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Cuvânt Înainte

“Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi…”
Aceasta frază deosebită deschide Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată
de Organizaţia Naţiunilor Unite acum 54 de ani, în 10 decembrie 1948; a urmat celui de al
doilea război mondial şi genocidului împotriva Evreilor şi Romilor/Ţiganilor în Europa.
Declaraţia Universală continuă:
“Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de
celelalte în spiritul fraternităţii”
Toţi cei care lucrăm în domeniul justiţiei sau al drepturilor omului suntem conştinenţi de
un lucru: Dacă Primul articol al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului ar fi aplicat în
litera şi spiritul ei, vieţile noastre şi valorile în societate ar fi schimbate.
În orice caz, este important să pătrundem dincolo de intelesul acestui articol. Cum
putem interpune acest articol în viaţa de zi cu zi pentru a înţelege nevoile individuale şi
colective ale oamenilor? Cum am putea cuprinde problemele civile sau politice? Cum am
putea include nevoile economice, sociale sau culturale? Care ar trebui să fie abordarea
privind comunităţile minorităţilor şi a unor probleme precum participarea politică sau
economică? Care este abordarea acestor probleme în alte state europene?
Prezenta lucrare ne duce cu mult înainte în aflarea răspunsurilor la aceste întrebări, întrun mod clar şi practic. Se concentrează pe noile standarde regionale privind minorităţile, în
particular Convenţia Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, detaliază stadardele
referitoare la cadrul juridic şi de politici publice, descrie mecanismele de monitorizare pentru
implementarea acestor standarde prin măsuri legislative sau programe coerente, şi prezintă
interpretările din jurisprudenţa Consiliului Europei privind Convenţia Cadru.
Primele cuvinte ale Cartei Naţiunilor Unite sunt::
“Noi, Popoarele Naţiunilor Unite, hotărâte…” Aceste cuvinte nu spun “Noi, Statele,
hotărâte…” şi nici “Noi, Ministerele de Externe, hotărâte…”; Aceasta nu a fost o greşeală
comisă după un razboi mondial determinat de ambiţii dictatoriale în care milioane de
oameni au fost ucişi. Prea des, pe parcursul a 50 de ani, standardele internaţionale a
drepturilor omului, incluzând drepturile minorităţilor, au fost tratate precum secrete de stat.
Acestea erau privite ca fiind de competenţa Ministerelor Afacerilor Externe în relaţiile
externe, sau ocazional pentru a fi analizate şi revizuite cu scopul de a realiza rapoarte
pentru organismele de monitorizare de la Geneva sau Strasburg.
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Drepturile Omului cu obligaţia pentru fiecare de a respecta egalitatea în demnitate şi a
drepturilor celorlalţi trebuie să fie deţinute şi împărtăşite de oricine în viaţa de zi de zi. Când
drepturile sunt respectate acest fapt trebuie celebrat şi atunci când sunt încălcate trebuie ca
noi toţi să criticăm acest fapt.
Activităţile cruciale pe care Romani CRISS le desfăşoară pentru înţelegerea şi
respectarea drepturilor minorităţilor în România, de la Botoşani şi până la Bucureşti, merită
recunoaştere şi suport. Ştiu, din propria experienţă, că Romani CRISS a jucat un rol
important şi constructiv în promovarea implementării Convenţiei Cadru, de când deţineam
funcţia de Vice-preşedinte al Comitetului Consultativ al Consiliului Europei.
Ei cunoşteau foarte bine problemele, atât individuale cât şi colective cu care se
confruntau romii în România. Aceasta se datora în parte, proiectelor desfăşurate în
comunităţile de romi dar şi calităţii activităţilor de apărare desfăşurate de romi împreună.
Romani CRISS a oferit probe evidente şi autoritare alături de recomandări care au fost
utile Consiliului Europei dar, mai important, a ajutat donatorii şi oficialii guvernamentali să
înţeleagă complexele probleme şi să înceapă procesul de implementare a noilor cerinţe la
nivel naţional şi local.
Această nouă publicaţie este în mod egal valoroasă prin promovarea şi înţelegerea
conceptelor drepturilor minorităţilor la nivel naţional. Mai mult, va contribui la susţinerea atât
a romilor cât şi ne-romilor în promovarea respectării egalităţii, demnităţii şi drepturilor în
România.
Alan Phillips
Vice-preşedinte Comitetul Consultativ privind Convenţia Cadru
1998-2002, Consiliul Europei
Decembrie 2002
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Nota autorului

Existenţa stereotipurilor şi a prejudecăţilor în ceea ce îi priveşte pe romi a
determinat societatea în care aceştia trăiesc să blocheze accesul romilor la drepturile
fundamentale ale unui individ. S-a realizat implicit o condiţionare de facto “a dreptului de a
avea drepturi” impus prin practica comportamentului discriminatoriu ce a avut şi are ca efect
restrângerea sau anularea unui drept. Istoria romilor sub aspectul accesului la drepturi este
intercondiţionată de voinţa majorităţii care s-a dovedit a fi în fapt restrictivă în ceea ce
priveşte romii. Pentru unii, probabil, acest punct de vedere este cazut în desuetudine în
condiţiile dezvoltării relaţiilor internaţionale şi al sistemului juridic în materia protecţiei
drepturilor omului. Câteva remarci, cel puţin din punctul de vedere al unei organizaţii de
apărare a drepturilor romilor, se impun totuşi.
Faţă în faţă, statul şi “minoritatea” romilor îşi conturează două puncte de vedere
diametral opuse. Protecţia individului de către stat este garantată prin legea fundamentală
cât şi prin cadrul internaţional privind respectarea drepturilor omului la care statul este parte.
Punând în discuţie romii fie ca minoritate europeană, naţională sau etnică ori individul rom
indiferent de statul căruia îi aparţine, se conturează cele două puncte de vedere.
Pe de o parte, statul identifică problema romilor ca fiind preponderent socială cu nuanţe
economico-educative şi sanitare cu o oarecare tentă de excludere socială. În schimb, societatea civilă romă argumentează lipsa accesului sau blocajul la drepturi fundamentale.
Pe de altă parte, statul promovează la un moment dat politici de integrare dar
accentul este încă o dată pus pe latura socială fără a se echilibra perspectiva accederii la
drepturi civile şi adoptarea măsurilor non-discriminatorii.
În schimb, politicile europene şi internaţionale s-au dezvolat în aşa manieră încât
protecţia minorităţillor, la ora actuală reprezinată un criteriu esenţial pe care statele trebuie
să îl ia în considerare dar să îl şi garanteze. În acest context, statele argumentează
protecţia juridică a individului şi garantează egalitatea în faţa legii, consacrată atât în relaţiile
interne cât şi internaţionale. Este aceasta suficientă?
Existenţa discriminării cu referire la romi, în general este negată de către state, iar
în unele cazuri acest fapt este argumentat prin existenţa prevederilor legale în Constituţii
sau diferite acte normative întărite deseori de ideea lipsei plângerilor privind săvârşirea
actelor de discriminare.
În acest context, organizaţiile non-guvernamentale ale romilor susţin şi accentuează
existenţa discriminării, subliniind necesitatea adoptării unor măsuri legale ferme care să
asigure accesul egal la drepturi şi sancţionarea discriminării în acelaşi timp.
Pe de altă parte, nevoia adoptării legislaţiei anti-discriminatorii şi a mecanismelor
specializate de implementare a acestora au trecut stadiul de necesitate. Existenţa unor
mecanisme independente şi funcţionarea efectivă a acestora trebuie să asigure un cadru
juridic coerent prin care se garantează remediul dreptului încălcat.
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Se pare, însă, că până în momentul de faţă, o echilibrare a celor două puncte de vedere
nu este dată la nivel naţional. Convenţia Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale este
un exemplu în acest sens. Constituită ca un instrument internaţional în protecţia drepturilor
omului, Convenţia Cadru prin mecanismul de evaluare şi implementare al acesteia atrage
atenţia asupra situaţiei minorităţilor din perspectiva juridică realizând “echilibrul” între cele
două puncte de vedere.
Opiniile Comitetului Consultativ şi Rezoluţiile Consiliului de Miniştrii ai Consiliului
Europei în ceea ce priveşte situaţia romilor, sunt sunt cel puţin sugestive: “romii sunt o
minoritate ce trebuie recunoscută la nivel naţional şi internaţional dar în acelaşi timp se
exprimă îngrijorarea faţă de discriminarea la care sunt supuşi romii în diferite ţări membre
ale Consiliului Europei”.
Ceea ce până în anii precedenţi era exprimat sub formă de recomandare a devenit
pentru majoritatea statelor o obligaţie. Adoptarea Directivei 43/2000 din 29 iunie 2000 a
Consiliului Uniunii Europene “cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între
persoane indiferent de originea rasială sau etnică” a impus statelor membre UE cât şi celor
candidate ca termen limită anul 2003 pentru a-şi armoniza sistemul legislativ în cea ce
priveşte protecţia juridică împotriva discriminării.
Opiniile Comitetului Consultativ sugerează în fapt acelaşi lucru. Rămâne ca organismele interguvernamentale şi mecanismele internaţionale specializate să monitorizeze
acest proces urmat de implementarea efectivă la nivel domestic.
Dezideriu Gergely
Avocat, Baroul Bucureşti
Romani CRISS,
Decembrie 2002
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Introducere

“Romii şi Convenţia Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale” este o lucrare ce se
constituie dintr-o compilaţie de texte elaborate de diferite instituţii internaţionale sau experţi
în domeniul minorităţilor şi protecţiei drepturilor omului. Publicarea unei asemenea lucrări a
fost posibilă prin finanţarea unui proiect realizat de Departamentul Drepturile Omului din
cadrul Romani CRISS - Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii din România.
Acest proiect a fost finanţat de organizaţia Minority Rights Group International din
Marea Britanie a cărei expertiză este concentrată în special pe minorităţi.
Protecţia minorităţilor este astăzi pusă într-o poziţie prioritară pa agendă, atât la nivel
european, cât şi în interiorul multor state candidate o serie de iniţiative legislative şi de
politică publică fiind adoptate pentru a îmbunătăţi şansele minorităţilor rasiale şi etnice.
Principalele două principii de abordare a chestiunii protecţiei minorităţilor vizează: punerea
în aplicare a normelor anti-discriminatorii şi sprijinirea drepturilor minorităţilor. Măsurile antidiscriminatorii sunt gândite astfel încât să asigure tratamentul nediferenţiat al persoanelor.
Scopul protecţiei drepturilor minorităţilor e acela de a permite persoanelor şi comunităţilor
să-şi conserve diferenţele astfel încât să evite asimilarea forţată în cultura majoritară.
Mai mult ca oricare alt grup, romii se lovesc de probleme imediate şi presante care ţin
de excluderea din mijlocul societăţilor în care trăiesc, inclusiv de discriminarea în accesul la
educaţie, la un loc de muncă, la asistenţa medicală şi la bunuri şi servicii. În toate aceste
cazuri, reparaţiile prevăzute de lege sunt rareori implementate. Şi totuşi, romii sunt o ţintă în
parte şi findcă aceştia fac parte dintr-o comunitate separată: - o comunitate ce a fost
marginalizată în trecut şii impiedicată să se dezvolte pe linia propriilor interese. 1
Demersul analitic în elaborarea lucrării
Lucrarea de faţă încearcă să pună în evidenţă prin raportarea la sistemul de protecţie al
drepturilor omului, romii ca minoritate europeană în contextul statelor membre la Convenţia
Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Natţonale a Consiliului Europei.
Situaţia romilor în statele membre ale Consiliului Europei diferă de la stat la stat dar în
acelaşi timp excluderea şi discriminarea se pare că sunt caracteristici comune pentru
situaţia romilor idiferent de teritoriul statului pe care se află. Pe fondul acestei probleme, am
încercat să punem în evidenţă aspectele legate în special de minoritatea romilor în
contextul anumitor articole din Convenţia Cadru, în speţă articolul 4 şi 6 care se referă la
egalitatea în faţa legii şi protecţia împotriva discriminării.
Modul în care se abordează această problemă are ca punct de plecare romii şi o scurtă
descriere a apariţiei acestora în Europa, urmată de analiza dezvoltării protecţiei minorităţilor
pe agenda Consiliului Europei şi finalizând cu prezentarea generală a Convenţiei Cadru.
Vezi Institutul pentru o Societate Deschisă, Programul de Monitorizare a Procesului de aderare la UE: Protecţia
Minorităţilor, OSI, Budapesta, septembrie 2001, disponibilă şi la adresa http://www.eumap.org
1
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Tematica minorităţii romilor în contextul Convenţiei Cadru este prezentată pornind de la
definiţia noţiunii de minoritate naţională şi urmărind statutul acesteia în interioul statelor
membre ale Convenţiei, raportat la alte mecanisme non-juridice sau politice, precum
Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei (ECRI), Parlamentul European,
Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) etc. Ulterior sunt analizate
rapoartele Statelor membre ale Convenţiei Cadru, Opiniile Comitetului Consultativ şi
Rezoluţiile Consiliului de Miniştrii. Toate aceste documente sunt analizate din perspectiva
reflectării situaţiei romilor în lumina articolelor 4 şi 6 din Convenţia Cadru pentru Protecţia
Minorităţilor Naţionale a Consilului Europei.
Cui se adresează această lucrare ?
O întrebare pertinentă cu privire la prezenta lucrare ar fi în primul rând, cui se
adresează. În mod evident, aceasta se adresează organizaţiilor non-guvernamentale ale
romilor care acti-vează în domeniul drepturilor omului. De altfel, prima parte a lucrării este
general explicativă referindu-se la noţiuni cu privire la Convenţia Cadru. Rolul organizaţiilor
non-guvernamentale în procesul de implementare al Convenţiei poate fi semnificativ şi
esenţial pentru adoptarea Opiniilor şi chiar al Rezoluţiilor Comitetului de Miniştrii ai
Consiliului Europei. Ce-a dea doua parte a lucrării urmăreşte acest demers, de aceea
informaţiile prezentate pot fi folosite de organizaţii non-guvernamentale ca instrument în
influenţarea politicilor publice din respectivele state.
În aceeaşi măsură, lucrarea este un punct de referinţă şi pentru guvernele statelor
membre ale Convenţiei Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale. Din această
perspectivă, lucrarea este un mijloc de persuasiune în recunoaşterea la nivel naţional a
minorităţii romilor, în adoptarea măsurilor legislative la nivel naţional privind sancţionarea
discriminării şi implementarea acestora prin mecanisme independente, precum şi adoptarea
de politici publice privind îmbunătăţirea situaţiei romilor.
Un al treilea grup ţintă al lucrării îl constituie persoanele ce activează în domeniul
drepturilor omului şi al romilor în special, avocaţi, experţi şi activişti.
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Cine sunt şi de ce romi/ţigani?

