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III. CONCLUZII

Implementarea prevederilor privind drepturile 
minorităţilor naţionale la nivelul instituţiilor publice

Introducere

Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală a derulat în perioada 
octombrie 2007 – septembrie 2008, proiectul Fostering Dialog on Minority Legis-
lation in Romania în cadrul proiectelor MATRA KAP al Ambasadei Ţărilor de 
Jos de la Bucureşti. Proiectul a vizat analiza relaţiilor dintre diferitele organis-
me implicate în adoptarea şi implementarea legislaţiei din domeniul drepturi-
lor minorităţilor şi prin aceasta şi-a propus să promoveze cooperarea dintre 
aceste organisme. Astfel, printre obiectivele principale s-au numărat: analiza 
situaţiei actuale a legislaţiei româneşti în domeniul drepturilor minorităţilor 
naţionale şi compararea evoluţiei acesteia cu situaţia legală a drepturilor mino-
rităţilor din ţările din sud estul Europei; facilitarea schimbului de bune prac-
tici, metodologii şi experienţe privind legislaţia din domeniul drepturilor mino-
rităţilor în sud-estul Europei; creşterea vizibilităţii şi importanţei legislaţiei 
ro mâ neşti privind drepturile minorităţilor la nivel decizional.

Proiectul a presupus atât analiza legislaţiei, dar şi discuţii publice care au 
reunit actori din diferite instituţii şi organisme cu putere decizională la nivel 
central şi regional din domeniul drepturilor minorităţilor. Astfel, au fost organi-
zate două întâlniri – una la Cluj-Napoca în 10 iunie şi una la Sfântu Gheorghe în 
22 iulie, întâlniri la care au fost dezbătute problemele referitoare la implementa-
rea legislaţiei din domeniul drepturilor minorităţilor, şi s-a încercat găsirea de 
răspunsuri pentru aceste provocări prin analiza politicilor publice şi a mecanis-
melor de implementare. Rezultatele acestor mese rotunde au fost completate cu 
date obţinute din chestionare distribuite administraţiei publice locale şi decon-
centrate în şase judeţe din Transilvania. Pentru a descrie într-o manieră cât mai 
adecvată rezultatele discuţiilor publice realizate în cadrul proiectului, capitolul 
de faţă va cuprinde mai multe secţiuni: ad mi nistraţia publică, poliţia, justiţia, 
educaţia, sănătatea, problematica romă şi o ultimă secţiune referitoare la câteva 
aspecte specifice grupurilor mino ri tăţilor cu număr redus de membri.

Administraţia publică
Identificarea problemelor legate de implementarea prevederilor legale în 

vigoare privind administraţia publică are la bază, pe de o parte, un proces de 
analiză şi sinteză a textelor legale, iar pe de altă parte analiza experienţei acu-
mulate de mai multe instituţii publice cu atribuţii şi/sau obligaţii în aplicarea 
legislaţiei privind minorităţile naţionale. Această secţiune va descrie cele mai 
importante prevederi legale referitoare la utilizarea limbii minorităţilor 
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naţionale în raporturile cu autorităţile publice. Punctul de pornire al acestor 
reglementări îl constituie art. 120 alin. 2 din Constituţia, republicată, care nu 
numai că ridică la rang de drepturi constituţionale drepturile lingvistice ale 
minorităţilor naţionale, ci şi extinde, faţă de reglementările anterioare modifi-
cării Constituţiei din anul 2003, domeniul drepturilor lingvistice de la adminis-
traţia publică locală la administraţia publică deconcentrată1. 

Astfel, în temeiul acestei prevederi, instituţiile precum serviciile publice de-
con centrate ale ministerelor şi ale autorităţilor administraţiei publice centrale de 
specialitate sau societăţile comerciale de interes naţional (cum ar fi de ex. S.C. 
Electrica S.A. sau C.N. Poşta Română) se află sub influenţa legislaţiei privind utili-
zarea limbii minorităţilor. În aplicarea prevederilor constituţionale de mai sus 
s-au adus, de exemplu, unele modificări Legii nr. 340/2004 privind instituţia pre-
fectului, unde la art. 19 alin. (1) lit. m) printre atribuţiile prefectului s-a inclus şi 
aceea de a asigura folosirea, în condiţiile legii, a limbii mater ne în raporturile din-
tre cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale şi serviciile publice deconcentrate 
în unităţile administrativ-teritoriale în care aceştia au o pondere de peste 20%. În 
acest sens, a fost completată şi O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fis-
cală, prevăzându-se în art. 8 alin. 3 că în administraţia fiscală dispoziţiile legale cu 
privire la folosirea limbii minorităţilor naţionale se aplică în mod corespunzător.

