităţilor locale (primari, consilieri), dar şi de anumite lipsuri cu care se
confruntă actorii care ar fi trebuit să pună în practică aceste prevederi. În lipsa
unei presiuni locale semnificative primarii şi consilierii tind să ignore aceste
prevederi legale, iar dacă se iniţiază punerea lor în practică, impactul poate lăsa
de dorit pentru că degeaba se alocă funcţii unei limbi dacă limbajul de specialitate nu este suficient de răspândit între funcţionari.
Acest ultim aspect readuce în discuţie problema coerenţei procesului de
planificare lingvistică. Şi anume faptul că diferitele dimensiuni şi faze ale planificării, respectiv planificarea statusului (a funcţiilor alocate), planificarea corpusului (a vocabularului specific) şi planificarea achiziţiei (însuşirea limbii, a limbajului respectiv) trebuie să fie luate în considerare în mod egal în procesul de
îmbunătăţire a situaţiei lingvistice a minorităţilor, asumat de România. Legea
administraţiei alocă funcţii acestor limbi, dar în sine funcţiile alocate nu sunt
suficiente, trebuie asistată şi crearea unui vocabular relativ unic şi unitar, adaptat specificului legislativ şi tradiţiilor aparte ale sistemului administrativ românesc pe baza cărora funcţionarii să-şi poată însuşi limbajul de specialitate.
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Politici educaţionale de promovare a educaţiei
multiculturale în sistemul de învăţământ din România
şi unele aspecte ale implementării acestora
Studiul de faţă urmăreşte două scopuri: pe de o parte, să analizeze politicile educaţionale de promovare a educaţiei multiculturale în sistemul de învăţământ şi, pe de altă parte, să prezinte unele aspecte ale implementării acestor
politici. În prima parte a articolului voi prezenta şi analiza pe scurt principalele acte normative care reflectă politicile guvernamentale de promovare a
educaţiei multiculturale, iar în a doua parte voi insista asupra modului în care
aceste politici se reflectă în unele programe şi manuale şcolare pentru ciclul
primar de învăţământ, aflate în vigoare.

I. Scurtă analiză a politicilor educaţionale de promovare a
educaţiei multiculturale în sistemul de învăţământ din România
În documentul intitulat Strategia post-aderare a României1, Capitolul Dezvoltarea capitalului uman (reforma sistemului de învăţământ, formarea profesională, educaţia permanentă / continuă), Guvernul României a recunoscut
importanţa promovării diversităţii culturale şi etnice în educaţie: „Perspectiva
dezvoltării durabile a învăţământului incumbă asumarea principiilor transparenţei, răspunderii publice, diversităţii culturale şi etnice, egalităţii de şanse,
compatibilizarea învăţământului cu standardele europene […]”. În plus, strategia evidenţiază importanţa centrării procesului educaţional pe formarea celor
opt competenţe cheie, identificate şi de Comisia Europeană (Directoratul General pentru Educaţie şi Cultură)2, competenţe care favorizează dezvoltarea
personală, incluziunea socială şi inserţia pe piaţa muncii, printre care regăsim
şi „formarea competenţelor inter- şi intra-culturale”.3
Din Capitolul I al Raportului asupra stării sistemului naţional de învăţământ
20084, în care Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului analizează gradul
de realizare a obiectivelor Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
(MECT) în anul şcolar 2007-8, reiese că în perioada de raportare s-au emis o
serie de acte normative care vizează promovarea şi valorificarea diversităţii
culturale în educaţie:

1 http://x.gov.ro/obiective/200701/strategie_post_aderare2a.pdf (accesat la 03.11.2008).
2 http://bookshop.eu.int/eubookshop/FileCache/PUBPDF/NC7807312ENC/NC7807312
ENC_002.pdf (accesat la 03.11.2008).
3 http://x.gov.ro/obiective/200701/strategie_post_aderare2a.pdf p. 90. (accesat la 03.11.2008).
4 http://www.edu.ro/index.php/articles/10913 (accesat la 03.11.2008).
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a. OMECT nr. 1529 / 2007 privind dezvoltarea problematicii diversităţii în
curriculumul naţional care prevede următoarele:
– promovarea, în politicile curriculare, a aspectelor referitoare la diversitatea culturală (etnică, lingvistică, religioasă etc.);
– includerea, în documentele curriculare, a aspectelor referitoare la diversitatea culturală;
– includerea, în programele şcolare, a obiectivelor-cadru, obiectivelor de
referinţă, competenţelor generale, competenţelor specifice, conţinuturilor învăţării, activităţilor de învăţare, a valorilor şi atitudinilor referitoare la diversitatea culturală;
– abordarea problematicii istoriei tuturor minorităţilor din România, în
învăţământul gimnazial si în cel liceal;
– elaborarea unor oferte centrale de cursuri opţionale pentru gimnaziu
şi pentru liceu, cum ar fi Istoria şi tradiţiile minorităţilor din România,
Educaţie interculturală etc.
– prevederea unor criterii specifice pentru evaluarea aspectelor referitoare la diversitate/ alteritate în manualele şcolare şi auxiliarele curriculare;
– elaborarea unor materiale-suport cu rol de orientare a cadrelor didactice în aplicarea în procesul didactic a problematicii diversităţii culturale;
– introducerea, în cadrul cursurilor de abilitare curriculară şi a altor cursuri
de formare, a unor teme specifice referitoare la diversitatea culturală;
– identificarea resurselor si partenerilor necesari pentru a asigura formarea cadrelor didactice în vederea promovării, cunoaşterii si acceptării
diversităţii / alterităţii.
Ordinul 1529 / 18 iulie 2007 nu este însoţit de o metodologie de implementare. Aşadar, este neclar cum anume se vor simţi obligate să acţioneze forurile
menite să ducă la îndeplinire prevederile ordinului şi până când se va realiza
acest lucru. Un ordin de ministru mai recent (OMECT nr. 4316 / 03.06.2008) prin
care se aprobă programul de studii psihopedagogice în vederea certificării pentru
profesia didactică prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
(DPPD) completează într-o anumită măsură prevederile OMECT 1529, incluzând
în lista disciplinelor opţionale (Pachetul 2)5 disciplina „Educaţie interculturală”.
b. OMECT nr. 1540 / 2007 privind interzicerea segregării şcolare a copiilor
romi şi aprobarea Metodologiei pentru prevenirea şi eliminarea segregării
şcolare a copiilor romi.
Ordinul, care s-a elaborat cu implicarea largă a societăţii civile rome, a înlocuit Notificarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 29323 din 20.04.2004,
care s-a emis ca urmare a constatării, în cursul implementării proiectului
Phare Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate, cu focalizare pe romi, că
fenomenul segregării şcolare a elevilor romi este unul frecvent întâlnit în şcolile din România. Ca urmare a lipsei unei definiţii precise a ceea ce constituie
segregare şcolară, Notificarea 29323 nu s-a dovedit eficientă în ce priveşte eliminarea segregării, fapt ce a condus la necesitatea emiterii unui Ordin de Mi5 Anexele 1, 2, 3a, 3b şi 4 la OMECT 4316 / 03.06.2008.
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nistru. OMECT 1540 vizează asigurarea echităţii în educaţie, accesul egal la
toate formele de învăţământ şi educaţie de calitate pentru toţi copiii, fără discriminare generată de originea etnică sau de limba maternă. Raportul ministrului educaţiei menţionează faptul că inspectoratele şcolare judeţene au obligaţia de a prezenta într-o secţiune separată a rapoartelor anuale întocmite
rezultatele obţinute în implementarea planurilor de eliminare a segregării. Metodologia6 care însoţeşte OMECT 1540 include şi definiţia segregării şcolare:
„Constituie segregare şcolară a elevilor romi separarea fizică a elevilor aparţinând etniei rome în grupe / clase / clădiri / şcoli / alte facilităţi, astfel încât
procentul elevilor aparţinând etniei rome din totalul de elevi din şcoală/clasă/
grupă este disproporţionat în raport cu procentul pe care copiii romi de vârstă
şcolară îl reprezintă în totalul populaţiei de vârstă şcolară în respectiva unitate
administrativ-teritorială.” Pentru claritate sporită, documentul specifică
următoarele: „Nu constituie segregare situaţia în care se constituie grupe /clase
/şcoli formate preponderent sau doar cu elevi romi, în scopul predării în limba
romani sau în sistem bilingv (ex.: română-romani / maghiară-romani). Un aspect remarcabil al OMECT 1540 este că Anexa 3 la acest ordin include o serie
de indicatori de incluziune şcolară, care – conform ordinului – se vor avea în
vedere pentru analiza fenomenului de segregare şcolară. De fapt, există două
liste de întrebări: Capitolul 1 – Indicatori pentru identificarea şi analiza iniţială
a cazurilor de segregare şcolară şi Capitolul 2 – Indicatori de incluziune şcolară.
Deşi unele răspunsuri la aceste întrebări contribuie clar la identificarea fenomenului de segregare şcolară (de exemplu, răspunsurile la întrebările: „Care este
numărul de elevi romi înscrişi în şcoală? Ce procent reprezintă aceştia din totalul celor înscrişi?”7; “Elevii din grupurile dezavantajate (inclusiv romi) sunt
repartizaţi în toate clasele şi anii de studiu în mod aleatoriu şi nu în funcţie de
abilităţile lor sau de rezultatele şcolare?”8), alte răspunsuri nu este clar cum
pot semnala situaţia de segregare în lipsa unor indicatori de referinţă (de exemplu, răspunsurile la întrebările: „De cât timp şcoala are cadre didactice necalificate?”9; „Personalul calificat din şcoală face naveta?”10), acestea făcând
referire la starea generală a învăţământului, la aspecte care nu se referă la etnia
elevilor sau a membrilor comunităţii şcolii.
c. OMECT. nr. 3774 / 22.04.2008 privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina opţională Educaţie interculturală (curriculum la decizia şcolii
pentru învăţământul gimnazial) şi a programei şcolare revizuite pentru disciplina opţională „Drepturile omului” (curriculum la decizia şcolii).
Articolul 3 al OMECT 3774 prevede: „Începând cu anul şcolar 2008-2009,
programele şcolare cuprinse în Anexele 1 şi 2 ale prezentului ordin, pot fi utilizate în sistemul de învăţământ ca ofertă centrală de curriculum la decizia şcolii

6 Anexa 1 la OMECT 1540 / 19.07.2007.
7 Anexa 3 la OMECT 1540 / 19.07.2007, p. 1
8 Anexa 3 la OMECT 1540 / 19.07.2007, p.1.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
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(CDS11).” Prezentul ordin, prin Anexa 1 (Programă şcolară pentru disciplina
opţională Educaţie interculturală [curriculum la decizia şcolii pentru gimnaziu],
deşi mult aclamat de societatea civilă interesată de promovarea multi- şi interculturalităţii, practic vine în sprijinul acelor şcoli care aleg să ofere elevilor posibilitatea de a opta pentru studiul disciplinei respective punându-le la dispoziţie
o programă deja elaborată (ceea ce îi scuteşte de conceperea unei programe originale). Cu alte cuvinte, prin emiterea acestui ordin, Ministerul Educaţiei nu
obligă şcolile să includă în oferta lor disciplina Educaţie interculturală şi nici nu
limitează şcolile care doresc să ofere opţiunea de a studia „Educaţie interculturală”
elevilor lor la programa propusă. Modalitatea de transpunere în acţiune a prevederilor OMECT 1529 / 18 iulie 2007 este deci în continuare neclară.
d. Un alt Ordin de Ministru nespecificat în Raportul asupra stării sistemului de învăţământ 2008 este OMECT 1539 / 19.07.2007 privind normele de încadrare şi de activitate ale mediatorului şcolar. Anexa 1 la OMECT 1539
prezintă trei seturi de criterii (de tip educaţional, socio-economic şi cultural)
care vin în sprijinul identificării unităţilor de învăţământ preuniversitar în
care se impune furnizarea serviciilor de mediere şcolară. Deşi pe baza aplicării
criteriilor mai sus menţionate numeroase comunităţi ar putea beneficia de
servicii de mediere şcolară, pregătirea mediatorilor şcolari şi fondurile necesare pentru angajarea lor sunt limitate.
Raportul asupra stării sistemului de învăţământ face numeroase referiri şi
la transpunerea în practică a politicilor educaţionale care vizează minorităţile
naţionale şi etnice, mai ales în raportarea despre realizarea Obiectivului 8:
Promovarea şi valorificarea diversităţii culturale în educaţie. Astfel, în privinţa
tipăririi manualelor pentru anul şcolar 2008-2009 se menţionează că suma
iniţial alocată de 24.500.000 lei a fost suplimentată cu 850.000 lei pentru
judeţele care au completat stocuri de manuale şcolare traduse în limbile
minorităţilor. În privinţa asigurării echităţii în educaţie, grupurile vizate au
inclus şi elevii proveniţi din rândurile minorităţilor naţionale. În acest sens,
s-a realizat revizuirea si descongestionarea programelor pentru examenele
naţionale la toate limbile materne, s-a elaborat un set de programe pentru
ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar la disciplina „Istoria si tradiţiile minorităţii maghiare”, pentru examenul de
definitivare în învăţământ si obţinerea gradului didactic II la disciplinele limba şi literatura slovacă, rusă, turcă, programa pentru olimpiada de limbă şi
literatură maghiară, s-a completat setul de programe şcolare pentru limba romani şi istoria romilor (în prezent existând toate programele şcolare pentru
clasele I-XII).12 În plus, în cadrul programul multianual Phare Acces la educaţie

11 Curriculum la decizia şcolii. „Prin dreptul de a lua decizii conferit şcolii, curriculumul
la decizia şcolii (CDS) este de fapt emblema puterii reale a acesteia. Derivată din
libertatea - oferită de planul-cadru de învăţământ - de a decide asupra unui segment al
Curriculumului naţional, această putere dă posibilitatea definirii unor trasee particulare
de învăţare ale elevilor.” http://cnc.ise.ro (accesat la 03.11.2008).
12 În articolul de faţă nu vom insista asupra unor măsuri afirmative implementate în favoarea membrilor etniei rome. Pentru informaţii despre aceste măsuri, a se vedea Raportul asupra stării sistemului naţional de învăţământ 2008, p. 18.
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pentru grupuri dezavantajate13, aflat în prezent în a patra etapă de implementare, au fost pregătiţi circa 400 formatori de cadre didactice, care la rândul lor
organizează şi desfăşoară programe de formare pentru cadrele didactice din
toate judeţele ţării, programe care, printre altele, urmăresc şi realizarea unei
educaţii inter/ multiculturale. De asemenea, în cadrul programului s-au elaborat numeroase ghiduri pentru cadre didactice care îşi propun să realizeze
educaţia incluzivă şi să asigure accesul egal la educaţie pentru toţi elevii. Se
menţionează în continuare o serie de alte proiecte (cu referire la predarea istoriei, educaţia pentru cetăţenie democratică, introducerea temelor de prevenire
şi combatere a discriminării în trunchiul comun al programei şcolare14, problematica Holocaustului, impactul Islamului în societatea europeană, aspecte
controversate în imaginea celuilalt etc.).