Terminologia pentru romi/ţigani:
Ţigan: Termen folosit pentru a denumi grupuri etnice formate prin dispersia grupurilor
comerciale, nomade sau de alt fel din India în secolul al X-lea, şi amestecarea lor cu
europeni şi alte grupuri în perioada Diasporei lor.
Rom: Termen larg folosit în diferite moduri care semnifică:
(a) Acele grupuri etnice (exp. Kalderash, Lovari etc.) care vorbesc dialecte ale limbii
romani precum ‘Vlach’, ‘Xoraxane’ sau ‘Rom’.
(b) Orice persoană identificată de alţii ca ţigan în Europa Centrală şi de Est şi Turcia,
precum şi cei din afara regiunii est -europene de extragere.
(c) Populaţia roma în general.
Termenul romi este folosit pentru ca, în general, acesta este preferat pentru a denumi
acesta comunitate în Europa Centrală şi de Est. Termenul de ţigani poate fi jignitor
pentru romii din Europa Centrală şi de Est.2

Primele grupuri de romi/ţigani au ajuns în Europa venind din est în secolele XIV şi
XV. La acea dată, încă îşi mai aminteau de ţara lor natală, aşa cum demostrează
numeroasele documente datând din perioada 1422-1590, perioadă în care rădăcinile lor
indiene au fost treptat acoperite de legende privind origini egiptene.
Odată cu sosirea lor, au apărut încercări ale populaţiilor locale de a categoriza noii
veniţi prin diverse denumiri legate de presupusele lor origini.
De exemplu, în Grecia, o sectă din Asia Mică ai cărei membri aveau o reputaţie de
magicieni, au fost cunoscuţi timp de secole prin denumirea colectiva de ‘Atsinganos’
(‘neatinşi, de neatins’). Când noul grup a sosit din est, le-a fost atribuit acest nume şi, cu
anumite variaţii, a rămas în uz în numeroase ţări (precum ‘Tigan’ în Bulgaria, România, şi
Ungaria, ‘Cigain’ şi mai târziu ‘Tsiganes’ în Franţa, ‘Zigeuner’ în Germania, ‘Zingari’ în Italia,
‘Ciganos’ în Portugalia etc). În mod similar, multe regiuni frecventate de nomazi de origine
estică au fost denumite la acea vreme “Micul Egipt”. Probabil acesta este motivul pentru
care, atunci când aceşti nomazi s-au mutat în alte ţări europene, erau frecvent porecliţi
“Egipteni”, o altă denumire care a rămas în diferite forme, alături de ‘Gypsies’ în engleză şi
‘Gitanos’ în spaniolă.
Abia către sfârşitul secolului XVIII, un studiu comparativ, realizat în Ungaria, între
terminologia romilor/ţiganilor şi limbi indiene, a făcut posibilă formularea ipotezei confirmată mai apoi de lingvişti - originilor indiene a acelor comunităţi pe care le numim
“ţigani” sau “romi”. Migraţiile înaintaşilor acestora, originând din India, s-au dezvoltat
probabil de-a lungul unui număr de secole înainte de sosirea lor în Europa. Cercetări