În ce priveşte administraţia publică locală, Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, respectiv Normele de aplicare a Legii nr. 215/2001 adoptate prin 
H.G. nr. 1206 din 27 noiembrie 2001, reprezintă reglementarea principală referi-
toare la drepturile lingvistice ale cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale 
din unităţile teritorial-administrative în care procentul acestora depăşeşte pragul 
de 20%. Aceste norme legale cuprind prevederi referitoare la folosirea limbii 
minorităţilor în cadrul şedinţelor consiliului local şi judeţean (art. 42 alin. 2 din 
Legea nr. 215/2001, art. 3, art. 6 din H.G. nr. 1206/2001), la aducerea la cunoştinţă 
a ordinii de zi a şedinţelor consiliului local şi judeţean (art. 39 alin. 7, art. 94 alin. 
8 din Legea nr. 215/2001, art. 2 alin.1, art. 5 din H.G. nr. 1206/2001), la publicarea 
hotărârilor cu caracter normativ ale consiliului local şi judeţean, respectiv la 
comunicarea hotărârilor cu caracter individual în limba minorităţilor (art. 50 din 
Legea nr. 215/2001, art. 2 alin. 1, art. 7 din H.G. nr. 1206/2001), la comunicarea 
(adresare în scris sau oral) cu organele administraţiei publice locale şi serviciile 
publice deconcentrate în limba minorităţilor (art. 50, art. 76 alin. 2, art. 19 din 
Legea nr. 215/2001, art. 2 alin. 2, art. 7, art. 8 din H.G. nr. 1206/2001), la oficierea 
în limba mino ri tă ţilor a ceremoniilor oficiale şi căsătoriilor (art. 9 din H.G. nr. 
1206/2001), la inscripţionarea bilingvă (art. 76 alin. 4 din Legea nr. 215/2001, art. 
3, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13 din H.G. nr. 1206/2001), respectiv la angajarea în 
cadrul aparatului propriu al consiliilor locale sau judeţene a unor persoane, care 
cunosc limba minorităţii, pe posturile care au atribuţii privind relaţiile cu pub-
licul (art. 76 alin. 3 din Legea nr. 215/2001, art. 15 din H.G. nr. 1206/2001).

Prevederile legale anterior menţionate se completează cu prevederile Legii 
nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, care în art. 91 prevede că 
în raporturile cu autorităţile administrative, în unităţile teritoriale în care pon-

1 Veress Emőd, Nyelvhasználati jogok a román közigazgatásban (Drepturi lingvistice în 
administraţia publică din România, în „Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny”, 
2006/2, p. 36. Disponibil la: http://rmjk.adatbank.transindex.ro/pdf/06.Veress.pdf
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derea unei minorităţi atinge pragul de 20%, o parte din funcţionarii publici ce 
au contacte directe cu publicul, vor trebui să cunoască şi limba minorităţii re-
spective. În ceea ce priveşte aplicarea prevederilor în cauză, problemele care 
apar vizează cu precădere următoarele aspecte:

1. Utilizarea orală a limbii minorităţilor în şi/sau în relaţiile cu autorităţile 
administraţiei publice.

În cazul unităţilor administrativ-teritoriale în care numărul consilierilor 
aparţinând unei minorităţi naţionale depăşeşte o cincime din numărul total al 
consilierilor, şedinţele consiliului local sau judeţean, după caz, se pot desfăşura 
şi în limba minorităţii respective2. Aplicarea acestor prevederi privind utilizarea 
limbii materne în cadrul şedinţelor consiliului local şi judeţean este facultativă. 
În practică, acest lucru se traduce prin aceea că în unele cazuri cei vizaţi bene-
ficiază de acest drept conferit de lege, însă în alte cazuri chiar cei vizaţi renunţă 
la acest drept. Unul dintre motivele invocate fiind acela că documentele oficiale 
trebuie întocmite oricum în limba română, drept pentru care este inutilă îngre-
unarea şi prelungirea şedinţelor. În alte cazuri, aplicarea acestor prevederi este 
îngreunată sau chiar împiedicată de motive de ordin financiar şi pragmatic.

Îndeosebi administraţiile publice locale mai mici nu dispun de resursele fi-
nanciare necesare pentru angajarea sau plata unor persoane competente din punct 
de vedere profesional sau pentru achiziţionarea de aparatură tehnică modernă în 
vederea asigurării traducerilor. În administraţiile publice locale unde se utilizează 
limba maternă în cadrul şedinţelor consiliului local şi judeţean, deseori traduce-
rea luărilor de cuvânt din limba minorităţii în limba română se efectueză fie de 
către ceilalţi participanţi la dezbateri, fie de către personalul propriu angajat pe 
posturi de relaţii cu publicul care cunosc limba minorităţii respective, ceea ce este 
în detrimentul calităţii traducerilor asigurate în acest fel. Totodată, şi durata 
şedinţelor tinde să se prelungească nerezonabil din cauza acestor metode neadec-
vate şi a insuficienţei resurselor financiare pentru achiziţionarea unor dotări teh-
nice moderne în vederea asigurării traducerilor simultane.

Cu privire la comunicarea orală cu administraţia publică s-au înregistrat 
progrese semnificative, mai ales din momentul în care s-au introdus preveder-
ile legale (art. 76 alin. 3 din Legea nr. 215/2001, art. 15 din H.G. nr. 1206/2001, 
art. 91 din Legea 188/1999) care impun obligativitatea angajării în posturile 
care au atribuţii privind relaţiile cu publicul şi a unor persoane care cunosc 
limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective, acolo unde pro-
centul unei minorităţi întruneşte pragul de 20%. Astfel, în cele mai multe ca-
zuri cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale pot solicita şi primi 
informaţii şi clarificări, pot comunica direct în limba lor maternă, prin apelare 
la aceşti angajaţi ai autorităţilor publice la care se adresează.