II. Analiza unor programe şi manuale şcolare din perspectiva
transpunerii în practică a politicilor educaţionale de promovare
a diversităţii
Potrivit Ordinului 1529/18.07.2007 al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului, documentele curriculare (planurile-cadru, programele şcolare,
manuale şcolare, auxiliare curriculare) ar trebui să includă aspecte referitoare
la diversitatea culturală. În continuare vom analiza programele şcolare la limba şi literatura română, clasa a III-a, precum şi la istorie şi geografie, clasa a
IV-a, pentru a constata măsura în care acestea sunt conforme cerinţelor Ordinului 1529, respectiv în ce măsură ele pot folosi pentru realizarea unei
educaţii multiculturale. Menţionăm că programele analizate au fost aprobate
în anul 2004 sau 2005, deci înaintea emiterii Ordinului 1529, fiind în uz şi în
anul şcolar 2008-9.
II. 1. Analiza unor programe şcolare pentru ciclul primar
II.1.1. Programa de limba şi literatura română, clasa a III-a
Disciplina Limba şi Literatura română face parte din Aria curriculară
Limbă şi comunicare şi în clasa a III-a îi sunt alocate între 5-7 ore săptămânal
la învăţământul în limba română, respectiv 4 ore săptămânal la învăţământul
în limbile minorităţilor naţionale.15 Programele de limba şi literatura română,
clasa a III-a (cea pentru şcolile cu predare în limba română, respectiv cea pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba minorităţilor naţionale) au fost aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5198 / 01.11.2004 şi
sunt prezentate în Anexa 3 la Ordin. Notele de prezentare ale celor două programe ne oferă imaginea a ceea ce se urmăreşte prin studiul limbii şi literaturii române la nivelul clasei a III.

13 www.acces-la-educatie.edu.ro (accesat la 03.11.2007).
14 Raportul este vag în această privinţă, evitând să numească acele programe în care s-au
operat astfel de adăugiri.
15 Anexa 1.1 la Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5198/01.11.2004, Plan-cadru
de învăţământ pentru clasele a III-a şi a IV-a.
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Notă de prezentare a programei
pentru şcolile cu predare în limba
română16
„[...] formarea şi dezvoltarea progresivă
la elevi a competenţelor esenţiale ale
comunicării orale şi scrise, precum şi
familiarizarea acestora cu texte literare
şi nonliterare, semnificative din
punctul de vedere al vârstei cuprinse
între 8-9 ani. Se urmăreşte, totodată,
structurarea la elevi a unui ansamblu
de atitudini şi de motivaţii care vor
încuraja şi sprijini ulterior studiul
limbii şi al literaturii române.”
„Scopul studierii disciplinei Limba şi
literatura română în perioada şcolarităţii obligatorii este acela de a forma
progresiv un tânăr cu o cultură
comunicaţională şi literară de bază,
capabil să înţeleagă lumea din jurul
său, să comunice şi să interacţioneze
cu semenii, exprimându-şi gânduri,
stări, sentimente, opinii etc., să fie
sensibil la frumosul din natură şi la cel
creat de om, să-şi utilizeze în mod
eficient şi creativ capacităţile proprii
pentru rezolvarea unor probleme
concrete în viaţa de zi cu zi, să poată
continua în orice fază a existenţei sale
procesul de învăţare.”
„[...] curriculum-ul şcolar al disciplinei
Limba şi literatura română pentru
ciclul primar creează, prin ansamblul
obiectivelor de referinţă, o hartă
echilibrată a ceea ce înseamnă competenţă de comunicare la această vârstă,18
accentuând asupra elementelor de
interacţiune în grup, de cooperare etc.”

Notă de prezentare a programei
pentru şcolile cu predare în limbile
minorităţilor naţionale17
„[...] formarea şi dezvoltarea progresivă
la elevi a competenţelor esenţiale ale
comunicării orale şi scrise în limba
română, permite cunoaşterea, de către
copiii aparţinând minorităţilor naţionale,
a limbii şi a valorilor spirituale româneşti, oferind în acelaşi timp o punte
spre interculturalitate, spre o bună
cunoaştere reciprocă între populaţia
majoritară şi minorităţile naţionale din
spaţiul geografic românesc.”

Tabelul 2. Comparaţie între Notele de prezentare ale programelor de limba şi
literatura română pentru clasa a III-a, pentru elevii care învaţă în limba română şi
cei care învaţă în limbile minorităţilor naţionale.161718

Observăm că, dacă programa pentru elevii care învaţă în limbile minorităţilor încurajează crearea unei punţi spre interculturalitate şi spre o mai bună
cunoaştere între majoritate şi minorităţile naţionale, programa pentru elevii
care învaţă în limba română nu menţionează acest lucru, rezumându-se la a
încuraja explicit, pe lângă competenţele de comunicare, pe cele de interacţiune
16 Anexa 3 la Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5198 / 01.11.2004, Programe
şcolare pentru clasa a III-a, Limba şi literatura română, p. 2.
17 Ibidem.
18 Este vorba de vârsta de 8/9 ani.
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în grup şi abilităţile de cooperare. Această distincţie se menţine şi la nivelul
obiectivelor cadru formulate pentru elevii de clasa a III-a:
Obiective cadru ale programei de
limba şi literatura română clasa a
III-a, pentru elevii care învaţă în
limba română19
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare
a mesajului oral
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare
orală
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare
a mesajului scris (citire/ lectură)
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare
scrisă

Obiective cadru ale programei de
limba şi literatura română clasa a
III-a, pentru elevii care învaţă în
limbile minorităţilor20
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare
a mesajului oral
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare
orală
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare
a mesajului scris (citire/ lectură)
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare
scrisă
5. Dezvoltarea atitudinilor de empatie
culturală şi interculturală

Tabelul 3. Comparaţie între obiectivele cadru la limba şi literatura română, clasa a
III-a, pentru elevi care învaţă în limba română şi pentru elevi care învaţă în limbile
minorităţilor1920

Pentru atingerea obiectivului cadru „Dezvoltarea atitudinilor de empatie culturală şi interculturală”, există un singur obiectiv de referinţă: „La sfârşitul clasei
a III-a elevul va fi capabil să manifeste interes faţă de creaţia populară românească
şi a altor minorităţi (muzică, literatură)”, iar exemplele de activităţi de învăţare
includ: „realizarea de proiecte, şezători literar-muzicale, serbări etc.”21
În programa de limba română pentru elevii care învaţă în limba română nu
există nici o menţiune a cuvântului „intercultural” sau a sintagmei „empatie culturală”. Cuvântul „cooperare” este evidenţiat în Nota de prezentare a programei pentru elevii care învaţă în limba română, iar în detalierea programei apare în ambele
cazuri câte o dată, la nivelul obiectivului de referinţă: „Să manifeste cooperare în
diferite situaţii de comunicare”. Nici una dintre programe nu urmăreşte promovarea diversităţii sau respectul pentru diversitate culturală/alteritate în mod explicit,
iar una dintre competenţele necesare pentru o persoană care are abilităţi bune de
comunicare interculturală – ascultare activă – este menţionată o singură dată în
programa pentru minorităţile naţionale, la obiectivul de referinţă: „să manifeste
atenţie faţă de interlocutor” prin „jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător, vizând
formarea comportamentului de ascultător activ”.22 Pentru atingerea aceluiaşi obiectiv de referinţă la copiii care învaţă în limba română, între propunerile de activităţi
de învăţare apar: „exerciţii de dialog: elevi-elevi, elev-învăţător; jocuri de rol, de
tipul vorbitor-ascultător, vizând formarea comportamentului de ascultător”.
19 Anexa 3 la Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5198 / 01.11.2004, Programe
şcolare pentru clasa a III-a, Limba şi literatura română, p. 3.
20 Anexa 3 la Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5198 / 01.11.2004, Programe
şcolare pentru clasa a III-a, Limba şi literatura pentru şcolile şi secţiile cu predare în
limba minorităţilor naţionale, p.3
21 Ibidem, p. 7.
22 Ibidem, p. 4.
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II. 1. 2. Programa de geografie, clasa a IV-a
Geografia face parte din Aria curriculară Om şi societate, se studiază în România începând cu clasa a IV-a şi îi sunt alocate săptămânal 1-2 ore.23 Programa de geografie pentru clasa a IV-a a fost aprobată prin Ordinul Ministrului
Educaţiei şi Cercetării nr. 3191 / 20.04.2005.24 Aceasta îşi propune „să contribuie la construirea orizontului de existenţă cotidiană a elevului (începând de la
localitatea natală, până la nivelul planetei). Programa concretizează viziunea
asupra existenţei individuale şi sociale în lumea contemporană, bazată pe perceperea corectă a unor evenimente care au loc simultan, atât în orizontul local
şi apropiat, cât şi la nivelul ţării natale, al continentului şi al lumii contemporane. Acest spaţiu, de la localitate la planetă, reprezintă orizontul-sursă al
informaţiilor referitoare la viaţa cotidiană, la comunitate şi la societatea zilelor
noastre”.25 În continuare, în Nota de prezentare se specifică: „prezentul curriculum oferă aparatul conceptual şi metodologic pentru descoperirea şi explorarea, de către elev, a mediului geografic, asigurând trecerea gradată de la abordarea unor elemente, fenomene şi procese specifice orizontului local, la cele ale
ţării, ale continentului şi ale planetei ca întreg […]. Noul curriculum de geografie dezvoltă sensibil dimensiunea socială a acestei discipline şi apelează la
elemente, fenomene şi informaţii relevante pentru viaţa cotidiană a elevului.”26
Se recomandă „realizarea unei corelaţii mai strânse cu obiectivele şi conţinuturile disciplinelor care fac parte din aceeaşi arie curriculară – Istorie, Educaţie
civică –, dar şi cu alte discipline ca, de exemplu, Limba şi literatura română,
Ştiinţe ale naturii, Matematica.”27
Obiectivele cadru urmărite în disciplina Geografie în clasa a IV-a sunt:
1. Reprezentarea spaţiului geografic (de la localitate la planetă);
2. Relaţionarea elementelor geografice, pe baza unor surse diferite;
3. Utilizarea adecvată a limbajului specific geografiei;
4. Manifestarea unui comportament favorabil ameliorării relaţiilor dintre
om şi mediul înconjurător.
Dintre obiectivele de referinţă, doar unul (care se subsumează ultimului
obiectiv cadru) poate prezenta interes din punctul de vedere al promovării
diversităţii: „să colaboreze cu cei din jur, în spiritul iniţiativei faţă de protecţia
mediului de viaţă.”28 Activităţile de învăţare propuse pentru atingerea acestui
obiectiv de referinţă sunt jocul de rol şi realizarea unor proiecte de grup.
Conţinuturile includ:
– Elemente de geografie a orizontului apropiat (sala de clasă, şcoala,
cartierul, localitatea; orientarea în orizontul apropiat: planul clasei, al şcolii,
23 Anexa 1.1 la Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5198/01.11.2004, Plan-cadru
de învăţământ pentru clasele a III-a şi a IV-a.
24 Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3919 / 20.04.2005, Programe
şcolare pentru clasa a IV-a, Geografie (introducere în geografie: de la localitatea natală
la planetă).
25 Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3919 / 20.04.2005, Programe
şcolare pentru clasa a IV-a, Geografie, p. 2.
26 Ibidem.
27 Ibidem, p. 3.
28 Ibidem, p. 6.
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planul locuinţei, al cartierului şi al localităţii) şi local (linia orizontului; punctele
cardinale; harta simplă a orizontului local şi orientarea pe aceasta; hărţi diferite
ale orizontului local); caracteristici geografice ale orizontului local (elemente
generale despre relieful, hidrografia, vegetaţia, populaţia şi aşezările omeneşti ale
orizontului local); repere de timp (ora, ziua, săptămâna, luna, anotimpul, anul)
în explicarea unor modificări ale realităţii observate (acest conţinut este opţional);
de la orizontul local la ţară (treceri succesive de scară, ilustrate prin hărţi).
– Elemente de geografia României. Caracteristici geografice generale (limitele şi vecinii, relieful, clima, apele, vegetaţia, animalele şi solurile – aspecte
generale, locuitorii şi aşezările omeneşti, principalele activităţi economice);
marile unităţi geografice ale ţării (prezentare generală: Munţii Carpaţi, dealurile
şi podişurile, câmpiile; Studiu de caz: caracterizarea generală a unei unităţi
geografice); organizarea administrativă (Prezentarea localităţii natale, a reşedinţei de judeţ şi a judeţului, harta administrativă –opţional; Bucureşti – capitala României)
– România în Europa şi pe Glob. România în Europa (ţările vecine.
*Scurtă prezentare geografică a ţărilor vecine – opţional), Europa – un continent la nivelul planetei (Caracteristici geografice generale. Uniunea Europeană);
Terra - planeta oamenilor
(Momente importante în descoperirea planetei – opţional; Terra – o planetă
a sistemului solar).
Se remarcă o bogăţie deosebită în conţinuturi a programei de geografie
pentru clasa a IV-a. Din punctul de vedere al potenţialului de promovare a
diversităţii etnoculturale prezintă interes teme precum orizontul apropiat şi
local, mai ales sub aspectul aşezărilor şi al populaţiei.
Pentru comparaţie, prezentăm scopurile predării geografiei în învăţământul
primar în Irlanda29. Geografia face parte din aria curriculară Social, environmental and scientific education – SESE (Educaţie socială, de mediu şi
ştiinţifică). Nota de prezentare a curriculumului include: „Geografia permite
copiilor să înţeleagă mediul lor şi lumea mai extinsă prin faptul că mijloceşte
învăţarea despre elementele naturale şi umane ale orizontului local şi al celui
mai extins. Prin faptul că învaţă despre mediul lor, copiii îşi însuşesc o serie
de abilităţi şi concepte geografice. Geografia încurajează copiii să aprecieze
interdependenţa indivizilor, a grupurilor şi a comunităţilor. Ea promovează
înţelegerea diferitelor culturi, a felurilor în care oamenii trăiesc şi respectul
pentru aceste culturi. Curriculum-ul de geografie promovează de asemenea
simţul responsabilităţii individuale şi colective în grija faţă de mediu.”30
Printre contribuţiile la educaţia copilului aduse de disciplina Geografie şi
care sunt suplimentare celor menţionate în curriculum-ul românesc de geografie pentru clasa a IV-a, menţionăm:
– ajută copilul să-şi dezvolte un simţ al propriului loc, contribuind astfel
la formarea identităţii de sine a copilului;
– încurajează formarea sentimentului de cetăţean local, regional, naţional, european şi global;