Vezi Minority Rights Group International, Jean-Pierre Liegeois şi Nicolae Gheorghe, “Romii/Ţiganii: O minoritate
europeană”, Minority Rights Group International, 1995, pag. 6, disponibilă la adresa http://www.minorityrights.org
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recente demonstrează că cronicile istoricilor şi geografilor persani şi arabi confirmă
descoperirile lingvistice.3
Datele de mai jos indică prima înregistrare a prezenţei romilor/ţiganilor în diverse ţări
europene, ţinând cont că sosiri anterioare ar fi putut fi / trece neobservate:
1407 Germania; 1419 Franţa; 1420 Olanda; 1422 Italia; 1425 Spania; 1501 Rusia; 1505
Scoţia, Danemarca; 1512 Suedia; 1514 Anglia; 1533 Estonia; 1540 Norvegia; 1584
Finlanda.
Odată ajunse în Europa de vest, grupurile au continuat adesea să călătorească
dintr-o regiune sau ţară în alta; totuşi, unii şi-au redus sau întrerupt migraţia şi şi-au adaptat
metodele de lucru la cerinţele locale, ocupându-se, spre exemplu de comerţ, meşteşuguri
sau munci agricole sezoniere. În decursul călătoriilor lor, aceste grupuri de romi/ţigani au
întâlnit alţi nomazi de origine indigenă europeană.
De exemplu, în Irlanda din secolul XII, un grup cunoscut ca ‘Tinklers’ sau ‘Tynkers’ şi-a
păstrat identitatea, organizarea socială şi dialectele lingvistice celtice diferite de cele ale
populaţiei din jur. În mod asemănător, ‘Quinquis’ din Spania din secolul XVI, precum şi
‘Jenisch’ din Germania din secolul XVII, şi-au menţinut identităţi separate.
Aceste întâlniri au rezultat în schimburi culturale şi sociale, conducând la stratificare
şi diversificare lingvistică şi culturală semnificativă, atât în cadrul aceleaşi regiuni, cât şi de
la o regiune la alta. Denumirile atribuite acestor comunităţi de către persoanele din afară, ca
şi numele utilizate de comunităţile însişi, sunt foarte diferite. Ele au dobândit conotaţii adânc
peiorative în majoritatea limbilor, texte politice şi administrative folosind adesea termeni
familiari sau inventând parafraze sau metafore incluse în politicile oficiale ale vremii.
De exemplu, persoanele de origine nomadă (personnes d’origine nomade), neagă orice
referire la cultură şi a fost termenul preferat în Franţa în anii ‘70, când politica era una de
asimilare. Prezenta lucrare utilizează uneori termenul de Călători (Travellers), care este
denumirea preferată a unui număr de comunităţi de origine non-indiană şi care este relativ
lipsit de un ton negativ. Termenul “ţigani” nu este perceput în general ca având un sens
negativ; totuşi, are anumite conotaţii negative, de exemplu în Germania, datorită stigmatului
ataşat cuvântului ‘Zigeuner’ în perioada nazistă. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte
comunităţile definite prin aceste denumiri, acestea nu au un termen colectiv pentru ele
însele şi folosesc aceşti termeni în context politic (de exemplu, ‘Tsiganes’ în franceză,
‘Gypsies’ în engleză etc.) deoarece sunt opţiuni acceptabile, mai ales pentru Europa
occidentală.
În ceea ce priveşte denumirea de “rom” sau “romi”, cu toate că nu include toate
grupurile în discuţie, este din ce în ce mai folosit în sfera politică şi are avantajul unei
demarcări clare faţă de termenii impuşi din afară. Mai mult, acest termen este auto-definirea
unui număr semnificativ de astfel de grupuri şi corespunde cel mai bine realităţii socioculturale şi voinţei politice a grupurilor din Europa Centrală şi de Est, ceea ce însumează
70 % din populaţia identificată ca ţigani în Europa.4
Pentru detalii vezi Kenrick, D. “Ţiganii: Din India până la Mediterană”, Gypsy Research Centre-CRDP MidiPyrenees, Colecţia Interface, Toulouse 1994.
4 Pentru detalii vezi Jean Pierre Liegeois, “Romii/Ţiganii, Călătorii”, Consilui Europei, Publlicaţii, Strassbourg,
1994.
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Pericolul definirii termenului de “minoritate”
Ce este, de fapt, o minoritate? Răspunsul la această întrebare adeseori depinde
dacă îi este adresată unui academician sau unui politician. De exemplu, prin negarea
existenţei unei minorităţi, sau prin negarea sa în aşa fel încât îi diminuează sau schimbă
statutul, un stat poate nega drepturi respectivei minorităţi. El poate argumenta că nu este
nevoie să adopte reglementări speciale pentru cei care nu există şi, odată ce a redefinit sau
divizat o minoritate pentru a servi percepţiilor sale, statul poate susţine atunci că nu sunt
refuzate nici un fel de drepturi educaţionale, în afara celor care sunt refuzate oricăruia dintre
cetăţenii săi.
Cu toate acestea, este important să accentuăm că majoritatea statelor recunosc
multe dintre minorităţile ce locuiesc pe teritoriul lor. “Minoritate” este evident, la un anumit
nivel, un termen care este în contradicţie cu cel de “majoritate”. Totusi, această distincţie
ridică, de asemenea, probleme. Dacă distincţia majoritate/minoritate se face pe criterii
numerice, săracii şi femeile, deşi discriminaţi în viaţa cotidiană, nu sunt minorităţi (din
moment ce sunt numeric majoritari). Dacă distincţia se face în funcţie de accesul la puterea
economică, politică şi educaţională, atunci anumite minorităţi - cum ar fi cei bogaţi - sunt
foarte puternice. Câteodată, alte tipuri de minorităţi pot fi puternice în alte moduri, deşi
această putere este deseori contestată.
O minoritate stigmatizată, care are negat accesul la sursele tradiţionale de mobilitate
socială, se poate concentra în acele domenii ale vieţii unde barierele sunt mai joase, folosind
adesea educaţia ca sprijin pentru a trece bariera.5
Obiectivul acestui argument, aparent cazuistic, este să arate că termenul este mai
complicat decât pare la prima vedere. Dacă grupurile dominante definesc minorităţile, vor
alcătui o listă diferită de cea alcătuită de grupuri, care fac definirea similar cu Naţiunile Unite şi
Comunitatea Europeană care definesc minorităţile în două moduri, combinat cu un control
continuu: Definiţii ale statelor --- Definiţii ale grupurilor.6 Astfel, definiţiile vor diferi de la stat la
stat şi procesul de definire în interiorul statului va diferi potrivit circumstanţelor specifice, de
obicei legate de percepţia statului asupra puterii politice a grupurilor în discuţie. Chiar şi
definiţiile susţinute de organizaţiile internaţionale sunt condiţionate de forţe similare şi aceste
percepţii se vor schimba în timp, conducând la o altă redefinire. Cel mai des întâlnit rezultat al
unui astfel de proces este definirea minorităţii în funcţie de un atribut socio-economic particular
sau un set de astfel de atribute. Cele mai comune atribute sunt detaliate în fig. 1. Aşa cum
demostrează fig. 1, există diferite categorii de minorităţi iar oamenii pot fi încadraţi (sau pot fi
clasificaţi de alţii) în mai multe din aceste categorii.
“...un exemplu clasic istoric ar fi modul în care poporul evreu, având negat accesul la majoritatea căilor de
mobilitate socială în timpul secolului XIX (şi mare parte din XX) în multe din statele unde locuia, s-a concentrat pe
alte căi asupra cărora avea anumite libertăţi şi control, cum ar fi educaţia. O consecinţă a fost poziţia lor
proeminentă în viaţa intelectuală în ambele secole. Exemple mai recente ar fi: Jains în India, Copts în Egipt şi
Chinezi în Malaysia. Faptul că cheia succesului lor este educaţia sau religia este nesemnificativ. Puterea lor
economică este fragilă, la fel cum le lipseşte puterea politică, precum au aflat asiaticii din Africa de est pe propriul
lor cost în anii 1960 şi 1970”. Citat din Minority Rights Group International, 94/1, ”Drepturi la educaţie şi minorităţi”,
MRG, 1994, pag 7.
6 Vezi Minority Rights Group International, 94/1, ”Drepturi la educaţie şi minorităţi”, MRG, 1994, pag 7.
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Important este ca pentru a vedea un grup minoritar ca, să zicem, o minoritate etnică,
poate fi o perspectivă prea îngustă deoarece şi cel care face definirea este important, de
asemenea. Ne putem defini pe noi înşişi şi grupurile cărora aparţinem, în funcţie de limbă,
istorie, cultură, religie şi aşa mai departe, dar alţii ne pot defini în alte moduri. Ei pot vedea doar
apartenenţa noastră religioasă sau culoarea pielii şi să ne definescă în termeni care se
potrivesc mai degrabă prejudecăţilor şi stereotipurilor proprii decât sensul în care noi ne
înţelegem pe noi şi grupul nostru.7
Fig. 1.
Diferenţierea minorităţilor
i. Economic
În orice stat, bogaţii constituie o minoritate, dar aceasta este rar una pentru care este
exprimată îngrijorarea, în sensul urmărit de acest raport.
ii. Handicap
Persoanele cu handicap au fost stigmatizate, mai ales în privinţa educaţiei.
iii. Religie
Minorităţile religioase au fost adesea persecutate, şi continuă încă să fie.
iv. Limba
Minorităţile lingvistive sunt puse frecvent în situaţia de a avea drepturile lor lingvistice
ignorate de către grupurile lingvistice dominante.
v. Naţionalitatea
Prin aceasta se înţelege un grup care se vede pe sine ca un popor sau o naţiune
distinctă în interiorul unui stat mare şi care are pretenţii istorice de lungă durată la
teritoriu în cadrul statului.
vi. Refugiaţi şi azilanţi
Aceste minorităţi, spre deosebire de altele, nu declară atât pretenţii faţă de statul în care
au fugit, deşi bineînţeles că le au, ci apelează în principal la organizaţii internaţionale
mari pentru drepturile lor limitate ca minorităţi.
vii. 'Rasa'
Un termen fără sens în ştiinţă, dar care descrie o percepţie publică.
viii. Etnie
Un fel de concept care le include pe toate, însemnând un grup care se vede pe sine
şi/sau este văzut de ceilalţi ca fiind distinct în cadrul statului, prin faptul că are anumite
atribute comune, precum istoria, cultura, limba, religia şi aşa mai departe.
Fig. 1 prezentată în acest capitol este o parte componentă a broşurii ”Drepturi la educaţie şi minorităţi” editată de
organizaţia Minority Rights Group International, 94/1, 1994, pag 8.
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CAPITOLUL I Protecţia drepturilor minorităţilor naţionale pe
agenda Consiliului Europei
I. Introducere
Consiliul Europei a studiat situaţia minorităţilor naţionale de-a lungul unei perioade de
peste 40 de ani. În primul său an de existenţă (1949), Adunarea Parlamentară a
recunoscut, într-un raport al Comitetului privind Chestiunile Legale şi Administrative din
cadrul Consiliului Europei, importanţa “problemei protecţiei lărgite a drepturilor minorităţilor
naţionale”. În 1961, Adunarea recomandă includerea unui articol în Al Doilea Protocol
Adiţional pentru a garanta minorităţilor naţionale anumite drepturi ce nu sunt stipulate de
Convenţia Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO). Aceasta din urmă face referire la
“asocierea cu o minoritate naţională” în clauza de non-discriminare prevăzută în articolul 14.
Recomandarea 285 (1961) propune următoarea formulare pentru articolul elaborat cu
privire la protecţia minorităţilor naţionale: "Persoanelor aparţinând unei minorităţi naţionale
nu le va fi refuzat dreptul, în comunitate cu alţi membri ai grupului lor, şi în conformitate cu
reglementările privind ordinea publică, de a se bucura de cultura proprie, de a utiliza limba
proprie, de a-şi înfiinţa şcoli proprii ş de a primi educaţie în limba aleasă de ei sau de a
profesa şi practica propria lor religie.”
Comitetul de experţi, care a fost instruit să ia în considerare dacă redactarea unui astfel
de protocol este posibilă şi recomandabilă, şi-a întrerupt activităţile până la data stabilirii
deciziei finale în cazurile lingvistice belgiene privind limba folosită în educaţie (Curtea
Europeană a Drepturilor Omului, Sentinţa din 27 iulie 1968, Seria A Nr. 6). În 1973, acesta a
concluzionat că, din punct de vedere legal, nu există o nevoie specială de a constitui drepturile
minorităţilor naţionale în subiectul unui viitor protocol la Conveţia pentru Drepturile Omului.
Totuşi, experţii consideră că nu există un obstacol legal major pentru adoptarea unui
asemenea protocol, dacă acesta este considerat recomandabil din alte motive.
Recent, Adunarea Parlamentară a recomandat Comitetului Miniştrilor un număr de
măsuri politice şi legale, în principal elaborarea unui protocol sau a unei convenţii privind
drepturile minorităţilor naţionale. Recomandarea 1134 (1990) conţine o listă de principii pe
care Adunarea le consideră necesare pentru protecţia minorităţilor naţionale. În octombrie
1991, Comitetului Director pentru Drepturile Omului (CDDH) i-a fost dată sarcina de a
examina, atât din punct de vedere legal cât şi politic, condiţiile în care Consiliul Europei ar
putea derula activităţi pentru protecţia minorităţilor naţionale, luând în considerare
activitatea întreprinsă de Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa (CSCE) şi
Naţiunile Unite, precum şi reflecţiile din cadrul Consiliului Europei. 8 În mai 1992, Comitetul
Miniştrilor a instruit CDDH să examineze posibilitatea formulării de standarde legale
specifice cu referire la protecţia minorităţilor naţionale. În acest scop, CDDH a alcătuit un
comitet de experţi (DH-MIN) căruia, conform noilor reglementări emise în martie 1993, i-a
fost cerut să propună standarde legale specifice în acest domeniu, ţinând cont de principiile
Vezi Consiliul Europei, Raport Explicativ la “Convenţia Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale”, Consiliul
Europei, disponibil la adresa http://www.coe.int
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de complementaritate a activităţii între Consiliul Europei şi CSCE. Comitetului Director pentru
Drepturile Omului (CDDH) şi Comitet de experţi (DH-MIN) au luat în considerare diverse
texte, în principal propunerea privind Convenţia Europeană pentru Protecţia Minorităţilor
Naţionale redactată de către Comisia Europeană pentru Democraţie prin Lege (aşa numita
Comisie de la Veneţia), propunerea austriacă pentru un protocol adiţional la CEDO,
proiectul de protocol adiţional la CEDO inclus în Recomandarea Adunării 1201 (1993),
precum şi alte propuneri. Această cercetare s-a materializat în raportul CDDH către
Comitetul Miniştrilor din 8 septembrie 1993, care include diferite reglementări legale ce pot fi
adoptate în acest domeniu şi instrumentele legale prin care acestea pot fi aplicate. În acest
sens, CDDH menţionează faptul că nu a existat un consens în privinţa interpretării
termenului de “minorităţi naţionale”.
Pasul decisiv a fost făcut când Şefii de Stat şi de Guvern din ţările membre ale Consiliului
Europei s-au întâlnit la summitul de la Viena din 9 octombrie 1993. S-a decis atunci ca minorităţile naţionale pe care demersul istoriei le-a stabilit în Europa trebuie să fie protejate şi
respectate ca o contribuţie la pace şi stabilitate. Mai mult, Şefii de Stat şi de Guvern au decis
să-şi asume angajamente legale privind protecţia minorităţilor naţionale. Appendixul II al
Declaraţiei de la Viena solicită Comitetului Miniştrilor:
- să redacteze fără întârziere o convenţie cadru stabilind principiile pe care statele
semnatare se angajează să le respecte pentru a asigura protecţia minorităţilor naţionale.
Acest instrument este deschis de asemenea semnării şi de către state non-membre;
- să înceapă lucrul pentru redactarea unui protocol care să completeze Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului în domeniul cultural prin reglementări, garantând drepturi
individuale, în special, pentru persoane aparţinând minorităţilor naţionale.
Pe 4 Noiembrie 1993, Comitetul Miniştrilor a înfiinţat un Comitet Ad-Hoc pentru Protecţia
Minorităţilor Naţionale (CAHMIN). Termenii de referinţă ai acestuia reflecta deciziile luate la
Viena. Comitetul, alcătuit din experţi din statele membre ale Consiliului Europei, şi-a început
activitatea la sfârşitul lunii ianuarie 1994, cu participarea reprezentanţilor CDDH, Consiliului
pentru Cooperare Culturala (CDCC), Comitetului Director pentru Mass Media (CDMM) şi ai
Comisiei Europene pentru Democraţie prin Lege. Înaltul Comisar pentru Minorităţi Naţionale al
OSCE şi Comisia Comunităţilor Europene au luat parte, de asemenea, ca observatori.
Pe 15 aprilie 1994, CAHMIN a trimis Comitetului Miniştrilor un raport interimar, care a fost
mai apoi comunicat Adunării Parlamentare (Doc. 7109). În cadrul sesiunii a 94-a din mai 1994,
Comitetul Miniştrilor şi-a exprimat satisfacţia faţă de progresul înregistrat, conform reglementărilor
derivând din Declaraţia de la Viena. Un anume număr de reglementări ale Convenţiei Cadru, stipulând arbitrajul politic, precum şi cele privind monitorizarea implementării, au fost redactate
de către Comitetul Miniştrilor (517 bis, întâlnirea Adjuncţilor Miniştrilor, 7 Octombrie 1994).
Pe parcursul acestei întâlniri din 10-14 octombrie 1994, CAHMIN a decis să supună
proiectul Convenţiei Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale spre aprobarea Comitetului
Miniştrilor, care a adoptat textul la cea de-a 95-a Sesiune Ministerială, pe 10 noiembrie 1994.
Convenţia Cadru a fost deschisă spre semnare de către statele membre ale Consiliului
Europei, pe 1 februrie 1995.9
Vezi Consiliul Europei, Raport Explicativ la “Convenţia Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale”, Consiliul
Europei, disponibil la adresa http://www.coe.int
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I.1. Intrarea în vigoare a Convenţiei Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale
Pe 1 februarie 1998, Convenţia Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale a
Consiliului Europei a intrat în vigoare. Acesta constituie un punct de referinţă, deoarece
Convenţia este primul instrument multilateral cu implicaţii legale, destinat protecţiei
minorităţilor naţionale, în general. Eficacitatea sa, însă, depinde de faptul dacă este luată în
serios de guverne şi de întărirea mecanismelor de monitorizare ale Consiliului Europei
pentru a supraveghea implementarea sa.
Implicarea activă a organizaţiilor non-guvernamentale este crucială pentru ambii
factori. Organizaţiile non-guvernamentale pot atât încuraja guvernele să opereze schimbările
legislative şi de politici necesare pentru realizarea principiilor cuprinse în Convenţie, cât şi prin
difuzarea de informaţii şi analize pentru a asista în monitorizarea îndeplinirii sarcinilor de către
guvern. Convenţia Cadru poate servi ca model şi standard legal pentru legislaţia şi practicile
statelor membre ale Consiliului Europei, precum şi a statelor care intenţionează să devină
membre cu privire la tratamentul minorităţilor de către acestea.
Convenţia poate fi considerată cea mai recentă şi cuprinzătoare în privinţa
standardelor internaţionale pentru minorităţi naţionale şi adoptarea sa a devenit obligatorie
pentru statele candidate la Consiliului Europei. Convenţia are o autoritate morală şi politică,
chiar dacă nu a fost ratificată legal de unele state.10
I.2. De ce drepturile minorităţilor?
Cea mai mare atenţie în domeniul dreptului internaţional privind drepturile omului a
fost acordată drepturilor persoanelor/indivizilor. Adesea, indivizii aparţinând unei minorităţi
nu se bucură în totalitate de drepturile şi libertăţile ce le aparţin, deoarece sunt discriminaţi
pe baza identităţii lor etnice, religioase sau lingvistice. Totuşi, reglementările nondiscriminatorii nu sunt suficiente pentru a asigura minorităţilor egalitate deplină şi efectivă.
Interzicerea discriminării rezultă în egalitate în faţa legii, dar nu asigură egalitatea în
fapt. Mai mult, măsuri şi drepturi speciale pentru protecţia minorităţilor naţionale sunt
necesare pentru a depăşi modele tipice de discriminare şi a realiza egalitate în practică.
Drepturile minorităţilor fac parte din categoria drepturilor omului. Drepturile minorităţilor nu
sunt privilegii; ele sunt disponibile pentru ca minorităţile să îşi poată păstra şi dezvolta
identitatea, caracteristicile şi tradiţiile proprii. Doar atunci poate fi egalitatea deplină şi
efectivă dobândită.11
Astfel, ar trebui stabilite măsuri în domeniul educaţiei, culturii, religiei, dar şi în cele
referitoare la chestiunile politice, sociale şi economice, pentru a aduce minorităţile la o
egalitate efectivă cu restul populaţiei. Măsurile pentru promovarea egalităţii depline şi
efective nu sunt considerate a fi un act de discriminare.12