2 Deşi există o contradicţie aparentă între pragul de o treime prevăzut de H.G. 1206/2001 
şi pragul de o cincime prevăzut de Legea nr. 215/2001 pentru posibilitatea utilizării 
limbii minorităţilor naţionale în cadrul şedinţelor consiliului local şi judeţean, 
considerăm că aceasta se datorează doar faptului că prevederile Normelor de aplicare 
aprobate prin H.G. nr. 1206/2001 nu au fost actualizate pentru a fi în concordanţă cu 
modificările aduse Legii nr. 215/2001.
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2. Utilizarea în scris a limbii minorităţilor naţionale în şi/sau în raportur-
ile cu autorităţile administraţiei publice:

Aceeaşi problemă a îngreunării muncii autorităţilor administrative, re-
spectiv a lipsei fondurilor necesare pentru asigurarea traducerilor se pune şi 
în cazul comunicării în formă scrisă între cetăţenii aparţinând unei minorităţi 
naţionale, cu o pondere de peste 20% din cadrul unei unităţi administrativ-
teritoriale, şi autorităţile administraţiei publice locale. În timp ce, aşa cum am 
precizat anterior, comunicarea orală nu prezintă de regulă probleme majore în 
majoritatea cazurilor în care este prevăzută obligativitatea angajării şi a unor 
persoane care cunosc limba minorităţii respective, comunicarea în scris impli-
că eforturi suplimentare semnificative din partea autorităţilor administrative 
în cauză. Legea prevede că cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale cu o 
pondere de peste 20% din numărul locuitorilor dintr-o unitate se pot adresa şi 
în scris autorităţilor administrative în limba lor maternă, răspunsul urmând să 
le fie comunicat atât în limba română, cât şi în limba maternă. Pentru a aduce 
la îndeplinire această prevedere, este nevoie fie de angajaţi proprii suficienţi la 
număr şi competenţi din punct de vedere profesional pentru a redacta sau a 
traduce astfel de răspunsuri în limba maternă, fie de resurse financiare pentru 
contractarea serviciilor unor traducători de specialitate. În practică, deseori 
persoanele angajate pentru relaţiile cu publicul în limba minorităţilor naţionale 
sunt însărcinate şi cu traducerea materialelor scrise. Aceasta implică de multe 
ori, pe de o parte, un volum foarte mare de muncă, imposibil de realizat de 
către acele persoane, de regulă puţine la număr, iar pe de altă parte, traduceri 
neprofesionale, de calitate necorespunzătoare.

Totodată, în problematica solicitărilor scrise se înscrie şi dificultatea pe 
care o întâmpină autorităţile administrative pentru a dispune de formulare 
tipizate. Luând în considerare faptul că cetăţenilor aparţinând unei minorităţi 
naţionale cu o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor legea le oferă 
posibilitatea să se adreseze şi în scris autorităţilor administrative, ar trebui să 
se redacteze şi să se pună la dispoziţie formulare tipizate (cel puţin cele mai 
des utilizate) în limba maternă, la fel ca în cazul cetăţenilor majoritari care au 
la dispoziţie formulare tip pentru o varietate de solicitări.

Traducerea ordinii de zi a şedinţelor consiliului local şi judeţean şi publica-
rea hotărârilor cu caracter normativ ale consiliului local şi judeţean, respectiv 
comunicarea hotărârilor cu caracter individual în limba minorităţilor se confruntă 
cu aceleaşi dificultăţi de ordin financiar şi de resurse umane descrise anterior.

3. O altă problemă care vizează în general folosirea limbilor minorităţilor na-
ţionale, şi în special utilizarea în scris a acestor limbi, este cea a calităţii traduce-
rilor în toate cazurile în care legea prevede sau permite folosirea limbii minori-
tăţilor naţionale în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice şi cu serviciile 
publice deconcentrate. Pe lângă aspectele de ordin financiar şi de resursă umană, 
această situaţie reprezintă de fapt şi o problemă a utilizării limbajului de speci-
alitate, respectiv a diferitelor registre ale limbii. Faptul că vreme îndelungată lim-
bile minorităţilor naţionale nu au putut fi folosite în sfera publică, mai cu seamă 
în administraţia publică, a condus atât la utilizarea redusă a acestor limbi, cât şi 
la slaba dezvoltare a anumitor registre ale acestor limbi (în principal cele privind 
limbajul de specialitate administrativ, juridic, economic sau tehnic).
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Dacă la ora actuală folosirea limbii minorităţilor în administraţia publică 
locală nu mai reprezintă o problemă din punct de vedere al legislaţiei, conferin-
du-se o anumită oficialitate limitată limbilor minorităţilor care depăşesc pragul 
de 20% din populaţia unei unităţi administrativ-teritoriale, cei implicaţi în 
procesul de utilizare a acestor limbi – atât cetăţenii aparţinând unor minorităţi 
naţionale, cât şi instituţiile cu atribuţii şi/sau obligaţii în ce pri veşte utilizarea 
limbilor minorităţilor naţionale – se confruntă cu lipsa unui limbaj de speciali-
tate bine conturat şi unitar, de o calitate corespunzătoare în limba minorităţilor.

Autorităţile administrative, respectiv prestatorii de servicii de traducere la 
care se apelează în anumite cazuri recurg la metode variate pentru a remedia 
această ”deficienţă” lingvistică: se recurge la termenii de specialitate uzuali 
din ţara în care limba unei minorităţi naţionale date este limba majorităţii 
(cum este de exemplu cazul limbii maghiare), se încearcă o traducere proprie, 
deseori cuvânt cu cuvânt, a termenilor de specialitate întâlniţi, se recurge la 
termenii de specialitate din trecut, etc. Toate acestea au însă ca rezultat folosi-
rea în paralel şi aleatoriu a mai multor termeni pentru a desemna acelaşi con-
cept, a unor traduceri improprii, a utilizării unor termeni neadecvaţi realităţilor 
şi organizării instituţionale din România sau a unor termeni perimaţi. Astfel, 
traducerile rezultate au în ansamblu un limbaj greoi, greu de urmărit şi înţeles, 
pentru faptul că sunt mai degrabă traduceri literare decât de specialitate.