29 Învăţământul primar în Irlanda se întinde până în clasa a şasea.
30 http://82.195.132.34/index.asp?locID=2&docID=-1 (accesat la 5.11.2007).
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– dezvoltă empatia şi aprecierea persoanelor provenind dintr-o diversitate de culturi, etnii, religii şi clase sociale;
– dezvoltă simţul responsabilităţii individuale şi colective faţă de mediu.
Concluzionând, din comparaţia celor două programe de geografie se
observă o mult mai bună adecvare a programei din Irlanda la dezideratul promovării diversităţii etnoculturale şi a respectului faţă de diferitele culturi. Pe
când geografia pe care o învaţă copiii din România, judecând după programă,
pare greu de încadrat în aria curriculară „Om şi societate”, cea din Irlanda este
evident orientată spre oameni, grupuri şi comunităţi.
II. 1. 3. Programa de istorie, clasa a IV-a
Recomandarea nr. 15 din 2001 privind Predarea istoriei în Europa în secolul 2131 adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 31 Octombrie 2001 se adresează guvernelor statelor membre îndemnându-le, între altele, să urmeze principiile expuse în Anexa la Recomandare, avându-se în vedere
reformele în curs sau viitoare în ceea ce priveşte atât predarea istoriei, cât şi
pregătirea profesorilor de istorie. Anexa la Recomandarea 15 (2001) explicitează, printre altele:
– Scopul predării istoriei în secolul al XXI-lea este să includă educaţia
unor cetăţeni responsabili şi implicaţi activ în viaţa politică şi în cultivarea respectului pentru diferenţele între popoare, fiind bazată pe afirmarea identităţii naţionale şi a principiilor toleranţei; promovarea valorilor fundamentale, precum: toleranţa, înţelegerea reciprocă, drepturile
omului şi democraţia; formarea şi afirmarea propriei identităţi individuale şi colective prin cunoaşterea moştenirii istorice comune în aspectele sale locale, regionale, naţionale, europene şi globale etc.
– Predarea istoriei nu trebuie să fie un instrument de manipulare în scop
ideologic, de propagandă sau să fie utilizată pentru promovarea ideilor
intoleranţei, a celor ultranaţionaliste, xenofobe sau antisemite; istoria
ca obiect de învăţământ nu trebuie să manipuleze prin negarea sau
prin omiterea unor fapte istorice.
– Conţinutul programelor de istorie urmăreşte cultivarea la elevi a sentimentului de cunoaştere a dimensiunii europene, deschisă către restul
lumii; dezvoltarea capacităţilor critice ale elevilor, a abilităţii de a gândi
pentru ei înşişi, de a manifesta obiectivitate şi rezistenţă la manipulare;
evenimentele şi momentele care au marcat istoria Europei prin anumite perioade şi fapte, studiate la nivel local, naţional, european, global; dezvoltarea curiozităţii şi a spiritului de cercetare, în special prin
utilizarea metodelor de investigaţie în ceea ce priveşte moştenirea istorică, o zonă care poate stimula influenţele interculturale; eliminarea
prejudecăţilor şi stereotipurilor, prin punerea în evidenţă în cadrul programelor de istorie a influenţelor reciproce între diferite ţări, regiuni şi
şcoli de gândire într-o perioadă de dezvoltare istorică determinată; studiul critic al formelor de manipulare a istoriei, indiferent dacă acesta
31 http://www.coe.int/t/e/cultural_cooperation/education/history_teaching/history_in_
the_20th_century/recommendation/RecommandationRo.asp, traducere în limba română de Mihai Manea (accesat la 5.11.2007).
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porneşte de la negarea faptelor istorice, falsificarea, omisiunea, ignorarea sau redefinirea scopurilor ideologice; studiul evenimentelor controversate şi sensibile prin luarea în discuţie a diferitelor fapte, opinii şi
puncte de vedere ca şi a cercetării cu privire la adevărul istoric;
– Metode de învăţare ce presupun utilizarea surselor, cercetarea individuală, de grup, abordarea inter- şi multidisciplinară, într-o viziune
internaţională şi transfrontalieră;
– Învăţarea şi aducerea aminte are scopul de a se preveni repetarea sau
negarea unor evenimente înspăimântătoare ale secolului trecut, precum Holocaustul, genocidele şi alte crime contra umanităţii, purificarea etnică şi masivele violări ale drepturilor omului şi ale valorilor
fundamentale pe care le susţine Consiliul Europei.
În curriculumul românesc, disciplina Istorie face parte din Aria curriculară
Om şi societate, se învaţă începând din clasa a IV-a, când i se alocă 1-2 ore
săptămânal.32 Din Nota de prezentare a programei de istorie pentru clasa a IV-a33
reiese că la elaborarea programei a fost luată în considerare Recomandarea 15
(2001) a Consiliului Europei. Astfel, „Programa propune ca scop al studierii istoriei în clasa a IV-a, familiarizarea elevilor cu teme referitoare la trecutul mai apropiat sau mai îndepărtat al localităţii natale, al României şi al Europei, utilizând
mijloace adecvate vârstei acestora.” De asemenea, nota de prezentare precizează
faptul că „experienţele de învăţare propuse reprezintă, deopotrivă, etape ale unui
tip specific de antrenament intelectual şi ocazii pentru valorificarea experienţelor
afectiv-atitudinale”. Programa cuprinde următoarele obiective cadru34:
1. Reprezentarea timpului şi a spaţiului în istorie;
2. Cunoaşterea şi utilizarea surselor istorice;
3. Cunoaşterea şi utilizarea termenilor istorici;
4. Cunoaşterea şi interpretarea faptelor istorice;
5. Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi.
Din perspectiva analizei felului în care programele şcolare promovează diversitatea, ne preocupă cu precădere ultimul obiectiv cadru, care se materializează într-un singur obiectiv de referinţă: „să exprime opinii personale în aprecierea faptelor din trecut şi prezent”, iar activităţile de învăţare recomandate
pentru atingerea acestui obiectiv sunt: „discuţiile în grupuri despre fapte petrecute în trecut sau în prezent” şi „realizarea unor postere cu teme diverse”.35
Conţinuturile învăţării prevăzute de programa de istorie pentru clasa a IVa includ36:
– Istoria locală (familia: istoria familiei, sărbători de familie; vecinii şi
comunitatea, teritoriu, monumente, castele şi cetăţi; locuinţa; ocupaţii
şi viaţa cotidiană; copilăria de ieri şi de azi);
– Popoare de ieri (dacii, romanii, grecii, galii, slavii, turcii: mod de viaţă,
ocupaţii, locuinţe, îmbrăcăminte, obiceiuri; cultură; conducătorii aces32 Anexa 1.1 la Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5198/01.11.2004, Plan-cadru
de învăţământ pentru clasele a III-a şi a IV-a.
33 Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3919 / 20.04.2005, Istorie, p. 2.
34 Ibidem, p. 4-5.
35 Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3919 / 20.04.2005, Istorie, p. 5.
36 Ibidem, p. 6.
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tor popoare) şi de azi (românii, francezii, ungurii, germanii, ruşii, sârbii, bulgarii: localizare pe hartă, influenţe reciproce, tradiţii, obiceiuri,
sărbători; comunităţi ale minorităţilor pe teritoriul actual al României);
– Momente ale istoriei (conducători, eroi şi evenimente; călători şi călătorii; castele cetăţi şi oraşe)37;
– Europa unită (Simbolurile Uniunii Europene: drapel, imn, ziua Europei).
Spre comparaţie, prezentăm scopurile predării istoriei în învăţământul
primar în Irlanda38. Istoria face parte din aria curriculară Social, environmental
and scientific education – SESE (Educaţie socială, de mediu şi ştiinţifică).39
Nota de prezentare a curriculumului include: „Istoria permite copiilor să-şi dezvolte cunoştinţele şi înţelegerea oamenilor, evenimentelor şi dezvoltărilor din
trecut la nivel local, naţional şi internaţional. Istoria are un rol valoros prin
faptul că permite elevilor să înveţe despre trecut şi să valorizeze contribuţiile
aduse în trecut de persoane din diferite grupuri etnice şi culturale, mai ales cele
din rândul minorităţilor etnice, sociale şi religioase. Istoria, aşa cum este prezentată în SESE: Curriculum de istorie, este o disciplină de investigaţie. Ea subliniază dezvoltarea cunoştinţelor şi conceptelor copilului şi a atitudinilor deschise
şi responsabile prin angajarea în cunoaştere asemenea unui istoric.”
Dintre scopurile care se urmăresc prin programa de istorie reţinem cele
care apar în plus faţă de programa de istorie pentru clasa a IV-a din România:
• Să sensibilizeze copilul în legătură cu vieţile femeilor, bărbaţilor şi
copiilor din trecut şi a felului în care oamenii şi evenimentele s-au influenţat reciproc;
• Să promoveze deschiderea faţă de explorarea atitudinilor şi valorilor
personale şi deschiderea spre a-şi schimba punctul de vedere;
• Să încurajeze copilul să recunoască felul în care acţiunile, evenimentele
şi materialele, din trecut şi din prezent pot câştiga semnificaţie istorică.
Dintre obiectivele de referinţă reţinem cele care apar în plus faţă de programa de istorie pentru clasa a IV-a din România:
• Să demonstreze o înţelegere de bază a schimbării şi continuităţii, inclusiv conştientizarea factorilor care au cauzat sau au prevenit schimbarea;
• Să examineze şi să utilizeze sistematic şi critic o gamă de dovezi istorice şi să conştientizeze faptul că dovezile pot fi interpretate în modalităţi diferite;
• Să aprecieze perspectivele şi motivele acţiunilor oamenilor din trecut
şi să accepte că indivizii şi evenimentele trebuie înţelese în contextul
istoric în care s-au manifestat;
• Să conştientizeze faptul că atitudinile şi comportamentul oamenilor
pot fi influenţate de înţelegerea pe care o au asupra trecutului şi a
experienţelor din trecut;
37 La această temă programa prevede o listă la fiecare sub-temă, din care se menţionează
că învăţătorii au libertatea de a alege un număr minim (5 sau 4), respectând o proporţie
de 3:2 (personalităţi), 2:2 (călători, călătorii) şi 2:2 (cetăţi, oraşe) între aspectele
naţionale şi cele universale.
38 Învăţământul primar în Irlanda se întinde până în clasa a şasea.
39 http://82.195.132.34/index.asp?locID=2&docID=-1 (accesat la 5.11.2007)
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• Să respecte şi să valorizeze opiniile şi să manifeste o atitudine deschisă,
investigativă a credinţelor, valorilor şi motivaţiilor altor persoane;
• Să manifeste toleranţă faţă de minorităţile din societate şi să aprecieze
contribuţia diferitelor grupuri etnice, culturale, religioase şi sociale la
evoluţia Irlandei moderne;
• Să dezvolte un simţ al identităţii personale, locale, naţionale, europene şi mai largi prin studiul istoriei şi al moştenirii culturale a comunităţilor locale şi a altor comunităţi;
• Să dezvolte un simţ al responsabilităţii faţă de păstrarea moştenirii şi o
dorinţă de a participa la păstrarea acestei moşteniri.
Din comparaţia celor două programe, reţinem o suprapunere semnificativ
sporită a obiectivelor programei de istorie din Irlanda cu cele ale educaţiei multiculturale, faţă de programa de istorie din România. Astfel, dacă în programa
din România obiectivul cadru care vizează dezvoltarea unei atitudini pozitive
faţă de sine şi faţă de ceilalţi se traduce într-un singur obiectiv de referinţă (să
exprime opinii personale în aprecierea faptelor din trecut şi prezent), care nu
se mai regăseşte în standardele curriculare de performanţă40, curriculumul irlandez include explicit manifestarea toleranţei faţă de minorităţile din societate şi aprecierea contribuţiei diferitelor grupuri etnice, culturale, religioase
şi sociale la evoluţia Irlandei moderne.
II.2. Analiza unor manuale şcolare pentru ciclul primar
Cunoscând faptul că manualele şcolare trebuie să respecte întocmai programa şcolară (conformitatea cu programa fiind un criteriu eliminator în evaluarea manualelor şcolare), analiza manualelor în uz curent din perspectiva
abordării problematicii diversităţii trebuie realizată raportându-ne la obiectivele-cadru şi la obiectivele de referinţă incluse în programele aferente disciplinelor analizate. Cu alte cuvinte, măsura în care programa şcolară prevede
abordarea problematicii diversităţii va trebui să se regăsească şi în manuale.
În analiza de mai jos voi urmări sub ce formă (conţinuturi, activităţi de
învăţare) se urmăreşte atingerea acelor obiective ale programei care conduc,
chiar şi indirect, la formarea competenţelor pe care considerăm că trebuie să le
dezvolte o educaţie multiculturală.
II. 2. 1. Limba şi literatura română, clasa a III-a
Într-un studiu asupra manualelor de citire pentru elevi de clasele a doua şi
a treia din Statele Unite ale Americii, C. A.Grant41 a urmărit trei aspecte ale
includerii minorităţilor: diversitatea (câte grupuri, care) personajelor; plasarea
personajelor (în timp şi spaţiu, clasă socio-economică) şi rolurile în care apar
acestea. Aceste trei aspecte vor fi urmărite şi în manualele de limba şi literatura română. S-au analizat următoarele manuale de limba şi literatura română
(pentru învăţământul în limba română), aflate în uz în anul şcolar 2007-2008:
(1) Tudor Piţilă, Cleopatra Mihăilescu, Editura Aramis Print, 2005;
40 Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3919 / 20.04.2005, Istorie, p. 7.
41 Grant, C.A., Grant, G., The Multicultural Evaluation of Some Second and Third Grade
Textbook Readers – A Survey Analysis, în „The Journal of Negro Education”, vol. 50,
1981, nr. 1, p. 63-74.
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(2) Mihaela Bucinski, Gabriela Dumitru, Editura ES Print ‘98 SRL, 2005;
(3) Mirela Mihăescu, Aniţa Dulman, Minodora Platcu, Editura Radical, 2005.
Cărui grup aparţine
(1) Hanul tătarilor