Vezi Minority Rights Group International, Catherine Barnes şi Manon Olsthoorn, “Convenţia Cadru pentru
protecţia minorităţilor naţionale: Ghidul Organizaţiilor Non-Guvernamentale”, MRG, 1999.
11 Idem
12 Idem
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CAPITOLUL II Convenţia Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale
II.1. Despre Convenţie
Convenţia Cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale este primul instrument
multilateral dezvoltat pentru a se adresa situaţiei minorităţilor în general şi care are implicaţii
legale. Folosirea termenului “cadru” se referă la faptul că Convenţia conţine reglementări de
tip “program”. Având în vedere diferitele situaţii şi probleme în statele membre, autorii
Convenţiei nu au considerat viabil să includă reglementări care să conţină drepturi pentru
minorităţi, detaliate sau specifice. Conveţia stabileşte astfel obiective şi principii generale
privind chestiuni precum contacte trans-frontaliere, educaţie, egalitate deplină şi efectivă,
identitate, asociere, religie, limba, media şi participare. Trebuie menţionat că anunite
reglementări depăşesc stadiul de stipulare de principii, astfel că această Convenţie cadru
este numită uneori o convenţie hibrid.
Preambulul Convenţiei stabileşte că statele semnatare sunt obligate să implementeze obiectivele şi principiile prin legislaţiile şi politicile naţionale.
Raportul Explicativ al Convenţiei specifică, la paragraful 11, că reglementările permit
statelor în cauză o măsură de adaptabilitate în implementarea principiilor şi obiectivelor
pentru a le da ocazia să ia în considerare circumstanţe particulare.
Convenţia crează obligaţii legale pentru semnatari. Aceasta obligă statele
semnatare să realizeze principiile Convenţiei prin adoptarea de măsuri speciale, stoparea
anumitor practici şi garantarea drepturilor specifice.
Însă, reglementările sale sunt redactate ca obligaţii ale statelor şi nu sunt exprimate
în termeni de drepturi specifice ale persoanelor aparţinând minorităţilor, aşa cum prevede
CEDO13. Dacă indivizii consideră că drepturile prevăzute de CEDO le-au fost încălcate, ei
pot, în majoritatea statelor membre, să invoce CEDO ca bază legală pentru reclamaţiile lor
în faţa unei instanţe interne. În cazul în care nu sunt satisfăcuţi de rezultatul remediilor
interne, ei pot face apel la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Nu este însă şi cazul
pentru Convenţia Cadru. Astfel, deşi unele articole ale Convenţiei fac referire explicită la
drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, depinde de legislaţia internă a
statelor semnatare dacă aceste drepturi sunt sancţionabile la nivel intern sau nu. Este
important să ţinem cont că diferite reglementări ale Convenţiei se suprapun peste cele ale
CEDO, de exemplu dreptul la libertatea de expresie. Principala justificare a acestui fapt este
că unele state semnatare ale Convenţiei Cadru nu sunt membre ale Consiliului Europei şi
astfel nu sunt semnatare ale CEDO.
Minorităţile pot face, de asemenea, uz de CEDO pentru a-şi susţine cauza.
Totodată, trebuie menţionat că Raportul Explicativ stipulează că nu sunt avute în vedere
drepturile colective ale minorităţilor naţionale. În schimb, se argumentează că protecţia
minorităţilor naţionale poate fi atinsă prin protecţia drepturilor persoanelor care sunt membre
ale unei comunităţi. Cu toate acestea, Conveţia Cadru nu se opune introducerii de drepturi
colective. Se consideră, mai degrabă, a fi o chestiune de alegere tehnică.
13

CEDO reprezintă prescurtarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului
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Accentul se pune pe protecţia persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, care îşi
pot exercita drepturile individual sau în comunitate cu alţii. Există, însă, o dimensiune
colectivă, referitor la articolele 10, 11 şi 14 cu privire la drepturile lingvistice în zone locuite,
în mod tradiţional sau în număr mare de persoane, aparţinând minorităţilor naţionale.
II.2. Articole
Organizaţiile non-guvernamentale, care doresc să utilizeze convenţia în activitatea
lor, trebuie să facă referire la textul actual al Convenţiei. Acesta oferă detalii despre
obligaţiile specifice iar textul său are implicaţii legale asupra statelor care l-au ratificat. Cu
toate acestea, următorul rezumat oferă o idee generală a ceea ce este stipulat în
Convenţie.
Preambulul este secţiunea care oferă justificarea elaborării Convenţiei Cadru şi dă
ocazia unei pătrunderi în “spiritul” acordului. Aşa cum este explicat mai sus, principiile din
text sunt redactate în termeni generali.
Declaraţiile din Preambul trebuie considerate ca un ghid pentru interpretarea
Convenţiei. Acesta recunoaşte că transformările istoriei europene au demonstrat că
protecţia minorităţilor naţionale este esenţială pentru stabilitate, securitate democratică şi
pace pe acest continent. Se accentuază, printre alte lucruri, că “o societate pluralistă şi
autentic democratică ar trebui nu numai să respecte identitatea etnică, culturală, lingvistică
şi religioasă a fiecarei persoane aparţinând unei minorităţi naţionale, dar şi să creeze
condiţii prielnice pentru a le da ocazia să se exprime, să-şi păstreze şi să-şi dezvolte
identitatea.” Statele semnatare sunt astfel obligate să ia măsuri. Se declară, de asemenea,
că “este necesară crearea unui climat de toleranţă şi dialog pentru a permite ca diversitatea
culturală să fie o sursă şi un factor, nu de diviziune, ci de îmbogăţirea a fiecărei societăţi”.14
Un conspect al Convenţiei este prezentat mai jos, accentul fiind pus pe:
Titlul I, Articolele 1 - 3, prevăd unele principii generale:
♦ Articolul 1 stipulează că protecţia minorităţilor naţionale face parte integrantă din
protecţia internaţională a drepturilor omului.
♦ Articolul 2 declară că dispoziţiile prezentei Convenţii Cadru vor fi aplicate cu bunăcredinţă şi prin cooperarea între state.
♦ Articolul 3 stabileşte că orice persoană aparţinând unei minorităţi naţionale are dreptul
să aleagă liber dacă să fie tratată sau nu ca atare şi nici un dezavantaj nu poate
rezulta dintr-o asemenea alegere ori din exerciţiul drepturilor legate de aceasta,
precum şi că drepturile şi libertăţile ce decurg din principiile enunţate în prezenta
Convenţie Cadru, pot fi exercitate individual sau în comun cu alţii.
Titlul II, Articolele 4 - 19, este principala parte operativă a textului şi conţine reglementările
“tip program”. Acestea stipulează obiectivele şi principiile protejate de Convenţia Cadru.
Statele semnatare trebuie să implementeze reglementările prin legislaţie şi politici

14

Vezi Nota de Subsol 10

17

corespunzătoare la nivel naţional şi, atunci când este cazul, prin acorduri bilaterale şi
multilaterale:
♦ Articolul 4 stabileşte obligaţia statelor semnatare de a garanta “dreptul la egalitate în
faţa legii şi la egala protecţie a legii”. De asemenea, obligă statele să adopte “măsuri
adecvate” pentru a promova, în toate domeniile vieţii economice, sociale, politice şi
culturale, egalitatea deplină şi efectivă şi declară că măsurile astfel adoptate nu vor fi
considerate acte de discriminare.
♦ Articolul 5 obligă statele semnatare “să promoveze condiţiile necesare” pentru a
permite minorităţilor naţionale să-şi menţină şi să-şi dezvolte cultura, precum şi sa-şi
păstreze elementele esenţiale ale identităţii lor. Se specifică, de asemenea, că statele
trebuie să se asigure că minorităţile vor fi protejate împotriva “asimilării forţate”.
♦ Articolul 6 solicită statelor semnatare să încurajeze respectul reciproc, toleranţa,
dialogul intercultural şi cooperarea între toate persoanele care trăiesc pe teritoriul lor.
Mai departe, obligă statele să protejeze persoanele care ar putea fi victime ale
“discriminării, ostilităţii sau violenţei”, datorită identităţii lor minoritare.
♦ Articolul 7 priveşte dreptul la libertatea de întrunire paşnică, asociere, expresie,
gândire, conştiinţă ş religie.
♦ Articolul 8 stabileşte dreptul de a-şi manifesta “religia sau credinţa şi de a înfiinţa
instituţii, organizaţii şi asociaţii religioase”.
♦ Articolul 9 specifică faptul că dreptul la libertatea de expresie include libertatea de a
primi şi a comunica informaţii sau idei în limba minoritară. De asemenea, se stipulează
protecţia împotriva discriminării în accesul la media şi promovează posibilitatea ca
minorităţile să îşi creeze propria lor media.
♦ Articolul 10 acoperă libertăţile lingvistice, inclusiv dreptul de a folosi limba minoritară
în privat şi în public, precum şi în raporturile dintre aceste persoane şi autorităţile
administrative şi judiciare.
♦ Articolul 11 continuă cu folosirea numelui şi prenumelui în limba minoritară, precum şi
expunerea de însemne, înscripţii şi alte informaţii in limba minoritară.
♦ Articolul 12 face referire la educaţia interculturală, astfel încât statele semnatare sunt
obligate să încurajeze cunoaşterea “culturii, istoriei, limbii şi religiei” minorităţilor
naţionale şi ale majorităţii. Ele trebuie, de asemenea, “să promoveze şanse egale de
acces la educaţia de toate nivelurile”.
♦ Articolul 13 protejează dreptul minorităţiilor de a înfiinţa şi a administra “propriile
instituţii private de educaţie şi formare”, fără ca acest lucru să aibă vreo implicaţie
financiară pentru guvern.
♦ Articolul 14 protejează dreptul de a învăţa o limbă minoritară. Mai mult, se stabileşte
posibilitatea ca minorităţile să beneficieze de posibilităţi corespunzătoare de învăţare a
limbii lor minoritare ori de a primi o educaţie în această limbă, fără a se aduce atingere
învăţării limbii oficiale ori predării în această limbă.
♦ Articolul 15 obligă statele semnatare să creeze condiţiile necesare pentru participarea
efectivă a minorităţilor la viaţa culturală, socială şi economică şi la treburile publice.
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♦
♦
♦

♦

Articolul 16 declară că statele nu au voie să modifice proporţiile populaţiei din arii
locuite de minorităţi, atunci când aceste măsuri sunt îndreptate împotriva drepturilor şi
libertăţilor decurgând din principiile înscrise în prezenta Convenţie Cadru
Articolul 17 protejează dreptul de a menţine contacte libere şi paşnice peste frontiere.
De asemenea, protejează dreptul minorităţilor de a participa la activităţile organizaţiilor
non-guvernamentale, atât la nivel naţional, cât şi internaţional.
Articolul 18 stabileşte cooperarea dintre state prin încurajarea încheierii de acorduri
bilaterale şi multilaterale cu alte state pentru a asigura protecţia minorităţilor.
Articolul 19 declară că singurele “limitări, restricţii şi derogări”, pe care statele
semnatare le pot face, sunt cele permise de alte instrumentele juridice internaţionale.