Pentru a se încerca rezolvarea dificultăţilor prezentate anterior, în urma 
con sultărilor şi discuţiilor purtate cu reprezentanţii instituţiilor publice cu 
atribuţii în aplicarea legislaţiei privind utilizarea limbii minorităţilor, s-au con-
turat următoarele recomandări generale:

– nevoia identificării şi alocării de resurse financiare şi umane pentru ca 
prevederile legale existente în domeniu să poată fi aplicate în între-
gime şi în mod eficient, astfel încât să producă într-adevăr impactul pe 
care asemenea prevederi sunt menite să îl aibă. A reieşit destul de clar 
că autorităţile publice locale în cele mai multe cazuri nu dispun de 
fondurile necesare pentru a asigura implementarea integrală a preve-
derilor privind utilizarea limbii minorităţilor, drept pentru care se 
renunţă la anumite prerogative conferite prin lege, în special la cele 
facultative, sau calitatea serviciilor oferite este neadecvată.

Printre soluţiile posibile s-ar putea enumera de exemplu modificarea stat-
ului de funcţii a autorităţilor administrative vizate, în sensul înfiinţării în 
cadrul acestora a unor posturi de traducători şi interpreţi specializaţi sau de-
mararea şi finanţarea de proiecte de start-up, mai ales la nivel naţional, pentru 
suplimentarea resurselor necesare utilizării limbii minorităţilor.

– nevoia înfiinţării unei instituţii lingvistice de nivel regional sau naţional 
(de exemplu cu departamente pentru limba fiecărei minorităţi care în tru-
neşte pragul de 20% în mai multe unităţi administrativ-teritoriale din 
ţară) care să vină în ajutorul autorităţilor administrative în implementarea 
prevederilor legale privind utilizarea limbii minorităţilor naţionale mai 
ales prin: uniformizarea limbajului de specialitate şi standardizarea ter-
minologiei, supervizarea lingvistică şi de specialitate a traducerilor texte-
lor legislative realizate de Monitorul Oficial al României în limbile mi no-
rităţilor, supervizarea – la cerere şi chiar şi contra cost – a traducerilor 
efectuate de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale;
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– derularea unor campanii publicitare de încurajare a utilizării limbilor mi  no-
rităţilor în cadrul autorităţilor administrative şi în raporturile cu acestea.

Sănătate 
În domeniul sănătăţii există în prezent câteva reglementări referitoare la 

drepturi ale minorităţilor. Legea 46/2003 cu privire la drepturile pacientului 
cuprinde câteva prevederi antidiscriminare (Art. 1, lit b si Art. 3) “pe baza ra-
sei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale, religiei, 
opţiunilor politice sau antipatiei personale”. O altă reglementare inclusă în lege 
se referă la drepturile lingvistice ale pacientului:

„Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, 
clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul 
nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba mater-
nă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de 
comunicare.” (Art. 8)

Astfel legea prevede dreptul pacientului de a fi informat în limba maternă, 
însă acest lucru nu este suficient. Chiar dacă dreptul pacientului este stipulat, 
nu se stabileşte că medicul ar avea obligaţia de a cunoaşte limba. Mecanismele 
concrete prin care dreptul pacientului la informare în limba maternă să fie pus 
în practică lipsesc din normele de aplicare ale legii nr. 46/2003, făcând astfel 
dificilă transpunerea în practică a acestuia.

Cele mai importante domenii unde aplicarea acestui drept este necesară 
sunt cele care se bazează pe încredere şi comunicare foarte bună şi care nu per-
mit subînţelegeri şi nuanţe: medicina de familie, pediatria şi psihiatria.

Astfel, prevederile existente nu acoperă nevoile identificate, existând pro-
puneri de legiferare a dreptului pacienţilor de a comunica cu furnizorul de 
servicii medicale fără nici o îngrădire, condiţionare sau limitare, cel puţin în 
următoarele trei situaţii concrete: la medicul de familie, la medicul pediatru, 
în relaţia cu psihologul.

Aceste modificări ale legii pacientului ar putea fi efectuate prin amendarea 
Ordinului nr. 386 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a 
Legii nr. 46/2003, care ar trebui să prevadă şi măsurile pentru a asigura imple-
mentarea acestui drept lingvistic, inclusiv în domeniile mai sus amintite.

Sistemul judiciar şi funcţionarea poliţiei
Legislaţia din domeniul sistemului judiciar şi funcţionării poliţiei cu-

prinde o serie de reglementări privind în principal drepturile lingvistice ale 
minorităţilor. Astfel, conform Codului de procedură penală:

„(1) În procesul penal procedura judiciară se desfăşoară în limba româ-
nă.”(art. 7),

(2) În faţa organelor judiciare se asigură părţilor şi altor persoane chemate 
în proces folosirea limbii materne, actele procedurale întocmindu-se în limba 
română.” (art. 8),

părţilor care nu vorbesc sau nu înţeleg limba română ori nu se pot exprima 
li se asigură, în mod gratuit, posibilitatea de a lua cunoştinţă de piesele dosa-
rului, drep tul de a vorbi, precum şi dreptul de a pune concluzii în instanţă, 
prin interpret.
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Prevederi similare sunt cuprinse şi în Codul de procedura civilă (art. 142). 
Aceste prevederi sunt menţinute şi în Legea nr. 304 din 28 iunie 2004 privind 
organizarea judiciară, specificându-se obligaţia instanţelor de judecată să asig-
ure în mod gratuit folosirea unui interpret sau traducător autorizat, în cazul în 
care una sau mai multe părţi solicită să se exprime în limba maternă. Preve-
deri privind drepturile lingvistice sunt cuprinse şi în Statutul Poliţistului, Le-
gea nr. 360 din 6 iunie 2002:

„În unităţile administrativ-teritoriale în care persoanele aparţinând unor 
minorităţi naţionale deţin o pondere de peste 20% vor fi angajaţi şi poliţişti care 
cunosc şi limba respectivă.”(art. 79)

O serie de probleme legate de implementarea acestor prevederi au fost 
identificate. Cele mai multe din acestea se referă la aplicarea drepturilor 
lingvistice în Poliţie, dată fiind complexitatea crescută a consecinţelor preve-
derii din Statutul Poliţistului comparativ cu claritatea prevederilor referitoare 
la utilizarea limbii materne în justiţie.