Plasarea
personajului
În trecutul istoric

Negustorul din Florenţa

În trecutul istoric

Indieni (Colţ alb)

În sălbăticie

Tom Sawyer şi prietenii
(americani)
(2) Crossi şi Garonne (italieni)
Franti (italian)
Un negustor care „se afla
pe la noi”
Dorothea (americancă)

În trecut
Într-o localitate
Într-o şcoală
În sala de clasă
În trecutul istoric

(3) Armata germană

1 decembrie 1918

Mikey Mouse şi Minnie
Mouse (americani)
Vasile Porojan (rom)
Greta (negresă)

Imaginar

În prezent
În trecut
La ţară
Lingurar / pitar
În prezent
Aniversarea Gretei

Rolul personajului
Negativ, ucide copii,
inamicul
Pozitiv, cinstit (pus la
încercare de Vodă Ţepeş)
Neutru (menţionaţi ca
fiind grupul care a botezat
lupul)
Personaj principal
Neutru
Pozitiv
Negativ
Negativ (mincinos)
Personaj principal
Neutru
Negativ (se retrăgea
izgonită din România)
Principal
Neutru
Secundar, prieten din
copilărie al naratorului,
personaj pozitiv
Secundar, prietena
naratoarei, personaj
pozitiv

Tabelul 4. Analiza personajelor din textele incluse în manualele de limba
şi literatura română pentru clasa a III-a.

Din analiza de mai sus reiese faptul că manualele de limba şi literatura
română analizate includ câte 3-4 texte cu referiri la alte grupuri decât grupul
majoritar. În trei povestiri personajele de altă etnie sunt negative (tătar, german,
etnia nefiind menţionată în cazul negustorului care „se afla la noi”), în trei povestiri personajele de altă etnie sau rasă sunt pozitive (din Florenţa, rom – fără explicitarea etniei, negresă), iar în cinci povestiri (fragmente din literatura universală) personajele le-am considerat neutre (de fapt, acestea nefiind în relaţie
cu români, nu se poate stabili o atitudine pozitivă sau negativă faţă de ei).
Am identificat în programa de limba română pentru elevii care învaţă în
limba română următorul obiectiv de referinţă care poate contribui la dezvoltarea unor competenţe multiculturale: să manifeste cooperare în diferite situaţii
de comunicare. Exemplele de activităţi de învăţare oferite de programă sunt:
– exerciţii de dezvoltare a iniţiativei în comunicare şi a curajului de a
interveni în actul comunicării;
– exerciţii de exprimare a propriilor opinii şi gânduri, în legătură cu fapte şi întâmplări cunoscute;
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– jocuri de rol pentru exersarea unor acte de vorbire, de construire a
unor dialoguri imaginare;
– exerciţii de rezolvare a unor sarcini în grupe mici de lucru (perechi
sau 4-5 elevi).
Trebuie să menţionăm că activităţile de învăţare sunt propuneri, ca urmare modalităţile de atingere a obiectivului de referinţă pot fi diversificate.
Observăm în toate manualele analizate o diversitate de activităţi de învăţare
prin care se încurajează comunicarea între elevi. De exemplu, în manualul (1)
întâlnim cu regularitate activitatea de tip „atelier” (42 activităţi tip atelier în cele
opt unităţi de învăţare), în care elevii sunt solicitaţi să lucreze în perechi sau în
grupuri mici, cerinţa de a se grupa în perechi fiind menţionată şi în afara activităţilor de tip atelier. Activităţile care solicită realizarea sarcinii de învăţare în perechi sau în grupuri mici apar şi în manualul (2), de peste 20 ori în cele 10 unităţi
tematice. În manualul (3) apar peste 50 de activităţi, împărţite în 13 unităţi de
învăţare în cadrul cărora se solicită formarea grupurilor (de diferite dimensiuni).
Analiza tipurilor de sarcini de efectuat prin cooperare ne relevă următoarele:
– rezolvarea sarcinilor presupune comunicare orală (cerinţe conţinând
următoarele verbe: citiţi, povestiţi, exprimaţi, explicaţi, formulaţi întrebări şi răspunsuri etc.), iar produsele activităţii pot fi texte scrise (completarea unor enunţuri, formularea unor enunţuri în scris, plan de
idei, redactarea unor compuneri etc.), texte orale (cerinţe de tipul: prezentaţi în faţa clasei etc.), mesaje non-verbale (mimate) sau reprezentări
grafice (de exemplu, la studierea semnelor convenţionale elevii sunt
solicitaţi să reprezinte prin desene orarul lor săptămânal).
– sunt menţionate rareori rolurile pe care trebuie să le aibă membrii grupului cooperant. De aceea, de multe ori nu este clar de ce e nevoie să se
grupeze un anumit număr de elevi. De exemplu, într-unul din manuale,
elevii sunt solicitaţi să se grupeze câte patru, să explice sensul unei expresii, să ordoneze un set de enunţuri potrivit succesiunii evenimentelor
din textul citit mai devreme şi să îşi imagineze (şi probabil să scrie, deşi
cerinţa nu este explicită) un alt conţinut al scrisorii. Această suită de
sarcini se poate rezolva şi individual, şi în perechi sau în grupuri alcătuite
dintr-un număr de membri mai mic sau mare decât patru. Într-un alt
manual, cerinţa constă în gruparea elevilor în câte trei sau patru, având
de citit un text de circa 5 rânduri şi de formulat pe rând întrebări şi
răspunsuri în legătură cu conţinutul textului. Din nou, nu este evident
de ce e nevoie de trei sau patru elevi. Dacă sarcina ar presupune mai
multe rezolvări posibile sau posibilitatea ca trei sau patru elevi să contribuie cu mai multe idei valoroase decât un număr mai redus de elevi,
atunci gruparea elevilor ar fi justificată şi ar încuraja formarea interdependenţei pozitive, o caracteristică esenţială a învăţării prin cooperare.
O altă perspectivă din care am analizat manualele este cea a modului în
care sunt exploatate sensurile textelor de citit, de obicei prin întrebările de
comprehensiune şi de interpretare adresate elevilor la sfârşitul textului de citit. Din acest punct de vedere, am observat următoarele:
– tipurile de întrebări sunt predominant literale sau care vizează memorarea (adică acele întrebări la care copiii pot răspunde citând din text –
de exemplu: „Ce obiecte luau băieţii când mergeau la urat?”), urmate
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(ca frecvenţă) de întrebări care solicită deducţie sau interpretare (de
exemplu: „Cum credea băiatul că îşi vor plăti piţigoii datoria?”, Ce
înţelegi prin versul „Florile stau supărate”? etc.). Foarte rar apar întrebări
aplicative (de exemplu: „Ce sfaturi i-ai da lui Costel?”) şi de evaluare
(„Ce părere ai despre faptul că Decebal şi-a luat singur viaţa?”).
Pentru a încuraja respectul pentru diversitatea de opinii şi abilităţile de
comunicare eficientă, de rezolvare de probleme, elevii au nevoie de ocazii în
care să poată exprima păreri, opinii diverse, acceptabile, justificabile; de asemenea, ei au nevoie să fie puşi în situaţii problematice în care să exerseze rezolvarea unor probleme. De aceea, întrebările adresate elevilor, sarcinile de învăţare
pe care le au de efectuat trebuie formulate cu grijă şi cunoscând tipul de gândire
pe care îl încurajează diferitele tipuri de întrebări. O întrebare de tipul „Cum se
numea locul în care trăiau dacii?” solicită doar memoria şi are un singur răspuns
corect. Pe de altă parte, întrebarea „Ce părere ai despre faptul că Decebal şi-a
luat singur viaţa?” solicită emiterea unei judecăţi, care ar trebui justificată. De
exemplu, elevii ar putea răspunde: „Consider că a procedat bine, pentru că astfel
a evitat să fie umilit de biruitori” sau „Sunt de părere că a procedat greşit pentru
că, fiind conducător, a dat exemplu şi celorlalţi daci. Dacă Decebal nu s-ar fi sinucis, probabil că nici ai săi n-ar fi făcut-o şi ar fi putut să-şi continue viaţa la fel
ca ceilalţi supravieţuitori ai războiului” sau „Consider că este o faptă pe care
trebuie s-o condamn, ca şi creştin. Este un păcat să te sinucizi” etc.
Un aspect de remarcat este că în ceea ce priveşte temele care antrenează discuţiile despre diversitate, doar un manual abordează diversitatea rasială (textul
intitulat „Aniversarea Gretei”) şi diversitatea etnică (textul intitulat „Vasile Porojan”). În celelalte două manuale apare câte un text cu un personaj cu dizabilitate
motorie (textele intitulate „O faptă generoasă” şi „Heidi, fetiţa munţilor”).
Este important de menţionat şi faptul că în textele care abordează războiul,
nu este exploatată oportunitatea de a condamna conflictul. De exemplu, în cazul
textului „Stejarul din Borzeşti”, întrebările care urmează după fragment nu conduc la discutarea din mai multe perspective a faptei copiilor, respectiv a conducătorilor de oşti (hanul tătar – care este inferior şi prin faptul că nu are nume – şi
Ştefan cel Mare). Astfel, pentru o mai bună exploatare a sensurilor din perspectiva încurajării respectului pentru diversitate, întrebările ar putea include:
– Oare de ce l-au abandonat copiii pe Mitruţ? Tu ce ai fi făcut dacă erai
de faţă?;
– Oare de ce a ales „hanul tătăresc” să-l omoare pe „puiul de moldovean”?
Tu ce ai fi făcut în locul său?;
– Tu l-ai fi răzbunat pe Mitruţ omorându-l pe „hanul tătăresc” dacă ai fi
fost în locul lui Ştefan cel Mare? De ce? De ce nu?;
– Oare de ce au venit tătarii în Moldova? De ce uneori oamenii sunt
nevoiţi să călătorească departe? Oare de ce mulţi oameni pleacă în
ziua de azi să muncească în alte ţări?;
– Care sunt consecinţele războiului? Cum s-ar putea evita războiul? etc.
În concluzie, manualele analizate pot fi exploatate mai bine pentru a dezvolta problematica diversităţii. În acest sens, este nevoie de o revizuire a programei pentru includerea unor obiective-cadru care să conducă explicit la
abordarea diversităţii. Însă înainte de aceasta, textele incluse în manuale permit destul de bine dezvoltarea unor competenţe multiculturale, cu condiţia
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adăugării sau schimbării unor sarcini de învăţare în favoarea unei ponderi mai
mari a activităţilor care solicită colaborare autentică şi a formulării unor întrebări care să antreneze gândirea mai complexă a elevilor asupra unor aspecte
precum conflictul, respectul pentru diversitatea de opinii, responsabilitatea.
II. 2. 2. Geografie, clasa a IV-a
S-au analizat următoarele manuale de geografie pentru clasa a IV-a, aflate
în uz în anul şcolar 2007-2008:
(1) Manuela Popescu, Ştefan Pacearcă, Editura Aramis, 2006;
(2) Viorela Anastasia, Celina Iordache, Dan Dumitru, Editura Didactică şi
Pedagogică, 2006.
În analiza manualelor de geografie din perspectiva abordării problematicii
diversităţii, am urmărit felul în care cele două manuale exploatează dimensiunea socială a disciplinei şi apelează la elemente, fenomene şi informaţii relevante pentru viaţa cotidiană a elevului. De asemenea, deoarece în programa de
geografie am identificat un obiectiv de referinţă care poate contribui la dezvoltarea unor competenţe multiculturale: să colaboreze cu cei din jur, în spiritul iniţiativei faţă de protecţia mediului de viaţă, am urmărit felul în care manualele contribuie la realizarea acestui obiectiv. Exemplele de activităţi de
învăţare oferite de programă sunt jocul de rol şi proiectele de grup.
Din punctul de vedere al exploatării dimensiunii sociale a disciplinei şi al
apelului la elemente, fenomene şi informaţii relevante pentru viaţa cotidiană a
elevului, am identificat o serie de exemple ilustrative. În manualul (1) apar
aplicaţii practice precum:
– „[...] Observaţi planul localităţii voastre şi spuneţi în care parte a localităţii se află primăria, spitalul, poşta, gara etc.”;
– „Dă exemple de activităţi omeneşti pentru care este importantă cunoaşterea vremii. Pe tine personal te interesează să ştii cum va fi vremea în
următoarele zile? De ce?”;
– „Care este cea mai mare apă curgătoare din regiunea în care trăieşti?
Cum folosesc localnicii apele sale?”;
– „Descrie localitatea în care trăieşti, referindu-te la numărul locuitorilor,
poziţie (unitate de relief), ocupaţiile locuitorilor, clădirile şi instituţiile
mai importante. Informează-te despre trecutul istoric al localităţii tale.”;
– „Realizează un interviu cu primarul localităţii tale sau cu unul dintre
consilierii locali. Adresează-i întrebări despre curăţenia localităţii, spaţiile verzi şi locurile de joacă, protejarea mediului înconjurător, calitatea apei şi a aerului.” etc.
În manualul (2) apar sarcini precum:
– „Informează-te din ziare şi reviste şi notează pe o fişă câteva măsuri de
protejare a mediului”;
– „Transcrie un articol pentru copii, dintr-o revistă de specialitate, pe
tema fotografiilor realizate din satelit”;
– „ Imaginează-ţi că te afli în situaţia de a prezenta şcoala unui vizitator
din altă localitate. Care sunt informaţiile pe care i le vei oferi?”;
– „Pentru perioada de iarnă, construieşte adăposturi pentru păsări şi, în
zilele friguroase de iarnă, presară firimituri de pâine şi boabe de grâu.”;
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– „Urmăreşte şi notează nereguli pe care le-ai observat în localitatea ta
cu privire la protecţia mediului. Explică ce urmări au aceste fapte dacă
nu se iau măsuri urgente.”
În scopul încurajării colaborării cu cei din jur pentru a proteja mediul, manualele includ activităţi de tipul proiectelor care încurajează identificarea
surselor de poluare, protejarea pădurilor, a plantelor şi animalelor ocrotite de
lege, a Deltei Dunării, a planelor din „colţul viu” al şcolii, prezentarea aspectelor pozitive şi negative ale acţiunilor oamenilor asupra mediului din împrejurimile localităţii etc.
În concluzie, după cum se prevede în programă, manualele de geografie
oferă ocazii destule şi potrivite pentru atingerea obiectivelor pe care le-am
analizat. Totuşi, cu eforturi mici şi probabil prin renunţarea la unele conţinuturi
din capitolul „Elemente de geografia României”, programa s-ar putea concentra mai mult pe abordarea problematicii diversităţii etnoculturale, de exemplu
prin includerea unor conţinuturi referitoare la răspândirea geografică a grupurilor etnice minoritare, pe felul în care etajele de relief influenţează modul de
viaţă al oamenilor din regiunile respective, pe tipul de cultură care se dezvoltă
în funcţie de etajele de relief etc.
II. 2. 3. Istorie, clasa a IV-a
S-au analizat următoarele manuale de istorie pentru clasa a IV-a, aflate în
uz în anul şcolar 2007-2008:
(1) Cleopatra Mihăilescu, Tudor Piţilă, Steluţa Vlad, Editura Aramis, 2006;
(2) Magda Stan, Cristian Vornicu, Editura Niculescu, 2006.
În analiza manualelor de istorie din perspectiva abordării problematicii
diversităţii, am urmărit felul în care ele dezvoltă o atitudine pozitivă faţă de
sine şi faţă de ceilalţi, cum încurajează exprimarea unor opinii personale în
aprecierea faptelor din trecut şi prezent, prin intermediul unor discuţii în grupuri despre fapte petrecute în trecut sau în prezent, prin realizarea unor afişe
cu teme diverse sau prin alte activităţi.
Exemplele de sarcini de învăţare care vizează atingerea obiectivului de
referinţă mai sus-menţionat includ:
Manualul (1)
– „Întocmiţi un jurnal al clasei în care să notaţi, în ordine cronologică,
cele mai importante evenimente din viaţa colectivului vostru. Adunaţi
diplome şi fotografii care să completeze informaţiile”;
– „Organizaţi o expoziţie de obiecte vechi aparţinând familiilor voastre.
Prezentaţi obiectele, precizând vechimea şi provenienţa”;
– „Întocmeşte pe o fişă arborele familiei tale, folosind fotografii ale membrilor acestora. Adună într-o mapă cele mai importante acte ale tale”;
– „Imaginează-ţi că realizezi un reportaj despre un eveniment la care ai
participat împreună cu familia. Relatează întâmplările. Formulează o
părere personală despre însemnătatea acestui eveniment pentru familia şi comunitatea din care faci parte”;
– „Numeşte documentul pe care îl consideri cel mai important pentru
familia ta. Motivează alegerea făcută”;
– „Dă exemple de dovezi care demonstrează realizări din activitatea ta
şcolară, care pot deveni, în timp, documente”;
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– „Informează-te de la cel mai vârstnic membru al familiei tale despre
înaintaşii acestuia. Notează apoi numele lor, locul şi data naşterii, profesia şi un eveniment istoric la care au participat”;
– „Alcătuiţi o fişă de tradiţii şi obiceiuri practicate cu ocazia unor sărbători de către comunităţi ale minorităţilor din localitatea sau regiunea
unde trăieşti”;
– „Selectează fragmente din lecturi citite în timpul liber, care ilustrează
viaţa românilor şi a altor comunităţi ale minorităţilor”;
– „Precizează numele unor comunităţi ale minorităţilor din zona în care
trăieşti. Cum are loc convieţuirea cu aceste comunităţi? Ce influenţe
reciproce ai sesizat? În ce mod se desfăşoară anumite sărbători religioase la aceste minorităţi?” etc.
Manualul (2)
– „Povesteşte în scris o sărbătoare din viaţa familiei tale”;
– „Împărţiţi pe grupuri de câte 4-5 elevi, alcătuiţi câte o fişă de prezentare a unor tradiţii specifice sărbătorilor din localitatea în care trăiţi”;
– „Prezintă în scris obiecte ale familiei tale care pot constitui izvoare ale
istoriei acesteia”;
– „Adună într-un dosar povestiri ale părinţilor sau bunicilor despre
copilăria lor”;
– „Prezintă un eveniment mai deosebit desfăşurat în localitatea în care
trăieşti”;
– „Imaginează-ţi că ar trebui să prezinţi unor prieteni din alt oraş localitatea în care trăieşti. Scrie un scurt text de circa 10 rânduri în care să
arăţi: unde este aşezată localitatea ta (judeţul, forme de relief), câteva
informaţii despre istoria ei, despre tradiţii sau obiceiuri. Precizează
care sunt locurile pe care ar trebui să le viziteze şi de ce”;
– „Caută informaţii despre cea mai veche sau cea mai apropiată biserică
din localitatea în care trăieşti şi prezintă în scris, pe scurt, istoria acesteia. Poţi cere sprijinul părinţilor, al bunicilor sau al preotului bisericii”;
– Organizaţi pe grupuri de câte 4-5 elevi, alcătuiţi câte o machetă sau
câte o hartă a localităţii în care trăiţi. Machetele şi hărţile trebuie să
scoată în evidenţă clădirile, monumentele, locurile demne de vizitat.
Expuneţi apoi lucrările într-o mini-expoziţie în clasă sau în şcoală”;
– „Pe grupe de câte 4-5 elevi, realizaţi câte un afiş care să cuprindă imagini şi informaţii despre istoria germanilor”;
– „Indică două asemănări şi două deosebiri între istoria sârbilor şi bulgarilor şi, respectiv, istoria românilor”;
– „Descrie instalarea ungurilor în Europa şi formarea regatului lor”;
– „Prezintă în scris importanţa sultanilor Mahomed al II-lea şi Soliman
Magnificul în istoria turcilor” etc.
În concluzie, cele două manuale analizate includ un număr semnificativ
de activităţi de învăţare care contribuie la dezvoltarea atitudinii pozitive faţă
de sine; atitudinea pozitivă faţă de alte grupuri este încurajată în cadrul
abordării conţinutului referitor la popoarele din trecut şi din prezent.
Situaţiile de învăţare multiculturală din manualele analizate pot fi exploatate foarte bine dacă se acordă timp suficient prezentării proiectelor indi-
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viduale sau de grup realizate de copii, unde un criteriu de reuşită a lecţiei să
fie diversitatea de situaţii, evenimente, obiecte etc. prezentate.