Titlul III, Articolele 20–23, se concentreză pe probleme privind interpretarea principiilor din
Titlul II.
♦ Articolul 20 solicită persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale să respecte
legislaţia naţională.
♦ Articolul 21 protejează integritatea teritorială şi independenţa politică a statelor.
♦ Articolul 22 defineşte faptul că prezenta Convenţie Cadru nu va fi folosită pentru
limitarea standardelor de protecţie stabilite fie de alte instrumente internaţionale, fie de
legislaţia internă.
♦ Articolul 2 se referă la interpretarea drepturilor care fac obiectul reglementărilor atât
din Convenţie, cât şi din CEDO.
Titlul IV, Articolele 24–26, şi Titlul V, Articolele 27–32, stabilesc principiile de monitorizare
şi aplicare a Convenţiei.
II.3. Mecanismele de monitorizare ale Convenţiei Cadru pentru Protecţia Minorităţilor
Naţionale
Pe lângă o abordare constructivă şi cooperantă a statelor membre, succesul
Convenţiei va depinde, într-o mare măsură, de monitorizarea implementării Convenţiei. Un
mecanism de monitorizare funcţionabil poate contribui în mod substanţial la depăşirea
pericolului interpretărilor diferite şi restrictive.
Titlul IV, articolele 24-26, se referă la mecanismul de monitorizare. Se stipulează că
Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei va monitoriza implementarea Convenţiei pe baza
rapoartelor transmise de state, iar Consiliul Consultativ va acorda asistenţă Comitetului
Miniştrilor, în acest sens.
În septembrie 1997, Comitetul Miniştrilor a adoptat Rezoluţia 97 (10) care oferă
consiliere suplimentară în componenţa, alegerea şi numirea Consiliului Consultativ, şi
procedurile pentru îndeplinirea funcţiilor de monitorizare. Rezoluţia specifică faptul că
Consiliul Consultativ este alcătuit din “experţi independenţi”. Acest fapt este de o importanţă
majoră. Comitetul Miniştrilor (Adjuncţi) este un organism politic în care sunt reprezentate
toate statele membre ale Consiliului Europei. Ca urmare, implicarea unui organism imparţial
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în evaluarea Rapoartelor Statelor reduce nivelul politizării. Statele membre trebuie să
descrie în rapoartele lor felul în care a fost implementată Convenţia în ţările lor.
Consiliul Consultativ va lua în considerare în primul rând aceste rapoarte, şi
totodată poate ţine cont şi de dovezile obţinute din alte surse, inclusiv minorităţi şi
organizaţii non-guvernamentale. Acesta va formula apoi Avizele sale cu privire la realizarea
principiilor Convenţiei.
Comitetul Miniştrilor (Adjuncţi) va revizui, atât raportul statului, cât şi Avizele
Consiliului Consultativ, pentru a elabora concluzii şi, dacă este necesar, recomandări către
stat privitor la eficienţa implementării sale. Mecanismul de monitorizare nu cuprinde o
procedură pentru plângeri individuale, ca în cazul Curţii Europene a Drepturilor Omului.
Totuşi, organizaţiile non-guvernementale pot juca un rol important prin oferirea de informaţii
şi analize ce vor fi folosite atunci când se face evaluarea Rapoartelor statelor.
II.4. Rapoartele statelor
Statele care au ratificat Convenţia sunt obligate să transmită rapoartele lor iniţiale în
termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a Convenţiei în statul respectiv. Apoi, fiecare
stat trebuie să trimită un raport la fiecare 5 ani. În plus, Comitetul Miniştrilor poate solicita
rapoarte ad-hoc pentru a lua în discuţie circumstanţe ce pot apărea în intervalul dintre două
rapoarte periodice. Rapoartele statelor vor fi făcute publice în momentul în care Consiliul
Europei le primeşte. Statele au dreptul de a face propriile rapoarte publice la o dată
anterioară. Unele pot face acest lucru, urmând exemplul statelor care fac din elaborarea
rapoartelor lor un proces public. Rapoartele trebuie să conţină “informaţii complete cu privire
la măsuri legislative sau de altă natura ce au fost luate pentru a înfăptui principiile stabilite
în Convenţie.” Există îndrumări detaliate care specifică informaţiile ce trebuie incluse în
primul raport al statelor. Acestea au fost redactate de Consiliul Consultativ şi pot fi obţinute
de la Consiliului Europei. Partea I trebuie să conţină o introducere despre modul în care
statul a încercat să implementeze Convenţia. Mai trebuie să conţină informaţii de bază
despre ţara şi politicile sale în privinţa protecţiei minorităţilor. Statele trebuie, de asemenea,
să indice cum au promovat cunoaşterea Convenţiei, atât la nivelul publicului, cât şi la nivelul
autorităţilor guvernamentale abilitate. În partea a II-a, statele trebuie să documenteze
măsurile luate pentru implementarea Convenţiei prin prezentarea infomaţiilor articol cu
articol. În acest fel, statele trebuie să demontreze cum îndeplinesc criteriile impuse prin
Convenţie.
II.5. Rolul Consiliului Consultativ şi al Comitetul Miniştrilor
Sarcina Consiliului Consultativ este de a examina rapoartele statelor şi de a pregăti
avize cu privire la măsurile întreprinse de state pentru implementarea Convenţiei. Consiliul
Consultativ este un organism independent de experţi. 15 Comitetul Miniştrilor selectează
Lista membrilor Consiliului Consultativ poate fi găsită pe site-ul oficial al Consiliului Europei sau poate fi obţinută
de la secretariatul Consiliului Consultativ al Convenţiei Cadru.
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fiecare candidat propus de către statele semnatare. Fiecare membru va servi în calitate de
individ şi nu ca reprezentant al unui guvern. Aceştia trebuie să aibă “expertiza atestată” în
domeniul protecţiei minorităţilor, să fie independenţi şi imparţiali. Mandatul lor este de 4 ani şi
pot fi reinvestiţi o singură dată. Deşi, fiecare membru este nominalizat de către stat, respectivul
stat nu-i poate retrage candidatura după ce acea persoană a devenit membru al Consiliului.
Membrii Consiliul Consultativ nu au voie să voteze Avizele privind rapoartele
statelor care i-a nominalizat. Numărul maxim de “membrii ordinari” este 18. Este astfel
inevitabil că nu va fi numit câte un membru pentru fiecare stat semnatar. Locurile vacante
vor fi ocupate prin numirea persoanelor după listă, acordându-se prioritate persoanelor
nominalizate de acele state care nu au avut în trecut un nominalizat în Consiliului
Consultativ. Această procedură crează un sistem rotativ, astfel că componenţa geografică
se schimbă în timp. Între timp, experţii de pe listă servesc ca “experţi adiţionali” şi asistă în
cadrul Consiliului, neavând capacitate de vot în momentul în care este revizuit raportul
statului propriu. La fel, membrii ordinari nu au drept de vot referitor la Avizele despre rapoartele
statelor din ţările care i-au nominalizat. Când este evaluat un raport de stat, Consiliul
Consultativ poate face uz de informaţii adiţionale pentru a avea o perspectivă completă asupra
implementării Convenţiei Cadru. Poate, spre exemplu, să solicite informaţii suplimentare de la
state. Poate, de asemenea, invita alte surse, precum organizaţii non-guvernamentale, să trimită
informaţii, cu toate că trebuie să informeze Comitetul Miniştrilor despre intenţia sa.
În mai 1999, Comitetul Miniştrilor (Adjuncţi) a luat notă de intenţia Consiliului
Consultativ de “a obţinut, pe parcursul ciclului de raportare iniţial, atunci când este cazul,
informaţii de la organizaţii internaţionale, Ombudsmen (Avocaţi ai Poporului) şi instituţii
naţionale pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului, precum şi reprezentanţi ai
societăţii civile şi organizaţii non-guvernamentale.” Alte surse, inclusiv organizaţii nonguvernamentale, pot transmite informaţii din proprie iniţiativă.
Consiliul Consultativ poate solicita o întâlnire “cu uşile închise” cu reprezentanţi ai
guvernului competenţi şi, de asemenea, trebuie să ţină o astfel de întâlnire dacă este
solicitat de către guvern. Poate, de asemenea, să aibă întâlniri cu alte instituţii, cu condiţia
să obţină mai întâi un mandat de la Comitetul Miniştrilor.
Deja, Finlanda, a invitat Consiliul Consultativ să viziteze statul pentru a intra în
dialog. Pe durata vizitei, Consiliul Consultativ a avut întâlniri cu reprezentanţi ai guvernului
şi ai organizaţiilor non-guvernamentale. El poate împărtăşi informaţiile obţinute şi cu alte
mecanisme de monitorizare ale Consiliului Europei16, precum şi cu alte organisme ale altor
organizaţii inter-guvernamentale.
Pentru creşterea eficienţei sale, Consiliul Consultativ a format mici grupuri de lucru
pentru a evalua fiecare raport de stat şi pentru a redacta avize asupra rapoartelor.
Concluziile lor sunt prezentate întregului Consiliu Consultativ şi avizul final va fi adoptat prin
votul majoritar al membrilor ordinari. Avizele lor privind măsurile luate de state sunt apoi
supuse Comitetului Miniştrilor.17 Consiliul Consultativ poate, de asemenea, sugera Comitetului
Asemenea mecanisme pot fi Comitetul de Monitorizare al Adunării Parlamentare, Comitetul de Experţi al Cartei
Europene pentru Limbi Regionale sau Minoritare, Comisia Europeană împotriva Raismului şi Intoleranţei.
17 Vezi Consiliul Europei, Reguli de Procedură ale Consiliului Consultativ privind Convenţia Cadru pentru protecţia
minorităţilor naţionale (ACFC/INF (98)2).
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Miniştrilor să adopte anumite recomandări specifice unei ţări, iar Comitetul Miniştrilor ia în
considerare atât raportul statului, cât şi avizele Consiliului Consultativ. Acesta formulează
concluzii privind oportunitatea măsurilor luate de către state în implementarea Convenţiei.
Poate, de asemenea, să facă recomandări către stat şi să stabilească un termen limită în care
statul să transmită informaţii asupra modului în care respecta aceste recomandări. Toate
concluziile şi recomandările sunt făcute publice. Avizul Consiliului Consultativ este făcut public în
acelaşi timp, excepţie făcând cazul când Comitetul Miniştrilor decide să-l păstreze confidenţial.
Concluziile şi recomandările Comitetului Miniştrilor nu au implicaţii legale şi nu există
un sistem de sancţiune împotriva nerespectării acestora. Cu toate acestea, se anticipează că
dialogul dintre statele semnatare şi Comitete va fi constructiv, şi poate avea ca efect schimbări
substanţiale în respectivele ţări. Una dintre cele mai semnificative forţe va fi presiunea politică
care ia naştere într-o atmosferă legată de faptul ca statul se află în analiză.18
II.6. Interpretarea Convenţiei Cadru
Aşa cum este descris mai sus, Convenţia Cadru pentru protecţia minorităţilor
naţionale foloseşte reglementări de tip “program”. Statelor li se acordă o măsură de
adaptabilitate în deciderea modului de implementare a obiectivelor Convenţiei la nivel
naţional luând în considerare circumstanţele specifice din ţările lor. Reglementările sunt
redactate în termeni generali şi conţin calificative precum “numere substanţiale” (Articolele
10.2, 11.3 şi 14.2), “cerere suficientă” (Articolele 11.3 şi 14.2), “o nevoie reală” (Articolul
10.2), “când este necesar” (Articolele 4.2, 18.1 şi 19), “când este cazul” (Articolele 11.3 şi
12.1), “când este cazul “ şi “pe cât posibil” (Articolele 9.3, 10.2 şi 14.2).
Deşi este adevărat că situaţia minorităţilor diferă de la o ţară la alta şi, ca atare,
necesită abordări diferite, pericolul este ca obiectivele şi principiile redactate la nivel general
să fie interpretate restrictiv de unele părţi. Acestă flexibilitate de a traduce principiile în
legislaţia şi politicile interne, precum convine mai bine situaţiei lor specifice, poate fi folosită
de unele state semnatare pentru a-şi evita obligaţiile.
În acest context, au fost deja exprimate reţineri cu privire la impactul Convenţiei. Pe
de o parte, se poate argumenta că formularea generală a reglementărilor Convenţiei nu
este în mod necesar în dezavantajul minorităţilor. Statele sunt obligate să interpreteze
reglementările în spiritul Convenţiei. Deosebit de importante în acest sens sunt declaraţiile
din Preambul. Organizaţiile non-guvernamentale pot folosi intrarea în vigoare a Convenţiei
ca o ocazie pentru a începe dialogul cu autorităţile privind interpretarea aceasteia şi să
propună soluţii privind implementarea. Mai mult, articolul 22 relaţionează Convenţia cu alte
instrumente internaţionale şi interzice statelor să utilizeze Convenţia pentru a cobori standardele
deja existente. Convenţia trebuie privită “împreună” cu alte instrumente internaţionale pentru a
asigura că standardul maxim de protecţie oferit de dreptul internaţional este respectat. Articolul
22 interzice, de asemenea, statelor să folosească Convenţia pentru a reduce nivelul protecţiei
minorităţilor conform legislaţiei interne existente. În acest sens, trebuie acordată atenţie acelor
instrumente internaţionale care devin instrumente cu implicaţii legale prin tratate bilaterale.19
18
19
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CAPITOLUL III Statutul romilor ca minoritate în cadrul
sistemului internaţional al drepturilor omului20
III.1. Ce abordări au luat naştere în Europa privind protecţia minorităţilor?
În secolul ce tocmai s-a încheiat, Europa a aflat în mod repetat costurile - pentru
pace, securitate şi condiţia umană - eşecului în protejarea minorităţilor naţionale de abuz.
Poate nu în mod surprinzător, având în vedere istoria sa, decizia Uniunii Europene de a
accentua “respectul pentru protecţia minorităţilor” ca unul din criteriile politice de bază
pentru accesiune, a stimulat considerabil interesul şi activitatea în rândul guvernelor şi a
societăţii civile. Protecţia minorităţilor este o chestiune importantă pe agendă, atât la nivel
european, cât şi în cadrul multor ţări candidate, şi sunt adoptate o varietate de iniţiative
legale şi politice pentru îmbunătăţirea şanselor minorităţilor rasiale sau etnice.21
În Europa s-au dezvoltat două abordări principale faţă de protecţia minorităţilor:
aplicarea normelor anti-discriminatorii şi susţinerea drepturile minorităţilor. Măsurile antidiscriminatorii sunt destinate să asigure că indivizii nu sunt trataţi diferit faţă de alţii pentru
motive nejustificate. Protecţia drepturilor minorităţilor naţionale are ca obiectiv să permită
indivizilor şi comunităţilor să îşi păstreze particularităţile pentru a evita asimilarea forţată
într-o cultură majoritară. Anti-discriminarea şi drepturile minorităţilor constituie răspunsuri
complementare la problemele cu care se confruntă minorităţile, care sunt ameninţate de risc
atât ca excludere, cât şi ca asimilare.
De exemplu, Rapoartele Regulate ale Comisiei Europene folosesc fraza “drepturile
minorităţilor” în sens larg pentru a include în cadrul său ambele aspecte ale protecţiei
minorităţilor. Astfel, criteriile cerute la Copenhaga de “respect pentru şi protecţie a
minorităţilor” cuprind în mod necesar atât protecţia împotriva discriminării, precum şi
drepturi tradiţionale ale minorităţilor. Într-adevar, Rapoartele Regulate ale Comisiei
Europene confirmă acest fapt prin acordarea de atenţie substanţială problemelor de
discriminare când acestea fac referire la “drepturile minorităţilor”.22
Mai mult decât orice grup, romii se înfruntă cu probleme presante şi imediate de
excludere sistematică din societăţile în care trăiesc, incluzând discriminarea în accesul la
educaţie, loc de muncă, sănătate, bunuri şi servicii, pentru care remedierea legală este
rareori asigurată. Totuşi, romii sunt vizaţi în parte pentru că aparţin unei comunităţi separate
- o comunitate care a fost, din punct de vedere istoric, marginalizată şi impiedicată să se
dezvolte conform intereselor sale proprii.23
Acest capitol este realizat în baza informaţiilor din lucrarea ”Supervizarea internaţională a protecţiei Romilor în
Europa” de Marcia Rooker, Nijmegen University Press, 2002. Parte din secţiunile acestui capitol reprezintă
cercetarea iniţială a autoarei cărţii, astfel că parţial, prezentul capitol al broşurii este citat din lucrarea Marciei
Rooker.
21 Vezi Institutul pentru o Societate Deschisă, Programul de Monitorizare a Procesului de aderare la UE: Protecţia
Minorităţilor, OSI, Budapesta, septembrie 2001, pag.15, disponibilă şi la adresa http://www.eumap.org.
22 Idem, pag. 16.
23 Idem, pag. 17.
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III.2. Problema minorităţilor în Convenţia Cadru pentru Protecţia Minorităţilor
Naţionale
Ca şi în cazul altor instrumente legale pentru protecţia minorităţilor, Convenţia
Cadru privind minorităţile naţionale (FCNM) nu defineşte termenul de “minoritate
naţională”.24 A fost clar, încă de la început25, că abordarea acelor state care au aderat la
Convenţie, în privinţa cui declară a fi o minoritate naţională poate fi problematică. Unele state
pot încerca să limiteze obiectul aplicării Convenţiei, fapt ce poate conduce la standarde
diferite.
Patrusprezece state au depus declaraţii de aderare. Declaraţiile a trei state Azerbaijan, Bulgaria şi Rusia, reafirmă anumite aspecte ale convenţiei, în timp ce
declaraţiile Liechtensteinului şi Maltei declară că statele lor nu au minorităţi naţionale.26
Până la această dată, nici una din aceste cinci declaraţii nu au constituit un motiv de
preocupare a Consiliului Consultativ.
Cinci state - Danemarca, Germania, Slovenia, Suedia şi Macedonia - au pus la
dispoziţie o listă a minorităţilor naţionale, pe care le declară protejate conform Convenţiei,
în timp ce patru state - Austria, Estonia, Polonia şi Elveţia - au oferit definiţii legate de
cetăţenie, un calificativ ce nu este cerut de către Convenţie sau Raportul Explicativ. Consiliul
Consultativ a luat notă de aceste declaraţii, dar recunoaşte, de asemenea, că Convenţia este
un tratat multilateral, ai căror membrii devin parte arbitru al Convenţiei prin depunerea unei
Declaraţii. Orice Declaraţie trebuie făcută cu bună-credinţă şi, totodată, trebuie să adere şi să
fie conformă cu obiectivele şi scopurile Convenţiei, aşa cum sunt exprimate în Preambul, în
articole şi în Raportul Explicativ al Convenţiei.27
Consiliul Consultativ a interpretat aplicabilitatea Convenţiei, articol cu articol, aşa
cum, atât Preambulul denotă că documentul cuprinde mai mult decât minorităţile naţionale, şi
anumite articole se aplică la grupuri diferite - cum ar fi noi minorităţi - exemplu articolul 6, sau
minorităţi care locuiesc în anumite zone în mod tradiţional sau în număr substanţial, exemplu
articolul 10, 11 şi 14.
Consiliul Consultativ recunoşte, de asemenea, că identităţile şi protecţia se pot
schimba în timp şi că ar fi incorect să adopte o poziţie inflexibilă. Cu toate acestea, în loc să
determine un stat să eşueze în aplicarea Convenţiei, Consiliul Consultativ a avut o abordare
mai subtilă de a încuraja dialogul pentru a vedea dacă şi alte grupuri pot beneficia de
Convenţie.28