La fel ca şi în cazul administraţiei publice locale, o problemă majoră este 
ridicată de calitatea traducerilor utilizate, datorită multiplelor traduceri neofi-
ciale care creează confuzii la nivelul terminologiei de specialitate (de exemplu 
Poliţia de proximitate, gradele de poliţie etc). Una din încercările de rezolvare 
a acestei probleme pentru comunitatea maghiară a fost preluarea terminolo-
giei aferente din Ungaria, însă acest lucru nu este întotdeauna posibil, struc-
tura poliţiei maghiare fiind alta, unele structuri româneşti nu au echivalent. În 
plus, varianta aleasă pentru traducere trebuie să reflecte limba utilizată în 
viaţa de zi cu zi. Mai mult, în acest caz apar diferenţe între formele folosite în 
aceeaşi limbă în diferite zone din ţară. Diferenţele de limbă creează probleme 
şi în ceea ce priveşte evaluarea poliţiştilor, acesta realizându-se pe bază de 
sondaje în limba română, dacă oamenii nu înţeleg, poliţia nu primeşte 
informaţii adecvate din comunitate. Calitatea traducerilor lasă de dorit acolo 
unde nu se lucrează cu traducători specializaţi, efectele obţinute în final nefi-
ind cele dorite. Astfel la Sfântu Gheorghe s-a încercat informarea populaţiei 
prin pliante bilingve, însă în această situaţie agentul de poliţie a fost şi 
traducătorul. Rezultatul obţinut însă a fost feedback negativ în presa locală.

În etapa cercetării, poliţistul nu mai poate avea rolul de traducător, audieri le 
se pot efectua numai în faţa unui traducător autorizat. Astfel, poliţia trebuie să co-
la boreze în acest proces cu traducători autorizaţi, lista de traducători autorizaţi fi-
ind stabilită de Curtea de Apel Braşov (Conform prevederilor noului Cod Penal).

Termenul folosit în legislaţie, persoane care „cunosc” limba minorităţii naţio-
nale este vag şi interpretabil. Pe de o parte întrebarea care se pune este ce înseamnă 
a cunoaşte limba şi cum se verifică acest lucru, pe de altă parte nu este clar dacă 
cunoaşterea trebuie să cuprindă şi limbajul uzual şi termenii teh nici specifici.

Problema legată de angajarea de poliţişti cunoscători ai limbilor minoritare re-
prezintă o serioasă provocare datorită prezenţei scăzute a reprezentanţilor mino ri-
tăţilor în cadrul poliţiei şi a celor care optează pentru o carieră în poliţie. O moda-
li tate de a rezolva această problemă presupune două direcţii: pe de o parte 
atra  gerea în şcolile de poliţie de candidaţi care provin din rândul minorităţilor na-
ţionale, cunoscători ai limbilor minorităţilor naţionale prin campanii de informa-
re, prin identificarea unor moda li tăţi de valorizare a cunoştinţelor de limbă mater-
nă a candidaţilor la examenele de admitere; precum şi prin încadrarea directă a 
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per soanelor care vorbesc una din limbile minorităţilor pe de altă parte. O altă su-
ges tie a fost legată de lărgirea măsurilor afirmative în procesul de admitere la şco-
lile de poliţie şi la alte mino rităţi, nu doar în cazul romilor. Această ultimă suges-
tie se leagă de o largă lipsă de înţelegere a scopului măsurilor afirmative. Astfel, 
pen tru mulţi acest tip de măsuri reprezintă în sine o formă de a-i dezavantaja pe 
ceilalţi. O parte a populaţiei înţelege utilitatea acestei politici, însă consideră că ea 
ar trebui aplicată mai larg, tuturor minorităţilor. Aceasta dovedeşte absenţa în spa-
ţiul public a informărilor şi a dezbaterilor legate de măsurile afirmative şi a scopu-
lui urmărit prin ele.

De asemenea, angajarea romilor este problematică deoarece puţini au edu-
caţia necesară. Legea privind protecţia datelor personale nu permite evidenţe 
privind naţionalitatea, sunt date doar cu privire la vorbitorii unor limbi ale 
minorităţilor. Astfel, în judeţul Covasna nici un poliţist nu se declară a fi rom. 
Aproximativ 30% din personal este cunoscător de limba maghiară, atât în vor-
bit, cât şi în scris.

Pentru o mai bună coordonare a tuturor elementelor ce ţin de aplicarea 
legislaţiei relevante şi de coordonarea activităţii diferitelor compartimente în 
relaţia cu minorităţile naţionale se recomandă înfiinţarea unui serviciu central 
la IGPR responsabil de relaţia poliţiei cu comunităţile locale multiculturale, 
serviciu care ar trebui să asigure şi să monitorizeze implementarea preveder-
ilor legale specifice (Art. 79 din Statutul Poliţistului, Strategia Guvernului 
României de Îmbunătăţire a situaţiei romilor etc). 