III. Concluzii
Analiza principalelor documente de politici educaţionale ne permite să
concluzionăm că în ultimii doi ani s-a acordat atenţie sporită promovării şi
valorificării diversităţii culturale, etnice, religioase etc. în educaţie. Cu toate
acestea, în majoritatea cazurilor, ordinele de ministru analizate nu sunt însoţite
de metodologii clare de transpunere în practică a prevederilor, ceea e poate
conduce la confuzie în monitorizarea implementării acestor politici.
Din analiza unor programe şcolare şi a unor manuale aflate în uz în anul
şcolar curent se poate concluziona că reforma pentru integrarea conţinutului
referitor la diversitate (rasială, etnică etc.) în curriculumul învăţământului primar se află într-un stagiu incipient (centrare pe eroi, sărbători şi elemente culturale singulare), aspect vizibil mai ales din conţinuturile abordate de programa de istorie (popoare de ieri şi de azi; momente ale istoriei) şi mai puţin de
programele de limba şi literatura română şi geografie.
În viitorul apropiat, este de aşteptat ca actele normative analizate să
conducă la o revizuire a programelor şcolare. În prezent, deşi programele analizate nu îşi propun în mod explicit dezvoltarea unor competenţe inter- şi multiculturale, manualele analizate includ o serie de tipuri de activităţi şi teme
care permit o abordare diversificată.
Manualele analizate pot fi valorificate pentru a aborda şi dezvolta problematica diversităţii, cu condiţia adăugării sau schimbării unor sarcini de
învăţare în favoarea unei ponderi mai mari a activităţilor care solicită colaborare autentică şi a formulării unor întrebări care să antreneze gândirea mai
complexă a elevilor asupra unor aspecte precum conflictul, respectul pentru
diversitatea de opinii, responsabilitatea. Alegerea manualelor şcolare este o
decizie importantă pe care o iau cadrele didactice. În general, alegerea
chibzuită reflectă şi gradul de pregătire a cadrului didactic de a preda folosind
manualul respectiv.
Numărul mare de cadre didactice care beneficiază de programe de formare
continuă pe teme precum „Educaţie multiculturală / interculturală / incluzivă”,
aşa cum reiese din raportul ministrului educaţiei asupra stării sistemului de
învăţământ în 2008, respectiv intrarea în vigoare din anul universitar 20082009 a noului program de studii psihopedagogice privind certificarea pentru
profesia didactică pot constitui garanţii ale faptului că – în ciuda întârzierii
revizuirii programelor şi manualelor şcolare – educaţia pentru diversitate va fi
prezentă în şcoli. Oricât de adecvate ar fi programele şi manualele din perspectiva promovării diversităţii etnoculturale, ele nu sunt suficiente pentru
realizarea unei educaţii multiculturale de calitate. Cadrele didactice deţin un
rol cheie în transpunerea în practică a educaţiei multiculturale, prin proiectarea şi predarea unor lecţii care să fie marcate de respectul pentru diversitate şi
prin evaluarea atentă a progresului fiecărui elev în această direcţie. Etosul
şcolii, care îşi propune în mod conştient să promoveze multiculturalismul şi
interculturalitatea, trebuie să fie marcat de dorinţa continuă de progres în sensul acomodării diversităţii etnoculturale.
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Politici publice pentru romi
Situaţia comunităţii romilor din România a preocupat, în ultimii ani, un
număr mare şi divers de actori instituţionali. Majoritatea studiilor şi rapoartelor de cercetare descriu deteriorarea statutului socio-economic şi scăderea
nivelului de trai al romilor, indicând faptul că numărul persoanelor şi familiilor rome confruntate cu riscul de excludere socială este substanţial.
În condiţiile în care România îşi urma cursul în tranziţia spre o societate
democratică şi cu o economie de piaţă, politicile care au facilitat procesele de
transformare nu au fost totdeauna coerente şi au presupus costuri sociale şi
economice ridicate, afectând mai ales categoriile sociale cele mai vulnerabile,
inclusiv romii.
Odată cu procesul de aderare la Uniunea Europeană, România a trecut la
adoptarea unor strategii, programe şi măsuri care să asigure îndeplinirea şi
menţinerea criteriilor politice (Copenhaga), inclusiv acela al respectării drepturilor şi protecţiei minorităţilor naţionale.
Evenimente recente petrecute în Italia sau alte ţări europene au adus romii
din România în faţa tirurilor mass-media, a politicienilor şi al publicului larg
şi a făcut din problematica politicilor publice destinate comunităţii romilor o
temă arzătoare, în contextul în care Uniunea Europeană analizează oportunitatea unei strategii europene pentru incluziunea socială a romilor.
În lucrarea de faţă vom încerca sa abordăm problematica politicilor publice pentru romi în contextul mai larg al elaborării, implementării şi monitorizării politicilor publice în România, un domeniu oarecum nou pentru multe
dintre structurile guvernamentale responsabile. Vom aborda, de asemenea, şi
problematica nivelului de finanţare al programelor dezvoltate şi implementate
în ultimii ani pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor.
Vom pleca în analiza noastră de la două ipoteze:
– Documentele guvernamentale elaborate până în acest moment şi care
sunt considerate a fi politici publice, nu ţin seama de diversitatea largă
a comunităţilor de romi.
– În acest moment, documentele programatice guvernamentale referitoare la romi nu sunt structurate încât să fie compatibile cu ceea ce
guvernul României defineşte ca politici publice.