Vezi Consiliul Europei, Raport Explicativ la “Convenţia Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale”, Consiliul
Europei, disponibil la adresa http://www.coe.int
25 Pentru detalii vezi Minority Rights Group International, “Convenţia Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale:
Analiza şi observaţii privind mecanismul de monitorizare”, MRG, 1999.
26 Deşi statele identifică obiectul aplicării Convenţiei, în contextul unui tratat internaţional, un stat nu poate
determina singur dacă o minoritate naţionala există.
27 O sesiune speciala a Consiliului Consultativ al Convenţiei Cadru a fost dedicată acestui scop, autorităţile fiind
solicitate să pregătească un document oficial, iar în acest context, Convenţia despre Dreptul Tratatelor de la Viena
a fost pusă în discuţie şi luată în considerare cu atenţie.
28 Opiniile Consiliului Consultativ se referă în mod constant la acest subiect.
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Însă, acest fapt s-a dovedit problematic în timpul discuţiilor, în special, cu unul sau
două state. De exemplu, Consiliul Consultativ şi-a formulat avizul asupra Danemarcei, care
declarase că Convenţia nu este aplicabilă decât în cazul minorităţii germane din Jutlandul de
Sud. Declaraţia daneză excludea toate celelalte grupuri, inclusiv Romii şi Greenlanders din
zona centrală a Danemarcei. Abordarea Consiliului Consultativ poate fi considerată o
problemă în cazul în care grupuri susţin a fi o minoritate naţională, şi solicită protecţie
conform Convenţiei Cadru, iar dialogul constructiv cu statele pe Convenţie, articol cu articol,
nu are loc.
Societatea civilă trebuie să fie atentă pentru a se opune la astfel de declaraţii,
asigurând astfel ca Convenţia nu este subminată de o asemena abordare de către un număr
de state. Consiliul Consultativ şi Comitetul Miniştrilor trebuie, de asemenea, să fie mai
deschise, în cazul în care aceasta abordare subtilă da gres.29
III.3. Statutul de minoritate al Romilor conform Convenţiei Cadru pentru Protecţia
Minorităţilor Naţionale30
Mai multe state au raportat organismelor specifice Tratatului Naţiunilor Unite
faptul ca au recunoscut romii ca minoritate atunci când au ratificat Convenţia Cadru
pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale. Din rapoartele cercetate a reieşit clar că un
singur stat, Cipru, a negat drepturile minorităţilor comunităţii sale de romi. Alte două
state, Italia şi Croaţia, nu au fost destul de explicite referitor la poziţia populaţiilor lor de
romi. Cinci state, Marea Britanie, Ungaria, Cehia, Slovacia şi Moldova, au recunoscut
statutul de minoritate al romilor, iar, Finlanda, a inclus informaţii privind un drept
colectiv acordat minorităţii romilor.
Cipru limitează numărul minorităţilor sale la următoarele grupuri religioase:
Maroniti, Armeni şi Latini,31 iar populaţia nu este clasificată în funcţie de originea etnică.
În Italia, în prezent o serie de măsuri legislative privind protecţia “ţiganilor” sunt examinate
de Parlament.32 Şi Croaţia a inclus informaţii conform cărora conceptul de minoritate nu
este clar explicat în Constituţie, şi că, deşi câteva minorităţi sunt precizate, lista nu este
completă. Romii nu se numără printre minorităţile enumerate în această listă.33 Cu toate
acestea, asociaţiile romilor sunt menţionate cu referire la articolul 5 (măsuri pentru
promovarea condiţiilor necesare persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale pentru
a-şi menţine şi dezvolta cultura proprie).34
Mai hotărâţi în privinţa recunoaşterii romilor sunt Marea Britanie, Ungaria,
Cehia, Slovacia şi Moldova. În Marea Britanie, termenul de “minoritate naţională” nu
Vezi Minority Rights Group International, Alan Philips, “Convenţia Cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale:
Un document de politici”, MRG, Septembrie 2002.
30 Pentru detalii privind problema statutului de minoritate al romilor în cadrul sistemului internaţional de drepturile
omului vezi Marcia Rooker,”Supravizarea internaţională a protecţiei Romilor în Europa”, Nijmegen University Press,
2002.
31 Consiliul Europei, Documente CoE, ACFC/SR (99)2, p. 11 - 1999.
32 Consiliul Europei, Documente CoE, Raportul iniţial al Italiei - 1999
33 Consiliul Europei, Documente CoE ACFC/SR (99) 5, p. 28 - 1999.
34 Idem, p. 69.
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este definit legal, dar în practica stabilită în Actul privind Relaţiile Rasiale din 1976 se
aplică “…unui grup de persoane definite prin culoare, rasă, naţionalitate (inclusiv cetăţenie)
sau origini etnice sau naţionale... Ţiganii şi Călătorii din Irlanda de Nord sunt consideraţi, de
asemenea, un grup rasial conform acestui act…”35
Ungaria, în raportul său iniţial, a inclus informaţia conform căreia: “Practic a fost
adoptată aşa-numita definiţie a lui Capotorti pentru a defini minorităţile naţionale sau
etnice. Conform acestui fapt, minorităţile naţionale sau etnice sunt toate grupurile care au
trăit în Ungaria pentru cel puţin un secol; reprezintă o minoritate numerică în cadrul
populaţiei ţării; membrii lor sunt cetăţeni ungari, şi se disting de restul populaţiei prin limbă
proprie, cultură şi tradiţii; demonstrază conştiinţa unei afinităţi care ţinteşte către păstrarea
tuturor acestor elemente şi exprimarea, precum şi protecţia intereselor comunităţilor lor
istorice.” Romii se găsesc printre cele 13 grupuri considerate a fi minorităţi.36
Definiţia folosită de Cehia “corespunde statutului minorităţilor germane, ungare,
poloneze, rome, slovace şi ucrainene.” În timpul recensământul din 1991, a fost posibil,
pentru prima data în istorie, ca membri ai grupurilor de romi şi evrei să-şi declare
identitatea naţională.37
Şi în raportul transmis de Slovacia, romii sunt recunoscuţi ca o minoritate sau
măcar menţionată ca fiind una dintre minorităţile naţionale conform articolului 5. 38 Pe baza
raportului din Moldova, se poate concluziona că populaţia roma este privită ca o
minoritate deoarece este menţionată printre minorităţile naţionale care îşi au propriile
asociaţii.39
În sfârşit, Finlanda este cea mai explicită referitor la poziţia minorităţii sale de romi.
Aceasta a raportat că Convenţia Cadru acoperă populaţia roma ca fiind una din minorităţile
din Finlanda. Conceptul de “minoritate naţională” nu este folosit, dar grupurile au dreptul
constituţional de a-şi păstra şi dezvolta limbile şi culturile proprii”. Romii sunt menţionaţi ca
fiind un astfel de grup.40
III.4. Consiliul Europei: Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei şi
statutul de minoritate al romilor
Recomandarea ECRI privind combaterea rasismului şi intoleranţei împotriva romilor/
ţiganilor cere guvernelor să semneze şi să ratifice Convenţia Cadru pentru protecţia
minorităţilor naţionale cu privire la populaţia de romi. Se pare astfel că, potrivit Comisiei
Europene împotriva Rasismului şi Intoleranţei, romii constituie o minoritate naţională.
În Rapoartele de Ţară publicate, aparent statutul de minoritate nu este problema
ECRI; în aceste rapoarte, romii sunt consideraţi a fi o minoritate dar în acelaşi timp se
folosesc termeni care definesc diverse entităţi. De exemplu, în raportul Fostei Republici
Consiliul Europei, Documente CoE ACFC/SR. (99) 13 alin. 2 - 1999.
Raportul iniţial al Ungariei către Consiliul Europei, Articolul 3 - 1999.
37 Consiliul Europei, Documentul CoE, ACFC/SR (99) 6, Articolul 3 - 1999.
38 Raportul iniţial al Slovaciei către Consiliul Europei, Articolul 5 - 1999
39 Raportul iniţial al Moldovei către Consiliul Europei, Articolul 5 - 2000
40 Consiliul Europei, Documentul CoE, ACFC/SR (99) 3, p. 7 - 1999.
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Iugoslave a Macedoniei, romii sunt consideraţi ca o minoritate, comunitate, populaţie şi
grup, dar raportul conţine, de asemenea, şi informaţia conform căreia, aceştia sunt
recunocuţi ca minoritate prin Constituţie.41 Recunoaşterea constituţională a romilor a mai
fost menţionată într-un raport, şi anume, cel al Sloveniei. 42
În altele rapoarte, găsim menţiuni precum: “una din multele minorităţi” (Italia 43 şi
Austria44); “una dintre minorităţile naţionale” (Ucraina 45); “mica minoritate” (Federaţia
Rusă46); şi “grup minoritar” (Ungaria47, Grecia48, Polonia49 şi Slovacia50). Referirile la romi
mai cuprind: “comunitatea minorităţii rome” (în a doua parte a raportului Slovaciei 51); o
“minoritate” (Cehia52); un “grup minoritar dezavantajat” (România53); un “grup vulnerabil”
(Portugalia54 şi Bulgaria55); ambele “minoritate” şi “comunitate” (Albania56); “Romi/Ţigani”
(Croaţia57, Moldova58 şi Norvegia59); “comunitatea romilor/ţiganilor” (Croaţia60); “comunitatea
Jenische” (Elveţia61); şi o “populaţie” (Franţa62).
Rapotul ECRI privind Austria din anul 2000 este foarte interesant. În aceasta
ţara, romi care trăiesc aici de generaţii (şi, ca atare, au cetăţenia austriacă) au fost recunoscuţi oficial ca Volksgruppe încă din 1993, şi această recunoaştere “a îmbunătăţit
situaţia acestor romi/ţigani care sunt consideraţi parte a acestui grup”. Cu toate
acestea, romii care sunt rezidenţi de mult timp nu aparţin Volksgruppe. În acest
sens, ECRI a solicitat a se lua în considerare posibilitatea de “lărgire a definiţiei
conform căreia categorii de romi/ţigani au statutul de minoritate recunoscută”. 63
Astfel, recomandarea generală privind minorităţile a Comisiei pentru Drepturile
Omului este respectată, iar naţionalitatea nu este decisivă pentru statutul cuiva
ca membru al unei minorităţi.