Educaţia
În domeniul educaţiei, legislaţia referitoare la minorităţi vizează în primul 

rând Legea Învăţământului nr. 84/1995, republicată, dar şi alte câteva reg le-
men tări care fac referire la unităţile unde studiază elevi provenind din grupu-
rile minorităţilor, precum: ordinul privind dezvoltarea problematicii diversităţii 
în curriculumul naţional sau legea privind statutul personalului didactic.

Principalele probleme care au fost identificate de către diverşii actori 
instituţionali, cu expertiză în implementarea legislaţiei privitoare la educaţie, 
se referă în special la lipsa traducerilor adecvate din limba română în limbile 
minorităţilor. Problema traducerilor acoperă un registru larg, de la traducerile 
manualelor necesare în instituţiile educaţionale şi până la lipsa traducerilor 
hotărârilor consiliilor judeţene şi consiliilor locale.

În acest sens, în discuţiile avute s-a conturat faptul că terminologia care 
este utilizată uneori este dificilă, nu respectă spiritul legii şi conduce adesea la 
apariţia unor traduceri locale. Astfel, lipsa traducerilor adecvate contribuie la 
slaba folosire a limbii minorităţii în contextele în care legea o prevede. Una 
dintre situaţiile de acest tip la care s-a făcut referire este traducerea Codului 
Rutier, care în varianta în maghiară este dificil de înţeles şi de aceea mulţi din-
tre etnicii maghiari care ar fi interesaţi să susţină examenul pentru carnetul de 
conducere ajung să dea examenul în limba română. Ca un corolar al acestor 
discuţii, s-a propus înfiinţarea unei instituţii care să se ocupe de uniformizarea 
limbajului de specialitate şi de standardizarea terminologiei. Astfel, s-a sugerat 
ca echipa care traduce în prezent Monitorul Oficial în maghiară ar trebui să fie 
parte a acestei instituţii pentru ca legislaţia naţională şi hotărârile administraţiei 
locale să fie armonizate din punct de vedere al terminologiei. De asemenea, s-a 
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considerat că această instituţie trebuie să cuprindă pe lângă filologi, şi jurişti şi 
economişti pentru rezolvarea problemei privind terminologia specifică.

Cu referire la modul în care sunt respectate prevederile cuprinse în Legea 
Învăţământului au fost făcute multe referiri la modul de utilizare al manu-
alelor şcolare în unităţile educaţionale în care sunt înscrişi elevi care provin 
din grupurile minorităţilor. În articolul 120 se precizează:

„(1) Disciplina Limba română se predă în învăţământul primar după pro-
grame şcolare şi manuale elaborate în mod special pentru minoritatea 
respectivă. În învă ţă mântul gimnazial disciplina Limba si literatura română se 
preda după programe şcolare identice cu cele pentru clasele cu predare în lim-
ba română şi manuale specifice. În învăţământul liceal disciplina Limba şi lit-
eratura română se preda după programe şcolare şi manuale identice cu cele 
pentru clasele cu predare în limba română.

(2) În învăţământul primar cu predare în limbile minorităţilor naţionale Isto-
ria românilor şi Geografia României se predau în aceste limbi după programe 
şcolare şi manuale identice cu cele pentru clasele cu predare în limba română, 
cu obligaţia transcrierii şi însuşirii toponimiei şi a numelor proprii româneşti în 
limba română. În învăţământul gimnazial şi liceal Istoria româ nilor şi Geografia 
României se predau în limba română, după programe şcolare şi manuale iden-
tice cu cele pentru clasele cu predare în limba română. Examinarea la Istoria 
românilor şi Geografia României se face în limba de predare a acestora.”

În cadrul discuţiilor asupra modului în care se reuşeşte implementarea 
propriu-zisă a acestor prevederi s-a analizat lipsa de adecvare a unora dintre 
acestea la situaţia existentă, de exemplu, problema curriculumului pentru 
clase le I-IV care nu este în concordanţă cu programa pentru clasa a-V-a. O altă 
situaţie asupra căreia s-a atras atenţia a fost cea a manualelor pentru învăţă-
mântul vocaţional. În legislaţia în vigoare sunt stipulate următoarele:

„În învăţământul de stat din şcolile de arte şi meserii şi anul de completare, 
precum şi în învăţământul liceal şi postliceal de specialitate, în care, la cerere 
şi în condiţiile legii, predarea se face în limba maternă la disciplinele de speci-
alitate, este obligatorie însuşirea terminologiei de specialitate şi în limba 
română.” (Articolul 122 din Legea Învăţământului).

Cu toate acestea, a fost adusă în discuţie lipsa de manuale pentru mod-
ulele de specialitate în limbile minorităţilor şi, de asemenea, faptul că unele 
dintre manualele de specialitate existente nu mai sunt de actualitate şi ar 
trebui înlocuite dacă se doreşte respectarea prevederilor legale. Totodată, a fost 
menţionată existenţa unor dificultăţi cu privire la predarea în limbile 
minorităţilor la şcolile vocaţionale, cu referire la personalul didactic care în 
unele cazuri nu deţine un limbaj tehnic corespunzător.

Cu referire la ordinul privind dezvoltarea problematicii diversităţii în cur-
riculumul naţional, care urmăreşte formularea de politici curriculare care să 
pro moveze valorificarea şi dezvoltarea, în cadrul curriculumului naţional, a 
aspectelor referitoare la diversitatea culturală (etnică, lingvistică, religioasă 
etc.)3, s-a constatat că metodologia de implementare lipseşte şi de aceea în 
discuţiile publice desfăşurate s-a concluzionat că este nevoie să se includă aces-

3 Ordinul nr. 1529/2007 privind dezvoltarea problematicii diversităţii în curriculumul 
naţional, art. 1.
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te prevederi într-un cadru legislativ mai larg – precum este Legea Învă ţământului 
– sperând ca prin aceasta să se rezolve problema normelor de implementare.