Romii – o comunitate caracterizată de diversitate
Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor din anul 2002 indică 535.140 de
persoane care s-au declarat ca fiind de etnie romă1, ceea ce înseamnă 2,45 la sută
din populaţia ţării (total 21.680.974 persoane). Acest procent indică o creştere
1 Vezi, www.insse.ro/cms/files/rpl2002rezgen1/14.pdf
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semnificativă a numărului de romi autodeclaraţi astfel, recensământul din 1992
înregistrând 401.087 persoane, adică 1,75 la sută din totalul populaţiei.
Există un acord general al cercetătorilor din domeniu că numărul real de
romi din România îl depăşeşte cu mult pe cel înregistrat oficial. Un studiu sociologic recent2 estimează în varianta minimă 730.174 romi, iar în varianta
maximă 968.275. Alte documente vorbesc de peste un milion de romi şi ajung
chiar până la peste două milioane de romi.
Din punct de vedere al distribuţiei geografice, se constată un relativ echilibru între cele 8 regiuni de dezvoltare. Datele statistice ne arată că populaţia
romă este tânără, procentul populaţiei sub 19 ani fiind de aproximativ două
ori mai mare decât procentul populaţiei României la aceeaşi categorie de
vârstă3.
Problemele cu care se confruntă astăzi comunităţile de romi din România
sunt înrădăcinate în discriminarea şi excluderea socială istorică, în sistemul
de viaţă tradiţional şi anumite valori ale comunităţii care nu corespund
tendinţelor şi standardelor actuale ale societăţii.
Statisticile arată că sărăcia în rândul romilor este un fenomen curent, două
treimi dintre romi trăind în stare de sărăcie iar jumătate în stare de sărăcie
severă, conform unui studiu din anul 2003 al CASPIS pe baza datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică la nivelui anului 2001. Ciclul vicios al
sărăciei îi menţine pe romi în situaţii de excludere socială, de la sistemul legal/
democratic, la angajare în muncă şi asigurări sociale, până la sistemul familial
şi comunitar4. Consecinţele sunt dintre cele mai diverse, de la neparticiparea
la procesul alegerilor, accesul dificil la servicii de sănătate şi alte servicii sociale, neangajarea în muncă în condiţii legale, locuire în condiţii precare, acces dificil la educaţie de calitate, scăderea solidarităţii comunitare etc.
Abordarea problematicii comunităţilor de romi se face mai degrabă la nivel global, neţinându-se seama de elementul de diversitate existent în această
comunitate – unii autori vorbind chiar de peste 40 de grupuri/neamuri de
romi. Criteriul profesional este probabil cel mai uşor de folosit în clasificarea
diferitelor neamuri de romi. Astfel, cele mai cunoscute neamuri de romi sunt
căldărarii, lingurarii, ursarii, spoitorii, lăutarii, vătraşii, cărămidarii, rudari,
florari, argintari etc. Cercetătorii au remarcat dificultăţile în studierea romilor
din punctul de vedere al neamurilor, plecând de la faptul că în prezent neamul
tradiţional nu pare să mai constituie un fapt foarte viu de conştiinţă pentru o
mare parte a populaţiei de romi5. Diversitatea comunităţilor de romi este pusă
în discuţie de cercetările sociologice, care au structurat diferite nivele6 etnice:
2 Dumitru Sandu, Comunităţile de romi din România. O hartă a sărăciei comunitare prin
sondajul PROROMI, Banca Mondială, Bucureşti, 2005, p. 6.
3 EUMAP, „Roma Participation Program”, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de
Romi, acces egal la educaţie de calitate pentru romi în România, Open Society Institute,
Budapest, 2007, p. 31.
4 Cătălin Zamfir, Marian Preda, Romii în România, Editura Expert, Bucureşti, 2002, p.
283-301.
5 Vasile Burtea, Rromii în sincronia şi diacronia populaţiilor de contact, Editura Lumina
Lex, Bucureşti 2002, p. 52.
6 Cătălin Zamfir, Elena Zamfir (coord.), Ţiganii între ignorare şi îngrijorare, Bucureşti,
1993, p. 57.
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a) Romi care au toate caracteristicile tradiţionale şi care se autoidentifică
în toate circumstanţele (oficiale, administrative şi informale);
b) Romi care arată toate caracteristicile etnice tradiţionale şi care sunt, de
asemenea, identificaţi ca romi de către ceilalţi care le văd stilul de viaţă,
dar care nu se autoidentifică în circumstanţe oficiale-administrative;
c) Romi „modernizaţi” care şi-au schimbat stilul de viaţă în sensul
modernizării şi care nu mai prezintă indicii vizibile ale modului
tradiţional de viaţă, care se autoidentifică ei înşişi ca romi, atât în contexte formale, cât şi informale şi care sunt identificaţi de ceilalţi ca
romi în virtutea propriei identificări (activiştii romi, oameni de cultură,
oameni de afaceri romi etc.);
d) Romi „modernizaţi” care tind să nu se mai autoidentifice ca romi, sau
o fac în mod fluctuant şi pe care ceilalţi îi pot sau nu identifica, drept
romi;
e) “Foşti Romi” care s-au integrat în populaţia majoritară până la dispariţia
trăsăturilor distinctive, care au renunţat chiar pentru ei înşişi la autoidentificarea ca romi.
Apare evident din această clasificare faptul că romii modernizaţi (categoria d – care tind să nu se mai identifice ca romi) şi cei integraţi în populaţia
majoritară (categoria e) nu mai pot fi cu adevărat consideraţi ca membri ai
comunităţii romilor, problemele specifice comunităţilor de romi nefiindu-le
neapărat familiare. Ca atare, am putea concluziona că doar romii din categoriile a, b şi c de mai sus ar putea fi subiectul unor programe guvernamentale.

Etapele în dezvoltarea politicilor pentru romi
O lucrare recentă7 descrie trei etape principale în dezvoltarea politicilor
pentru romi, fiecare dintre acestea aducând atât mişcării romilor cât şi
autorităţilor publice un plus de experienţă, focalizare şi acţiune:
1. etapa căutărilor nestructurate;
2. etapa de „înţelegere a responsabilităţilor” de către actorii relevanţi;
3. etapa de „asumare a responsabilităţilor”.
Etapa căutărilor nestructurate ar fi cuprinsă între anii 1990-1995 iar „politicile şi programele au vizat mai degrabă un demers exploratoriu, pentru a înţelege
mecanismele care să ducã la o intervenţie socială coerentă”8. Este şi perioada în
care au fost constituite principalele organizaţii neguvernamentale şi politice ale
romilor şi au fost iniţiate demersuri de recunoaştere politică şi de promovare a
intereselor comunităţilor de romi. Este perioada în care rolul guvernului sau al
instituţiilor internaţionale pare a fi redus, iar organizaţiile finanţatoare internaţionale, în special cele private, au demarat programe şi proiecte care să răspundă, punctual, la problemele diferitelor comunităţi de romi.
Tot acum putem vorbi şi de evenimente cu urmări dintre cele mai nefaste, în
care conflictele dintre comunităţile locale de romi şi ne-romi s-au soldat cu victime omeneşti, case incendiate, alungarea fizică a romilor din anumite localităţi.
7 Mariea Ionescu, Sorin Cace, Politici publice pentru romi. Evoluţii şi perspective , Editura
Expert, Bucureşti, 2006, p. 21.
8 Ibidem.
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În perioada 1990-1993, cel puţin opt romi au fost omorâţi în România în timpul
episoadelor de violenţă colectivă şi mulţi alţii au suferit răniri grave.9
Între anii 1995-2001, se poate vorbi de o mai bună „înţelegere a responsabilităţilor” de către actorii relevanţi, respectiv instituţiile publice şi societatea
civilă, ceea ce a dus şi la adoptarea „Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor din România” 10. Semnificativ în această perioadă este interesul crescut al
instituţiilor internaţionale, în special al Uniunii Europene, care, prin intermediul rapoartelor regulate de progres elaborate de Comisia Europeană, semnala
faptul că „romii continuă să reprezinte subiectul unei discriminări larg răspândite în societatea românească. Cu toate acestea, implicarea guvernului în rezolvarea acestei situaţii rămâne redusă şi nu s-a realizat un progres substanţial în
acest domeniu”.11
Organizaţiile neguvernamentale ale romilor au crescut ca număr şi au devenit active în diferite domenii, de la apărarea drepturilor romilor (Romani
CRISS), cultură (SATRA ASTRA, Fundaţia Phoenix), politică (Partida Romilor,
Alianţa pentru Unitatea Romilor), educaţie (Asociaţia Femeilor Ţigănci „Pentru
copii noştri”) etc. Multe dintre organizaţiile neguvernamentale au fost sprijinite
financiar de către Fundaţia pentru o Societate Deschisă România, singura
organizaţie care a demarat un program coerent, multianual, pentru sprijinirea
societăţii civile rome. Este şi perioada în care măsurile afirmative ale Guvernului au produs primii absolvenţi de învăţământ superior de etnie romă, în special în domeniul asistenţei sociale şi care au devenit activi în special în cadrul
acestor organizaţii. În cadrul Guvernului funcţionează, în această perioadă,
Oficiul Naţional pentru Romi, structură specializată a Departamentului pentru
Protecţia Minorităţilor Naţionale (înfiinţat în 1997), şi care a avut un rol important în demararea procesului de realizare a „Strategiei de îmbunătăţire a
situaţiei romilor din România”. Grupul de Lucru al Asociaţiilor Romilor format
din 16 dintre cele mai active ONG-uri ale romilor din ţară12, a devenit partener
activ al structurilor guvernamentale în pregătirea elaborării Strategiei.
Cea de a treia perioadă, a „asumării responsabilităţilor”, începe o dată cu
adoptarea, în aprilie 2001, a „Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor”, ca
răspuns al Guvernului la situaţia dificilă a comunităţilor de romi şi a necesităţii
îndeplinirii criteriilor politice de aderare la Uniunea Europeană. Această etapă
o considerăm a fi încheiată odată cu finalul mandatului guvernului în anul
2004 şi putem vorbi, din acest moment de o a patra etapă în dezvoltarea politicilor publice pentru romi. În această etapă, pe care o vom numi a „politicilor de incluziune”, începe lansarea iniţiativei internaţionale „Deceniul Incluziunii Romilor” (Deceniul), care este un efort internaţional fără precedent
de combatere a discriminării romilor şi asigurarea accesului egal la educaţie,
sănătate, locuire, locuri de muncă în 11 ţări europene. Deceniul Incluziunii
9 European Roma Rights Center, Stare de impunitate. Încălcarea drepturilor omului –
cazul romilor din România, Budapesta, 2001, p. 20.
10 Mariea Ionescu, Sorin Cace, op. cit., p. 22.
11 Comisia Europeană, România: Regular Report from the Commission on the Progress
towards Accession, November 8, 2000, vezi http://europa.eu.int/comm/enlargement/
dwn/report_11_00/pdf/en/ro_en.pdf .
12 Vezi Open Society Institute: Monitorizarea procesului de aderare la Uniunea Europeană:
Protecţia minorităţilor în România, Budapesta, 2001 p. 245; vezi la www.eumap.org.
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romilor a fost lansat în februarie 2005 şi are susţinerea Băncii Mondiale, Institutului pentru o Societate Deschisă, Comisiei Europene, Consiliului Europei,
Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare etc.
Incluziunea socială este un proces care asigură acces la oportunităţi şi
resurse necesare, acelora care se află în situaţia de sărăcie şi excludere socială,
pentru a putea participa pe deplin la viaţa economică, socială şi culturală şi a
se bucura de un standard de viaţă şi bunăstare care este considerat a fi normal
în societatea în care trăiesc.
Această etapă se subscrie, în fapt, conceptului de incluziune socială promovat la nivelul Uniunii Europene, şi care a condus la elaborarea „Memorandumului Comun în domeniul Incluziunii Sociale” (Joint Inclusion Memorandum, JIM), document strategic şi de referinţă al Guvernului României, care
identifică problemele şi provocările cheie cu care se confruntă România şi
trasează direcţiile de acţiune în domeniu. În acest document13, romii (persoane
aparţinând populaţiei de etnie romă aflate în situaţii de risc ridicat) sunt
menţionaţi între grupurile sociale vulnerabile, alături de copii în situaţii de
risc ridicat, tinerii peste 18 ani care nu mai sunt cuprinşi în sistemul de
protecţie a copilului, persoanele cu handicap, vârstnicii în situaţii de risc ridicat şi persoanele fără adăpost.
Măsurile în domeniul incluziunii sociale nu sunt o competenţă comunitară,
ci revin guvernelor naţionale din statele membre ale Uniunii Europene. Fiecare stat membru are propria strategie şi program de acţiune pentru prevenirea
şi combaterea sărăciei şi promovarea incluziunii sociale. La nivelul Comunităţii
Europene se foloseşte Metoda Deschisă de Coordonare, care implică acordul
asupra obiectivelor comune, translatarea lor în cadrul strategiilor naţionale şi
monitorizarea periodică a progreselor pe baza unor indicatori general agreaţi.
În acest moment, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei are
rolul de coordonator al politicilor de incluziune socială, iar coordonarea la
nivel central a procesului strategic privind incluziunea socială în România
este realizată de o Comisie Naţională privind Incluziunea Socială14, care reuneşte persoane la nivel de secretari de stat sau preşedinţi din cadrul ministerelor, autorităţilor, agenţiilor cu responsabilităţi în domeniul incluziunii sociale.
Agenţia Naţională pentru Romi este reprezentată în cadrul Comisiei Naţionale
privind Incluziunea Socială şi are în structura proprie o Unitate de Incluziune
Socială.
Rezultatul acestor iniţiative a fost modificarea de către Guvern, în aprilie
2006, a Strategiei15, şi statuarea conceptului de incluziune socială ca bază a
noii abordări. Scopul definit al noului document era „îmbunătăţirea semnificativă a situaţiei romilor din România, prin promovarea unor măsuri de incluziune socială”.

13 Memorandumul Comun în domeniul Incluziunii Sociale, România, 2005, p. 23, vezi
http://www.caspis.ro/downloads/JIM.pdf.
14 HG nr. 1217/ 2006, privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea
incluziunii sociale în România
15 HG nr. 522/2006 pentru modificarea şi completarea HG 430/2001 pentru aprobarea
Strategiei Guvernului României de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor.
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Vom prezenta, în cele ce urmează, principalele documente guvernamentale care stabilesc un cadru al intervenţiilor destinate comunităţilor de romi:
– Strategia Guvernului României de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor
(2001 şi 2006) – principalele documente guvernamentale.
– Deceniul Incluziunii Romilor – iniţiativă de politică publică la nivel internaţional, la care Guvernul s-a raliat.