Vezi Consiliului Europei, Abordarea ţară cu ţară a ECRI, 'Fosta Republica Iugoslavă a Macedoniei', p. 30 - 1998.
Vezi Consiliul Europei, Abordarea ţară cu ţară a ECRI, Volumul II, CRI (98) 21, pag. 39 - 1998.
43 Vezi Consiliul Europei, Abordarea ţară cu ţară a ECRI, Volumul III, CRI (98) 54, pag. 33 - 1998.
44 Consiliul Europei, Abordarea ţară cu ţară a ECRI, Volume V, CRI (99) 11, pag. 9 - 1999.
45 Vezi Documentul CoE privind abordarea ţară cu ţară a ECRI, Volumul V, CRI (99) 11, pag. 56 - 1999.
46 Vezi Documentul CoE privind abordarea ţară cu ţară a ECRI, Volumul IV, CRI (99) 6, pag. 45 - 1999.
47 Vezi Documentul CoE privind abordarea ţară cu ţară a ECRI, runda a doua, Ungaria, pag. 9, 2000.
48 Vezi Documentul CoE privind abordarea ţară cu ţară a ECRI, runda a doua, Grecia, pag. 35, 2000.
49 Vezi Documentul CoE privind abordarea ţară cu ţară a ECRI, runda a doua, Polonia, rezumat, 2000.
50 Vezi Documentul CoE privind abordarea ţară cu ţară a ECRI, Volumul I, CRI (97) 48, pag. 62,1998.
51 Vezi Documentul CoE privind abordarea ţară cu ţară a ECRI, runda a doua, Slovacia, pag. 17, 2000.
52 Vezi Documentul CoE privind abordarea ţară cu ţară a ECRI, runda a doua, Cehia, pag. 8, 2000.
53 Vezi Documentul CoE privind abordarea ţară cu ţară a ECRI, Volumul V, CRI (99)11 pag. 35, 1999.
54 Vezi Documentul CoE privind abordarea ţară cu ţară a ECRI, Volumul III, CRI (98) 54, pag. 53 - 1998.
55 Vezi Documentul CoE privind abordarea ţară cu ţară a ECRI, runda a doua, Bulgaria, rezumat, 2000.
56 Vezi Documentul CoE privind abordarea ţară cu ţară a ECRI, prima runda, Albania, pag.18, 1999.
57 Vezi Documentul CoE privind abordarea ţară cu ţară a ECRI, prima runda, Croaţia, pag. 32, 1999 .
58 Vezi Documentul CoE privind abordarea ţară cu ţară a ECRI, prima runda, Moldova, pag. 31,1999.
59 Vezi Documentul CoE privind abordarea ţară cu ţară a ECRI, runda a doua, Norvegia, pag. 41, 2000.
60 Vezi Documentul CoE privind abordarea ţară cu ţară a ECRI, prima runda, Croaţia, pag. 32, 1999.
61 Vezi Documentul CoE privind abordarea ţară cu ţară a ECRI, runda a doua, Elveţia, pag. 21, 2000.
62 Vezi Documentul CoE privind abordarea ţară cu ţară a ECRI, runda a doua, Franţa, pag. 27, 2000.
63 Vezi Documentul CoE privind abordarea ţară cu ţară a ECRI, runda a doua, Austria, pag. 30,2000.
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III.5. Alte organisme ale Consiliului Europei şi statutul de minoritate al romilor
Pe lângă Rapoartele de Ţară, ECRI a publicat inter alia o analiză a activităţilor
Consiliului Europei pentru combaterea rasismului.64 Secţiunea numită “Minorităţi naţionale”
din cuprinsul raportului din 1999, face referire la minorităţi, în general, fără a evidenţia vre-o
minoritate, în particular. Următoarea secţiune este intitulată “Romii/ Ţiganii”, deoarece “Pe
lângă activitatea sa, vizând minorităţile, în general, Consiliul Europei a dezvoltat o întreagă
şi largă categorie de activităţi pe problemele specifice cu care se confruntă minorităţile
romilor/ţiganilor.” Nici un alt paragraf al raportului nu este dedicat unei minorităţi specifice.
Merită menţionat faptul că Recomandarea Adunării Parlamentare 1203 nu a avut ca
rezultat doar înfiinţarea Grupului de Experţi, a rezultat, de asemenea, şi pregătirea unui
raport privind situaţia romilor în Europa.65 Acest raport a fost adoptat de către Comisia pe
Migraţie (CDMG) in 5 mai 1995. Raportul dedică un paragraf solicitării statutului de
minoritate, care conţine o analiză a statelor ce au recunoscut romii ca minoritate, stipulat în
Constituţie sau alte legi. Statele amintite sunt: Ungaria, România, Slovenia, Austria, Cehia,
Slovacia şi Finlanda. Mai mult, este acordată atenţie dorinţei unor grupuri de romi de a fi
recunoscuţi ca o minoritate europeană sau trans-naţională.
Unii iau în considerare identitatea etno-politică ca alternativă la a avea un statnaţiune. Dar, este “dificil de preconizat cum ar putea fi acordată recunoaşterea legală a
conceptului de minoritate europeană”. O astfel de solicitare de drepturi colective, conform
raportului Comisiei de Migraţie (CDMG), este făcută în special de către romii din Europa
Centrală şi de Est, în timp ce alţi romi se concentrează pe drepturi egale cu co-naţionalii din
ţările unde trăiesc, accentuând astfel accesul la drepturi individuale în sistemul juridic al
drepturilor omului.66
Informaţii se găsesc şi în Raportul despre activităţile Consiliului Europei privind Romii/
67
Ţiganii, deoarece acest raport dedică un paragraf minorităţilor naţionale în general, în care
se face referire la Convenţia Cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale. Conform acestui raport,
Comitetul Miniştrilor “a subliniat pertinenţa Convenţiei Cadru pentru protecţia minorităţilor”.68
Grupul de Experţi pe Romi a recomandat în mod explicit recunoaşterea romilor ca o
minoritate naţională, în cadrul raportului sau privind misiunea în Bosnia Herzegovina,
realizat în colaborare cu OSCE/ODIHR-Punctul de Contact pentru Romi şi Sinti.69 În cadrul
reuniunii grupului de experţi în octombrie-noiembrie 2000, reprezentantul Suediei a informat
grupul de recunoaşterea comunităţii romilor ca minoritate naţională, precum şi a limbii
Romani, ca limba minoritară.70
Vezi Consiliul Europei, Documentul CoE CRI (99) 56 - 1999.
Vezi Consiliul Europei, Documentul CoE CRI (99) 56 p. 33 - 1999.
66 Vezi Consiliul Europei, Documentul CoE CDMG (95) 11 final - 1995.
67 Vezi Consiliul Europei, Documentul CoE MG-S-ROM (98) 13 - 1998.
68 Vezi Consiliul Europei, Documentul CoE MG-S-ROM (98) 13, p. 15 - 1998.
69 Vezi Consiliului Europei, Raportul “Misiune de analiză în Bosnia şi Herzegovina privind situaţia romilor/ţiganilor”,
Recomandarea 6, 1996: ‘’Autorităţile ambelor entităţi din Bosnia şi Herzegovina trebuie să recunoască romii/ţiganii
ca minoritate naţională, conform Convenţiei Cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale a Consiliului Europei,
ţinând cont că o astfel de recunoaştere nu trebuie folosită într-un mod ce îi poate discrimina sau stigmatiza’’.
70 Vezi Consiliul Europei, Documentul CoE MG-S-ROM (2002) 2 § 13 - 2000.
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III.6. Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa
Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) a adoptat mai multe
documente prin care se înregistrează tendinţa de protejare atât a drepturilor persoanelor
aparţinând minorităţilor, cât şi a minorităţilor în sine, aşa cum sunt ele înţelese. Aceste
documente sunt foarte importante din punct de vedere politic, dar nu au implicaţii legale.71
Cu privire la romi, se pare că statutul lor ca minoritate nu a fost niciodată pus la îndoială
de către CSCE şi, mai târziu, de OSCE. Primul document CSCE care menţionează romii a fost
Documentul Final al Întâlnirii de la Viena privind Dimensiunea Umană, în 1990. Paragrafele 4040.2 ale acestui Document Final, referitoare la romi, sunt parte a capitolului IV privind
minorităţile naţionale, şi nu a capitolului I privind Drepturile Omului şi Libertăţile Fundamentale. 72
Înaltul Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE nu s-a îndoit niciodată de faptul
că romii sunt responsabilitatea mandatului său. În acest sens, trebuie menţionat că Înaltul
Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE nu protejează drepturile minorităţilor. Mandatul
lui vizează prevenirea declanşării violenţei etnice şi nu determină acordarea de drepturi
minorităţilor. În îndeplinirea mandatului său, acesta discută cu reprezentanţi ai minorităţilor
despre solicitările ce privesc minorităţile, cum ar fi reprezentarea politică sau o anume
lărgire a autonomiei.
III.7. Înaltul Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE şi statutul de minoritate al
romilor
În raportul din anul 2000 privind romii, Înaltul Comisar pentru Minorităţi Naţionale
a tratat tema participării politice într-un capitol întreg. El observă că romii sunt subreprezentaţi în cadrul autorităţilor naţionale. Raportul menţionează faptul că în cazul unor
state în care romii constituie una dintre sau chiar cea mai mare minoritate, există numai 3
romi membrii ai parlamentului, unul în Cehia, unul în Bulgaria şi unul în România, acesta din
urmă fiind ales pe locul rezervat minorităţilor. Parlamentul slovac şi ungar nu aveau
reprezentaţi romi printre membrii săi la data elaborării raportului.
Situaţia la nivel local pare să fie mai bună. Un fel de participare politică, destul de
răspândită este menţionată în raport: auto-guvernarea minorităţilor în Ungaria şi diferite
forme de organisme consultative în alte ţări; comisii consultative ale minorităţilor; comisii adhoc şi procese; departamente şi oficii guvernamentale; precum şi participare la nivel local.
Raportul recomandă implicarea timpurie, inclusivitate, transparenţă, participare, formare şi
îmbunătăţirea drepturilor cetăţeneşti pentru promovarea participării politice.73