Strategia Guvernului României de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor
Guvernul României a abordat problematica extrem de complexă a situaţiei 

ro milor în Strategia Guvernului României de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor, 
printr-o Hotărâre de Guvern adoptată în aprilie 2001. Anterior elaborării acestui 
document, şi înainte de schimbarea de putere rezultată din alegerile generale din 
anul 2000, Guvernul adoptase „Cadrul Strategic al Guvernului României pentru 
Îmbunătăţirea Situaţiei Romilor“. Strategia a fost de fapt, rezultatul muncii în co-
mun a structurilor guvernamentale, a celor societăţii civile a romilor şi a susţinerii 
din partea instituţiilor internaţionale, în special cele europene. Este semnificativă 
activitatea Grupului de Lucru al Asociaţilor Romilor (GLAR) care a reuşit formu-
larea 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 romilor, care, la scurt timp după înfiinţare 
a înaintat biroului Primului-ministru o recomandare pentru o politică generală.

Multe dintre recomandările elaborate de către GLAR şi FCCR în documen-
tele anterior menţionate au fost integrate în „Strategia Guvernului României de 
îmbunătăţire a situaţiei romilor”. Acestea se concentrau pe problematica elimi nă-
rii discriminării, stabilirea unei relaţii de parteneriat cu asociaţiile romilor, reco-
mandau înfiinţarea de comisii ministeriale pentru romi constituirea unor mecan-
isme de alocare de fonduri pentru implementarea programelor. Strategia a trasat 
câteva principii generale care să direcţioneze recomandările cuprinse: principiul 
consensualităţii, principiul utilităţii sociale, principiul „distribuţiei sectoriale“, 
principiul descentralizării, principiul diferenţierii identitare, şi principiul egali-
tăţii. Referitor la direcţiile principale de acţiune pe care Strategia le-a conturat, 
acestea sunt în număr de zece: dezvoltarea comunităţii şi administraţie publică; 
locuinţe; securitate socială; sănătate; economic; justiţie şi ordine publică; pro-
tecţia copilului; educaţie; cultură şi culte; comunicare şi participare civică.

Strategia conţine şi un plan general pentru fiecare dintre cele zece direcţii 
de ac ţiune, cu obiective, responsabili şi termene pentru fiecare măsură 
specificată. Un alt element esenţial al Strategiei erau prevederile cu privire la 
structura insti tu ţio nală şi mecanismele de implementare, la nivel guvernamen-
tal, ministerial şi judeţean. La acel moment structura guvernamentală desemnată 
pentru gestionarea Strategiei a fost Ministerul Informaţiilor Publice4 şi structu-
ra sa subordonată, Departamentul pentru Relaţii Interetnice – principalul orga-
nism responsabil pentru problemele minorităţilor în general. Tot la acest nivel 
a funcţionat şi Oficiul Na ţional pentru Romi5, desemnat ca organul executiv al 
Comitetului Mixt de Implementare şi Monitorizare, forul decizional cel mai 
înalt pentru implementarea Stra tegiei, înfiinţat în iulie 2001. Comitetul era 
alcătuit din secretari de stat, re pre zen tanţi ai ministerelor responsabile şi lideri 

4 Din 2003 Ministerul Informaţiilor Publice s-a transformat în Agenţia pentru Strategii 
Guvernamentale.

5 Din anul 2003 denumirea Oficiului Naţional pentru Romi a fost schimbată în Oficiul 
pentru Problemele Romilor.
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ai ONG-urilor romilor şi avea ca responsabilitate organizarea, planificarea, co-
ordonarea şi urmărirea implementării Strategiei Guvernului.

Procesul de preaderare a României la Uniunea Europeană a plasat conceptul 
de incluziune socială în centrul atenţiei instituţiilor publice, iar Guvernul a luat 
decizia modificării şi completării actului normativ din anul 2001. Astfel, în 
aprilie 2006, prin HG 522, Strategia a fost modificată şi au fost incluse câteva el-
emente noi, inclusiv un nou plan de măsuri pentru perioada 2006-2008. Direcţiile 
de acţiune au fost reorganizate şi, ca urmare, au rămas doar şase astfel de direcţii: 
administraţia publică şi dezvoltarea comunitară, comunicarea şi participarea 
civică, locuinţele, sănătatea, justiţia şi ordinea publică, economia, securitatea 
socială şi ultima direcţie -protecţia copilului, educaţia, cultura şi cultele. Faţă de 
HG 430/2001, unde nu erau explicitate sursele de finanţare pentru măsurile 
Strategiei, în HG 522 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 Un-
iunea Europeană, precum şi din atragerea altor resurse interne şi externe”.

Minorităţi mici
Problemele de implementare a legislaţiei privind drepturile minorităţilor cu 

referire la grupurile minoritare cu un număr relativ redus de membri6 sunt într-o 
anumită măsură diferite de cele ale minorităţilor maghiare ori romă. Aceste prob-
leme se fundamentează în majoritatea cazurilor pe nevoia de promovare a culturii 
şi identităţii specifice grupurilor etnice, atât în interiorul pro priei comunităţi, cât 
şi în afara acesteia. Astfel, în discuţiile organizate cu membri ai acestor grupuri au 
vizat subiecte precum perfecţionarea cadrului legislativ în domeniul învăţă mân-
tului şi culturii în limba minorităţilor, adoptarea legii minorităţilor, diminuarea 
pro cesului de deznaţionalizare, creşterea fondurilor acordate de guvern mino ri-
tăţilor, diversificarea formelor de acţiune şi unificarea organizaţiilor minorităţilor.