Strategia Guvernului României de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor
Guvernul României a abordat problematica extrem de complexă a situaţiei
romilor în Strategia Guvernului României de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor
(Strategia), printr-o Hotărâre de Guvern adoptată în aprilie 200116. Premergător
acestui document, înainte de schimbarea de putere rezultată din alegerile generale din anul 2000, Guvernul a adoptat „Cadrul Strategic al Guvernului României pentru Îmbunătăţirea Situaţiei Romilor“.
Strategia este, în fapt, rezultatul muncii în comun a structurilor guvernamentale, a celor ale societăţii civile a romilor şi a susţinerii din partea instituţiilor internaţionale, în special cele europene17. La acel moment a fost semnificativă activitatea Grupului de Lucru al Asociaţilor Romilor (GLAR) care a
reuşit formularea unui document numit „Recomandare de politică generală“
asupra implementării programului guvernamental de îmbunătăţire a situaţiei
romilor. Ulterior, activitatea GLAR a fost preluată de Federaţia Convenţia Cadru a Romilor (FCCR), o asociere a cinci ONG-uri ale romilor18, care, la scurt
timp după înfiinţare, a înaintat biroului Primului-ministru o recomandare de
orientare politică generală.19 Multe dintre principiile enunţate de către GLAR
şi FCCR în documentele menţionate au fost integrate în Strategie şi se concentrau pe problematica eliminării discriminării, stabilirea unei relaţii de parteneriat cu asociaţiile romilor, recomandau înfiinţarea de comisii ministeriale pentru romi şi constituirea unor mecanisme de alocare de fonduri pentru
implementarea programelor.
Strategia enunţă un număr de principii directoare precum: principiul consensualităţii, principiul utilităţii sociale, principiul „distribuţiei sectoriale“,
principiul descentralizării, principiul diferenţierii identitare, şi principiul egalităţii.20
Strategia prevede zece direcţii principale de acţiune21:
1. Dezvoltarea comunităţii şi administraţie publică;
2. Locuinţe;
16 HG nr. 430/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de Îmbunătăţire a
Situaţiei Romilor.
17 Programul Phare RO 9803.01: „Îmbunătăţirea situaţiei romilor din România”, cu un
buget total de 2 milioane de euro a fost destinat susţinerii elaborării Strategiei.
18 FCCR a fost alcătuită din Partida Romilor Social Democrată (Ulterior Partida Romilor
Pro Europa), Romani CRISS, Aven Amentza, Agenţia de Dezvoltare Comunitară
„Împreună“ şi Asociaţia SATRA/ASTRA a Studenţilor Romi Antirasişti.
19 Recomandare nepublicată, înaintată Biroului Primului-ministru la 8 februarie, 2001.
20 HG nr. 430/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de Îmbunătăţire a
Situaţiei Romilor, „secţiunea II. Principii directoare”.
21 Idem, „Secţiunea V. Domenii sectoriale”.
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3. Securitate socială;
4. Sănătate;
5. Economic;
6. Justiţie şi ordine publică;
7. Protecţia copilului;
8. Educaţie;
9. Cultură şi Culte;
10. Comunicare şi participare civică.22
Aceasta conţine şi un plan general de măsuri pentru fiecare dintre cele zece
direcţii de acţiune, cu obiective, responsabili şi termene pentru fiecare măsură
specificată. Un element esenţial al Strategiei erau prevederile cu privire la structura instituţională şi mecanismele de implementare, la nivel guvernamental,
ministerial şi judeţean. La acel moment structura guvernamentală desemnată
pentru gestionarea Strategiei a fost Ministerul Informaţiilor Publice (în 2003,
transformat în Agenţia pentru Strategii Guvernamentale) şi structura sa subordonată, Departamentul pentru Relaţii Interetnice, principalul organism responsabil pentru problemele minorităţilor în general, inclusiv pentru cele ale romilor.
La acest nivel funcţiona şi Oficiul Naţional pentru Romi (în anul 2003, denumirea a fost schimbată în Oficiul pentru Problemele Romilor), desemnat ca organ
executiv al Comitetului Mixt de Implementare şi Monitorizare23, forul decizional cel mai înalt pentru implementarea Strategiei, înfiinţat în iulie 2001.24 Comitetul era alcătuit din secretari de stat, reprezentanţi ai ministerelor responsabile
şi lideri ai ONG-urilor romilor şi avea ca responsabilitate organizarea, planificarea, coordonarea şi urmărirea implementării Strategiei Guvernului.
Principalele structuri de implementare a Strategiei la nivel judeţean erau
Birourile Judeţene pentru Romi (până la 4 membri, din care cel puţin unul de
etnie romă, ca expert pe problemele romilor), constituite în cadrul Prefecturilor judeţene, şi care aveau ca scop evaluarea situaţiei romilor şi coordonarea
îndeplinirii programelor de dezvoltare locală în cadrul procesului de implementare a Strategiei. Potrivit regulamentului cadru de organizare şi funcţionare25,
birourile au următoarele responsabilităţi:
• evaluarea situaţiei romilor aflaţi în zona lor de răspundere;
• identificarea de soluţii pentru nevoile comunităţilor locale;
• mobilizarea resurselor comunitare pentru atingerea obiectivelor Strategiei;
• asigurarea comunicării continue cu autorităţile administrative locale;
• scoaterea în evidenţă a problemelor care sunt responsabilitatea autorităţilor cu scopul de a li se găsi o rezolvare;
• iniţierea de parteneriate între membrii comunităţilor rome şi autorităţile locale;
22 Idem, „Secţiunea II. Principii directoare”.
23 Idem, „Secţiunea VIII. Structuri”.
24 Ordinul Ministerului Informaţiilor Publice nr. 259/2002; vezi şi Strategia Guvernului,
Secţiunea VIII, pct 1.
25 Ordinul Ministerului Administraţiei Publice nr. 548/27.11.2001, privitor la aprobarea
regulilor pentru organizarea şi funcţionarea Birourilor Judeţene pentru Romi
(Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare).
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• colaborarea cu instituţii descentralizate;
• medierea oricăror conflicte interetnice sau intercomunitare;
• raportarea regulată la Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Prefecturile
din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Birourile Judeţene pentru Romi au responsabilitatea de a organiza Grupuri
de Lucru Mixte la nivel judeţean sau local, constituite atât din instituţii publice cât şi din organizaţii neguvernamentale ale romilor.26 Gradul de participare al diferitelor instituţii publice, structuri deconcentrate şi descentralizate,
la activităţile Grupurilor de Lucru Mixte este mai degrabă scăzut, aceste structuri nefiind în situaţia de a putea lua decizii cu impact semnificativ pentru
alocarea de bugete pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunităţile locale.
La nivelul localităţilor cu populaţie semnificativă de romi, conform Strategiei, primăriile ar trebui să angajeze experţi locali pe problemele romilor şi care
au responsabilităţi specifice pentru desfăşurarea de activităţi pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor la nivel local, fiind principalii mediatori între autorităţile
publice şi comunităţile de romi.27 Nu există nici o detaliere a responsabilităţilor
sau a competenţei lor în Strategie, fapt care lasă Primăriilor un spaţiu larg de
apreciere în determinarea gradului activităţilor experţilor locali. Multe dintre
primării nu au reuşit angajarea unor astfel de experţi, fiind invocate, cel mai adesea, motive legate de lipsa resurselor financiare suficiente.
Există o opinie foarte răspândită cu privire la Strategia lansată în 2001 conform căreia aceasta nu a fost materializată în rezultate pozitive pentru populaţia
romă.28 Multe dintre organizaţiile neguvernamentale ale romilor au semnalat
neîncrederea lor în politicile publice guvernamentale, care nu au dus la efecte
vizibile în situaţia economică şi socială a comunităţilor dezavantajate de romi.
În anul 2004, Oficiul pentru Problemele Romilor a fost transformat în
Agenţia Naţională pentru Romi (ANR) înfiinţată în baza HG nr. 1703/2004 şi
care a preluat coordonarea, monitorizarea şi evaluarea măsurilor Strategiei.
Noutatea structurii este conducerea de către un Preşedinte cu rang de Secretar
de Stat şi constituirea unui număr de opt birouri regionale ale Agenţiei Naţionale pentru Romi.

Noua Strategie pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor
Aşa cum am arătat anterior, procesul de pregătire a aderării României la
Uniunea Europeană a adus conceptul de incluziune socială în centrul atenţiei
şi astfel, Guvernul a luat decizia modificării şi completării actului normativ
din anul 2001. Astfel, în aprilie 2006, prin HG nr. 522, Strategia29 a fost
26 HG nr. 430/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de Îmbunătăţire a
Situaţiei Romilor, „Secţiunea IX. Planul General de Măsuri”, măsura nr. 10.
27 Idem, „Secţiunea VIII. Structuri”.
28 Open Society Institute/EUMAP/Roma Participation Program şi Centrul de Resurse
pentru Comunităţile de Romi, Monitorizarea implementării la nivel local a Strategiei
Guvernamentale de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor, Bucureşti, 2004, p. 20.
29 HG nr. 522/2006 pentru modificarea şi completarea HG nr. 430/2001 pentru aprobarea
Strategiei Guvernului României de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor.
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modificată şi au fost incluse câteva elemente noi, inclusiv un nou plan de măsuri pentru perioada 2006-2008.
Direcţiile de acţiune sunt reorganizate şi comasate, astfel că noul document defineşte doar şase astfel de direcţii:
1. Administraţie publică şi dezvoltare comunitară, comunicare şi participare civică.
2. Locuinţe.
3. Sănătate.
4. Justiţie şi ordine publică.
5. Economie, securitate socială.
6. Protecţia copilului, educaţie, cultură şi culte.
Dacă în HG nr. 430/2001 nu erau prevăzute explicit sursele de finanţare
pentru măsurile Strategiei, de această dată, se menţionează că „finanţarea măsurilor prevăzute în Planul General de Măsuri pentru perioada 2006-2008 se
asigură prin fonduri de la bugetul de stat, din fondurile de preaderare, din alte
fonduri provenite de la Uniunea Europeană, precum şi din atragerea altor resurse interne şi externe”30.
Date fiind anumite modificări normative recente31, noul document de Strategie defineşte ca structură de coordonare a acesteia „Grupul de lucru pentru politicile publice pentru romi” (GLPPR), constituit din secretarii de stat din ministerele
responsabile cu implementarea strategiei. GLPPR funcţionează în cadrul „Consiliului Interministerial pentru educaţie, cultură, cercetare, sport şi minorităţi”.
Strategia modificată defineşte şi rolul nou al Agenţiei Naţionale pentru
Romi, care „răspune de coordonarea şi controlul executării activităţilor prevăzute în Planul general de măsuri pentru aplicarea Strategiei”. Dacă, până acum,
în cadrul Comitetului Mixt de Monitorizare şi Implementare, era asigurată
participarea reprezentanţilor organizaţiilor romilor, Strategia prevede doar
rolul ANR de a prezenta punctul de vedere al reprezentanţilor organizaţiilor
romilor, reuniţi într-un subcomitet pe lângă această instituţie. Celelalte structuri de implementare, respectiv Comisiile Ministeriale pentru Romi, Birourile
Judeţene pentru Romi, Grupurile de Lucru mixte la nivel Judeţean şi Experţii
Locali pe problemele romilor nu şi-au schimbat în mod semnificativ rolul.

Deceniul Incluziunii Romilor
Deceniul Incluziunii Romilor este o iniţiativă internaţională importantă a
Institutului pentru o Societate Deschisă (OSI), a Băncii Mondiale şi a Uniunii
Europene, la care Guvernul României s-a raliat încă de la momentul pregătirii
sale, în anul 2003, la conferinţa internaţională „Romii într-o Europă în expansiune. Ruperea cercului sărăciei”.
Domeniile prioritare ale Deceniului sunt: educaţie, ocuparea forţei de
muncă, sănătate şi locuire. De asemenea, au fost definite trei teme ce se regăsesc în toate ariile prioritare: sărăcia, discriminarea şi egalitatea de şanse între
femei şi bărbaţi.

30 Idem, „Capitolul VII, Finanţarea Strategiei”.
31 HG nr. 750/2005 privind constituirea comisiilor ministeriale permanente.