Incoerenţa legislaţiei care vizează protecţia diversităţii etnice şi a mijloacelor 
de perpetuare şi menţinere a acesteia, precum şi inconsistenţele legislaţiei din 
domeniul învăţământului au fost adesea invocate de către membrii acestor gru-
puri minoritare. În ceea ce priveşte legislaţia din domeniul învăţământului, câţiva 
membri ai comunităţii slovace au vorbit despre problema desfiinţării unităţilor 
şcolare din cauza numărului redus de elevi, despre refuzul încadrării cadrelor 
didactice care cunosc şi limba maternă a elevilor la unităţi în care se predă în 
limba maternă, fluctuaţii în respectarea limbii de predare în unităţile preşcolare 
(limba schimbându-se după interese de la an la an). De asemenea şi etnicii sârbi 
participanţi la dezbateri au accentuat importanţa menţinerii şcolilor cu predare 
în limba maternă (învăţământul în limba sârbă în România având o tradiţie de 
300 de ani). Aceştia au precizat că neclarităţile sau respectarea parţială a preve-
derilor legislaţiei româneşti din domeniul învăţământului, mai ales când este 
vorba de învăţământul în limba maternă, influenţează negativ comunitatea lor.

Având în vedere îmbătrânirea demografică a grupului etnic german, aceştia 
au menţionat o problemă diferită de cele anterior precizate – cea a finanţărilor in-

6 Această secţiune face referire la situaţia minorităţilor albanezilor, armenilor, bulgarilor, 
croaţilor, grecilor, germanilor, evreilor, italienilor, macedonenilor slavi, polonezilor, 
ruşilor lipoveni, rutenilor, sârbilor, slovacilor, cehilor, tătarilor, turcilor şi ucrainenilor.
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suficiente din partea statului român pentru căminele de bătrâni. O altă situaţie 
problematică a fost descrisă de către secretarul Filialei Cluj a Uniunii Armenilor 
din România şi viza impactul negativ pe care lipsa unui spaţiu pentru organizaţie 
îl are asupra întâlnirilor dintre membrii grupului etnic, şi prin aceasta asupra sen-
timentului de apartenenţă la comunitate. În încheiere, pro cesul de implementare 
a legislaţiei privind drepturile minorităţilor naţio nale din perspectiva comunităţilor 
italiene, tătare, armene, rutene sau macedonene accentuează procesul lent de pier-
dere a sentimentului de apartenenţă la comunitatea etnică. De aceea implementa-
rea legislaţiei minorităţilor naţionale în cadrul acestor comunităţi se fundamentează 
pe proiectele de revitalizare a culturii şi de afirmare a identităţii lor în România.

Concluzii

Aşa cum reiese din recomandările formulate de autorii capitolelor anterioa-
re, problemele semnalate de implementatori pot fi gestionate prin trei categorii 
de măsuri.

Ar fi necesare înainte de toate iniţiative de popularizare a prevederilor de 
protecţie a minorităţilor naţionale, respectiv a instituţiilor de stat care urmăresc 
acomodarea acestora. O mai bună cunoaştere – atât de către cei vizaţi, cât şi de 
majoritate – a obiectivelor pe care acestea le urmăresc, a mecanismelor pe care 
le utilizează şi a realizărilor la care s-a ajuns, ar contribui cu siguranţă la spor-
irea eficienţei măsurilor care urmăresc integrarea minorităţilor naţionale.

Ar fi nevoie, în al doilea rând, de unele intervenţii la nivelul politicilor pub-
lice existente care ar permite valorificarea întregului potenţial pe care regimul 
minorităţilor naţionale din România îl are în momentul de faţă. Evaluarea realistă 
a nevoilor de resurse umane şi financiare, completarea cadrului instituţional cu 
noi componente, necesare pentru punerea în practică a prevederilor legislaţiei, 
elaborarea unor metodologii de aplicare a prevederilor, luând în considerare 
experienţa implementatorilor, valorificarea rezultatelor unor cercetări care 
semnalează deficienţe sau blocaje în aplicare ar fi câteva astfel de măsuri.

În fine, ar fi oportună completarea cadrului legislativ existent prin adoptarea 
unei legi a minorităţilor naţionale care să cuprindă toate normele legale existente 
în prezent, precum şi acele completări şi îmbunătăţiri care rezultă din analizele 
de impact ale prevederilor în vigoare. Ar fi necesară totodată regândirea cadrului 
de instituţii existente, cu competenţe în domeniul protejării şi promovării drep-
turilor minorităţilor naţionale, în vederea eliminării suprapunerii de competenţe 
şi a sporirii eficienţei cu care prevederile legii pot fi puse în practică.

Dialogul între toţi actorii vizaţi de care ar fi nevoie pentru realizarea aces-
tor obiective ar asigura aşezarea regimului minorităţilor naţionale din Româ-
nia pe temelia solidă a consensului şi acceptării sociale, prevenind riscurile 
unei vulnerabilităţi care ar putea demola încă, în eventualitatea unor schimbări 
politice, a unei părţi importante a realizărilor de până acum. Măsurile 
evidenţiate presupun efort, răbdare şi costuri, dar ar contribui cu siguranţă la 
consolidarea unui climat interetnic tolerant, bazat pe acceptare, respect recip-
roc si cooperare interetnică în România.