243

Florin Moisă

Planificarea activităţilor Deceniului a fost în sarcina Comitetului Internaţional de Coordonare, structură formată din reprezentanţi ai guvernelor, ai
unor organizaţii internaţionale şi din tineri lideri romi.
Deceniul Incluziunii Romilor este cu siguranţă un punct de cotitură în
abordarea situaţiei romilor32:
– este prima iniţiativă internaţională de o asemenea amploare şi la o asemenea scară care vizează cea mai săracă şi mai însemnată minoritate
trans-naţională din Europa;
– este un program conceput pentru o perioadă medie şi lungă de timp
(2005-2015);
– este un proiect ce implică atât actori publici, (guverne naţionale şi
instituţii financiare), cât şi privaţi (organizaţii neguvernamentale
internaţionale şi ONG-uri ale romilor) cu interese mai degrabă diferite;
– se bazează pe deplina participare a reprezentanţilor romilor la procesul de luare a deciziilor şi la implementarea de acţiuni concrete este
una obligatorie.
România a avut mandatul pentru prima Preşedenţie a Deceniului, între 1
iulie 2005 şi 30 iunie 2006. În anul 2005, la Sofia, reprezentanţii guvernelor
din cele 11 ţări participante în cadrul Deceniului33, au semnat o declaraţie comună în care se afirmă că: „ne angajăm că guvernele ţărilor noastre vor acţiona
în vederea eliminării discriminării şi a diferenţelor inacceptabile care există
între romi şi restul societăţii, aşa cum am subliniat în Planurile de Acţiune ale
Deceniului. Declarăm perioada 2005–2015 ca Deceniul Incluziunii Romilor şi
ne angajăm să sprijinim participarea deplină şi implicarea comunităţilor
naţionale de romi în realizarea obiectivelor Deceniului şi să dovedim progresele
înregistrate în eforturile noastre prin măsurarea rezultatelor obţinute şi evaluarea experienţelor în implementarea Planurilor de Acţiune ale Deceniului.
Invităm şi alte state să se alăture eforturilor noastre.”34
Din păcate, România, chiar dacă a deţinut prima preşedinţie şi a elaborat
un set iniţial de Planuri de Acţiune pentru domeniile prioritare ale Deceniului, a eşuat în a le adopta şi a le pune în practică. Odată cu adoptarea, în 2006,
a noii Strategii35, importanţa Deceniului a scăzut şi implicit şi utilizarea acestuia ca instrument pentru promovarea politicilor pentru incluziunea Romilor,
aşa cum arată un raport realizat de un grup de activişti romi „Decade Watch.
Activiştii pentru drepturile romilor evaluează progresele realizate în cadrul
Deceniului de Incluziune a Romilor”.36 Acelaşi raport subliniază că „există o
32 Guvernul României, Agenţia Naţională pentru Romi, Deceniul Incluziunii Romilor
2005-2015. Un an de preşedenţie românească, p. 10-11, vezi http://www.anr.gov.ro/
docs/rapoarte/Raport_un_an_de_Presedentie-deceniu%20_(ro).pdf .
33 Albania, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Ungaria, Macedonia,
Muntenegru, România, Serbia şi Slovacia.
34 Vezi http://www.romadecade.org/index.php?content=77
35 HG nr. 522/2006.
36 Institutul pentru o Societate Deschisă, Banca Mondială, Decade Watch. Activiştii pentru
drepturile romilor evaluează progresele realizate în cadrul Deceniului de Incluziune a
Romilor, p. 42, vezi http://demo.itent.hu/roma/portal/downloads/DecadeWatch/Decade
Watch%20Romania%20(Romanian%20-%20Final).pdf
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anumită concurenţă între planurile de acţiune din cadrul Deceniului, pe de o
parte, şi Strategia Naţională de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor, pe de altă parte, ceea ce sugerează faptul că Deceniul încă nu este privit ca un instrument
necesar pentru a consolida implementarea Strategiei”.37

Programe de finanţare destinate îmbunătăţirii situaţiei romilor
Problematica romă a fost abordată de o largă diversitate de finanţatori începând cu anul 1990, în contextul transformărilor petrecute în România şi a
dezvoltării societăţii civile. Cu toate acestea, puţini sunt finanţatorii care au
dezvoltat programe coerente, consistente şi de durată pentru dezvoltarea
comunităţilor de romi.
Dat fiind faptul că am analizat principalele documente guvernamentale de
politici publice destinate comunităţilor de romi, nu vom face o analiză exhaustivă a finanţărilor care au fost disponibile. Vom menţiona doar că printre cei
mai importanţi finanţatori se numără:
– Uniunea Europeană;
– Fundaţia pentru o Societate Deschisă România;
– Consiliul Europei;
– Programul MATRA şi fundaţiile olandeze;
– Misiunea Permanentă a Băncii Mondiale în România;
– Agenţiile ONU in România (PNUD, UNICEF, UNHCR, ILO);
– Fundaţia Charles Stewart Mott;
– Organizaţia Internaţională pentru Migraţii etc.
Ne vom opri doar la finanţările provenind de la Uniunea Europeană, care
s-au remarcat, începând cu anul 1998 prin alocări consistente şi sistematice,
generate de procesul de preaderare şi de necesitatea îndeplinirii criteriilor politice de aderare de către România. Aceste finanţări sunt indisolubil legate de
elaborarea şi implementarea Strategiei.
După cum se poate observa din tabelul de mai jos, au fost identificate un
număr de şapte programe de dimensiuni relativ mari, care corespund memorandumurilor de finanţare încheiate între Comisia Europeană şi Guvernul
României, cu o valoare totală de 68.364.772 Euro, din care 52.504.772 Euro
contribuţie a Uniunii Europene şi 15.860.000 Euro contribuţie a Guvernului.
Anul alocării
bugetare

Programul

Proiectul Phare
Imbunătăţirea situaţiei romilor
RO.9803.01
Dezvoltarea Societăţii Civile, Fondul
Phare RO
2
pentru îmbunătăţirera situaţiei
0004.02.02
romilor
Îmbunătăţirea accesului grupurilor
Phare
3
dezavantajate la educaţie, cu focaliRO0104.02
zare pe romi
1

Uniunea Guvernul
Europeană României
(EURO)
(EURO)
2.000.000

0

1.334.772

0

7.000.000 1.330.000

37 Ibidem, p. 37.
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Phare RO
4 2002/000586.01.02
Phare
5 RO2003/005551.01.02

6

PHARE 20042006

Total

Sprijin pentru strategia naţională
pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor

6.000.000 1.600.000

Accesul la educaţie pentru grupurile
dezavantajate

9.000.000 2.300.000

Accelerarea implementării strategiei
naţionale pentru îmbunătăţirea
situaţiei romilor
Prioritatea 1 – „Consolidarea
20.500.000 6.830.000
capacităţii instituţionale şi încheierea
de parteneriate pentru îmbunătăţirea
condiţiei si percepţiei romilor”
Accelerarea implementării strategiei
naţionale pentru îmbunătăţirea
situaţiei romilor
Prioritatea 2 – „Îmbunătăţirea
accesului la educaţie al comunităţilor 6.670.000 3.800.000
dezavantajate”. Instituţia responsabilă
pentru implementarea acestei
priorităţi este Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului.
52.504.772 15.860.000

Un calcul simplu ne arată că există un raport de aproximativ 3,31 Euro
contribuţie europeană la 1 Euro contribuţie guvernamentală. Chiar dacă sumele destinate contribuţiei guvernamentale nu au fost alocate în bugetul de stat
în mod direct pentru implementarea Strategiei, putem spune că aceste sume
au fost totuşi indirect folosite pentru implementarea unor măsuri din Planul
General de Măsuri din Strategie.

Analiza din perspectiva ciclului de politici publice
România a statuat, prin intermediul unor acte normative relativ recente38 o
nouă abordare a reformei administraţiei publice, vizând îmbunătăţirea calităţii
actului guvernamental şi a managementului politicilor publice. În România,
sistemul politicilor publice este definit ca ansamblul instrumentelor, procedurilor şi arhitecturii instituţionale, dezvoltat în scopul de a îmbunătăţi în
ansamblu calitatea şi eficienţa procesului de luare a deciziei39.
Conform documentelor guvernamentale, politicile publice urmează un ciclu
complet, format din patru etape principale: stabilirea agendei, formularea politicii, procesul decizional şi implementarea politicii, (conform figurii de mai jos).
38 Vezi la, www.sgg.ro, secţiunea Politic Publice, unde se regăseşte lista completă a documentelor normative.
39 Anexa la HG nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului
de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei
publice centrale.
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Sursa: Manual de metode folosite în planificarea politicilor publice şi evaluarea
impactului, Bucureşti 2006, la, http://www.sgg.ro/index.php?politici_publice_documente)

Am enunţat anterior ca ipoteză a acestui document faptul că documentele
programatice referitoare la romi nu sunt structurate astfel încât să fie compatibile cu ceea ce guvernul României defineşte ca politici publice.
În mod expres, nu am denumit aceste documente ca politici publice, deoarece, în opinia noastră, niciunul nu respectă elementele fundamentale ale
elaborării, implementării şi evaluării politicilor publice. Astfel, agenda publică
a guvernelor care s-au succedat nu a reuşit să abordeze decât la nivel marginal
problemele comunităţilor de romi. Drept urmare, şi la nivelul rezultatelor acestor iniţiative, putem vorbi de ineficienţă şi lipsa impactului sustenabil.
În ceea ce priveşte Strategia iniţială, adoptată în anul 2001, nu putem vorbi de urmărirea de către Guvern a realizării unui document de politică publică
propriu-zis, ci mai degrabă de un document programatic plin de bune intenţii,
căruia i-au lipsit majoritatea ingredientelor. Astfel, în stabilirea agendei publice, au contat foarte mult factorii externi, în special presiunea îndeplinirii
criteriilor politice de aderare şi solicitarea Uniunii Europene de realizare a
unei Strategii de îmbunătăţire a situaţiei romilor.
Problemele au fost identificate la un nivel de generalitate, negociate astfel
încât să răspundă dorinţelor organizaţiilor – tema discriminării, precum şi
dorinţelor şi abordării guvernamentale – tema sărăciei. Nu putem vorbi de o
evaluare ex-ante, datele existente fiind datate cel mai devreme 1998, odată cu
raportul ICCV, Romii din România, publicat în 2002. Decizia privind adoptarea
acestui document a venit în condiţiile tocmai expuse, iar alocările financiare
directe pentru implementarea Strategiei au lipsit, fiind direcţionate drept
contribuţie la implementarea programelor convenite cu Uniunea Europeană.
Lipsa unor responsabilităţi clare în implementare şi lipsa unor sancţiuni
pentru neîndeplinirea obiectivelor, a dus la un eşec al implementării Strategiei. Evaluarea rezultatelor implementării a fost sancţionată de rapoarte realizate de societatea civilă, în timp ce rapoartele de evaluare ale Guvernului vor247
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beau de îndeplinirea multora dintre măsurile prevăzute de Planul General de
Măsuri. Practic, Strategia adoptată în 2001 nu îndeplineşte criteriile principale
pentru a o putea considera document fundamentat de politică publică.
Nici în cazul Deceniului Incluziunii Romilor nu putem vorbi de o politică
publică, documentele guvernamentale fiind încă în stadiul de proiect, Planurile de Acţiune nefiind finalizate şi adoptate.
Modificările aduse Strategiei în anul 2006, au fost premergătoare adoptării
de către Guvern a actelor normative privind fundamentarea politicilor publice. Ca urmare, nici acest nou document guvernamental nu are consistenţa
unei politici publice coerente.

Concluzii
Este foarte dificil să se măsoare progresul realizat în implementarea Strategiei, din cauza orientării insuficiente a acesteia asupra unor rezultate şi obiective măsurabile; de asemenea, este dificil să se cuantifice resursele alocate
efectiv pentru implementarea unor măsuri şi care a fost impactul real asupra
populaţiei rome.
Conform HG nr. 870/200640, „Strategia” este un document de politici publice pe termen mediu şi lung care defineşte, în principiu, politica Guvernului cu
privire la un anumit domeniu de politici publice în care se impune luarea
unor decizii privind o gamă largă de aspecte. Strategia este elaborată în vederea formulării unei noi politici publice în domeniul respectiv, precum şi în
cazul în care politicile publice actuale necesită o îmbunătăţire semnificativă.
„Strategia de îmbunătăţire a situaţiei romilor“ ar trebui, astfel, să fie un
document umbrelă care stabileşte cadrul general – să definească problemele,
grupul ţintă, obiectivele generale, priorităţile principale, structurile de implementare, indicatori de atins, implicaţii bugetare, implicaţii juridice, elemente
de monitorizare şi evaluare etc.
Trebuie să adăugăm faptul că mediul în care funcţionează Strategia s-a
schimbat, acum existând noi actori şi instrumente care au de-a face direct cu
problemele romilor (de ex. mecanismul de Incluziune Socială, mecanismul
Fondurilor Structurale ale Uniunii Europene, Planurile de Acţiune din cadrul
Deceniului Incluziunii Romilor etc.) şi care trebuie să fie cuprinse în cadrul
Strategiei şi în implementarea viitoare a acesteia.
În cazul problematicii abordate aici, Strategia ar putea deveni un astfel de
document umbrelă, care să traseze cadrele generale pentru politici publice sectoriale în domeniile Deceniului Incluziunii Romilor, respectiv educaţie, sănătate,
angajare în muncă, locuire, asigurându-se un raport corespunzător între programele de tip mainstreaming – specifice mai ales ministerelor responsabile şi
cele de tip targeting – specifice intervenţiilor Agenţiei Naţionale pentru Romi.
Rolul Agenţiei Naţionale pentru Romi ar trebui adaptat, astfel încât să devină,
pe de-o parte, o resursă pentru diferitele ministere implicate şi, pe de altă parte,
să asigure monitorizarea implementării diferitelor politici publice sectoriale.
40 HG nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de
elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei
publice centrale, Anexă, secţiunea II Direcţii de Acţiune, 1.1. Tipuri de documente de
politici publice.
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Fondurile Structurale sunt menite să reducă disparităţile sociale, economice, de infrastructură faţă de celelalte ţări membre ale Uniunii Europene şi
reprezintă o oportunitate consistentă de sprijin financiar pentru multe dintre
obiectivele Strategiei.
În acest sens, Agenţia Naţională pentru Romi ar trebui să continue să se
implice la nivel central, având în vedere rolul său consultativ în ceea ce priveşte propunerile de proiecte desfăşurate de către ministere. De asemenea, Agenţia
Naţională pentru Romi ar putea iniţia ea însăşi o multitudine de proiecte în
parteneriat cu diferite structuri guvernamentale şi neguvernamentale, naţionale şi internaţionale.
Guvernul are la dispoziţie în acest moment o evaluare a situaţiei comunităţilor de romi, realizată în cadrul programului Phare 2004 – „Consolidarea
capacităţii instituţionale şi încheierea de parteneriate pentru îmbunătăţirea
condiţiei si percepţiei romilor” şi un raport de cercetare disponibil diferitelor
structuri interesate.41
Baza de date a cercetării de teren desfăşurată la nivel naţional, pe eşantion
reprezentativ de romi şi un eşantion comparativ de ne-romi care locuiesc în
acelaşi localităţi şi vecinătatea comunităţilor de romi, este de asemenea disponibilă pentru evaluări de profunzime. Aceste date pot constitui oricând bază
pentru evaluările ex-ante, necesare fundamentării de politici publice de îmbunătăţire a situaţiei romilor.

41 Gábor Gleck, Cosima Ruginis, (coord.), Vino mai aproape. Incluziunea şi excluziunea
romilor în societatea românească de azi, Bucureşti, Human Dynamics, 2008; vezi la,
www.sper.org.ro, secţiunea Cercetare.
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