Vezi Consiliul Consultativ privind Drepturile Omului şi Politica Externă, 1995, p. 32-33.
Vezi CSCE, Documentul Întâlnirii de la Copenhaga a Conferinţei privind Dimensiunea Umană în CSCE, 1990.
73 Vezi OSCE, Înaltul Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE, “Raportul privind Romii şi Sinti” al Înaltului
Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE, 2000.
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III.8. Punctul de Contact pentru Romi şi Sinti al OSCE/ODIHR şi statutul de minoritate
al romilor
Consolidarea drepturilor minorităţii romilor este o activitate prioritară a Punctului de
Contact pentru Romi şi Sinti din cadrul OSCE/ODIHR. Asimilarea şi integrarea socială, care
sunt identificate ca tendinţe dominante în anii ‘80, au rezultat din participarea redusă sau
lipsa participării romilor în implementarea acestor politici; este necesară înlocuirea acestora
cu recunoşterea şi influenţa politică. Acesta este mesajul raportului elaborat pentru
Întâlnirea OSCE privind Implementarea Dimensiunii Umane din octombrie 1998. 74
Recunoaşterea ca minoritate nu pare să fie scopul principal declarat al Punctului de
Contact, dar activităţile politice ale romilor sunt sprijinite prin oferirea de training şi facilităţi
pentru schimbul de experienţa cu acei romi aleşi în organismele politice, precum şi cei ce
candidează pentru astfel de poziţii.
III.9. Parlamentul European
Statutul de minoritate al romilor trebuie promovat şi în conformitate cu Parlamentul
European al Uniunii Europene. Rezoluţia privind situaţia Romilor/ţiganilor în Comunitate,
adoptată de Parlamentul European în 1994 recunoaşte că romii “constituie una dintre cele
mai mari minorităţi din Uniunea Europeană.”75
Specificul cultural şi caracteristicile tradiţionale ale romilor necesită adoptarea unor
76
acţiuni. Mai important, rezoluţia solicită Comisia şi Consiliul Europei să adopte un nou
Protocol la Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului “în care definiţia minorităţilor să
includă explicit Romii/ţiganii, ca formă de referire, la minorităţile fără teritoriu.”77
III.10. Raportorul Special privind forme contemporane ale rasismului, discriminării
rasiale, xenofobiei şi intolaranţei al Naţiunilor Unite şi statutul de minoritate al romilor
În documentele oficiale ale Raportorului Special al Naţiunilor Unite privind forme
contemporane ale rasismului, discriminării rasiale, xenofobiei şi intoleranţei, se regăsesc
câteva referiri la posibilul statut de minoritate al romilor. 78
Raportul din 1997 include remarca redată de Austria conform căreia populaţiei de
romi i-a fost recunoscut oficial statutul de minoritate naţională în Austria în 1993.79 Raportul

Vezi OSCE, Documentul OSCE “Politici privind romii şi sinţi din spaţiul OSCE”, 1998, textul 4, pag.10-13.
Vezi Uniunea Europeană, Document UE, “Rezoluţia privind situaţia ţiganilor din cadrul Comunităţii”, 1994,
A3-0124/94, E - 1994.
76 Idem, G
77 Idem, 4
78 Vezi Marcia Rooker,”Supervizarea internaţională a protecţiei Romilor în Europa”, Nijmegen University Press,
2002, pag. 347
79 Vezi Organizaţia Naţiunilor Unite, Documente ONU E/CN.4/1997/71, pag. 64, 1997.
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din 1999 include informaţia conform căreia romii au dreptul de a-şi conserva şi dezvolta
limbile şi culturile proprii în Finlanda. 80
În cadrul documentului elaborat de Raportorul Special privind vizita sa în Cehia,
România şi Ungaria, acesta face referire la romi drept “minoritatea romilor”. Cu privire la
Cehia, el menţionează că “poziţia de bază a guvernului ceh este aceea că integrarea
romilor ca o minoritate naţională este absolut necesară”.81 În Secţiunea dedicată Ungariei,
este acordată mai multă atenţie sistemului de auto-guvernare din această ţară, sistem care
se aplică, de asemenea, şi comunităţii romilor.82
III.11. Concluzii
Organizaţia Naţiunilor Unite, Consiliul Europei, OSCE şi organismele europene
exprimă în mod frecvent opinia conform căreia romii constituie o minoritate şi trebuie
recunoscută ca atare. Raportorului Special al Naţiunilor Unite privind forme contemporane ale
rasismului, discriminării rasiale, xenofobiei şi intoleranţei citează guvernele care au recunoscut
statutul de minoritate al populaţiei romilor, de exemplu Austria, Finlanda, Cehia şi Ungaria. În
raportul sau privind misiunea în Cehia, România şi Ungaria, acesta face referire la romi ca
“minoritate”. El pare să considere statutul de minoritate al romilor ca ceva de la sine înţeles.
Statutul de minoritate al romilor este necontestat de către majoritatea organismelor
Consiliului Europei. Mai important, Comitetul Miniştrilor nu precizează doar faptul că
Convenţia Cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale se aplică în cazul romilor, dar
accentuează importanţa acestei Convenţii. Încă din 1995, statutul de minoritate al romilor a
fost recunoscut într-un raport al Comisiei pentru Migraţie al Consiliului Europei (CDMG). În
acelaşi timp, Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei (ECRI) nu susţinea
statutul de minoritate în abordarea sa de ţară, deoarece făcea analiza discriminării, iar
pentru acest subiect statutul de minoritate este irelevant.
Doar în raportul despre Austria, ECRI urmează Comentariul General al Comisiei
pentru Drepturile Omului (HRC) referitor la articolul 27 al ICCPR 83 cu privire la irelevanţa
naţionalităţii pentru recunoaşterea ca membru al unei minorităţi. ECRI sugereaza Austriei nu
doar să recunoască romii de naţionalitate austriacă ca aparţinând populaţiei de romi
Volksgruppe, dar şi să extindă această recunoaştere asupra tuturor romilor ce trăiesc în
Austria. Grupul Specilist privind romii/ţiganii şi OSCE/ODIHR-Punctul de Contact pentru Romi
şi Sinti recomandă explicit recunoaşterea romilor ca o minoritate în Bosnia şi Herzegovina.
Înaltul Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE recunoaşte în mod evident romii;
dacă aceştia nu ar fi fost obiectul mandatului său, nu le-ar fi dedicat două rapoarte. Astfel,
nici un mecanism non-legal de monitorizare nu obiectează faţă de statutul de minoritate al
romilor.84
Vezi Organizaţia Naţiunilor Unite, Documente ONU E/CN.4/1999/15, pag.43, 1999.
Vezi Organizaţia Naţiunilor Unite, Documente ONU E/CN.4/2000/16/Add.l pag. 32, 2000.
82 Vezi Organizaţia Naţinuilor Unite, Documente ONU E/CN.4/2000/16/Add.l - 2000.
83 ICCPR reprezintă prescurtarea traducerii din limba engleză a Convenţiei Internaţionale privind Drepturile Civile şi
Politice.
84 Citat din Marcia Rooker,”Supervizare internaţională a protecţiei Romilor în Europa”, Nijmengen University Press,
pag. 354, 2002.
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CAPITOLUL IV Romii şi Convenţia Cadru pentru Protecţia
Minorităţilor Naţionale: incidenţa Articolelor 4 şi 6

IV. Introducere
Articolele 4 - 19 ale Convenţiei Cadru reprezintă principala parte operativă a textului
şi conţine reglementările “tip program”. Acestea stipulează obiectivele şi principiile protejate
de Convenţia Cadru. Statele semnatare trebuie să implementeze reglementările prin
legislaţie şi politici corespunzătoare la nivel naţional şi, atunci când este cazul, prin acorduri
bilaterale şi multilaterale.
Articolul 4 stabileşte obligaţia statelor semnatare de a garanta “dreptul la egalitate
în faţa legii şi la egala protecţie a legii”. De asemenea, obligă statele să adopte “măsuri
adecvate” pentru a promova, în toate domeniile vieţii economice, sociale, politice şi culturale, egalitatea deplină şi efectivă şi declară că măsurile astfel adoptate nu vor fi considerate acte de discriminare. Scopul acestui articol este să asigure aplicabilitatea principiilor de
egalitate şi non-discriminare pentru persoanele aparţinând minorităţilor naţionale.
Paragraful 1 foloseşte abordarea clasică a acestor principii. Paragraful 2 accentuiază faptul că promovarea egalităţii depline şi efective între persoane aparţinând unei
minorităţi naţionale şi persoane aparţinând majorităţii poate necesita ca statele semnatare
să adopte măsuri speciale care iau în considerare condiţiile specifice ale persoanelor
respective. Asemenea măsuri trebuie să fie “adecvate”, adică în conformitate cu principiul
proporţionalităţii, pentru a evita încălcarea drepturilor unora, precum şi discriminarea altora.
Acest principiu necesită, printre alte lucruri, ca astfel de măsuri să nu fie extinse, ca durată
sau scop, mai departe decât ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului de egalitate
deplină şi efectivă. Scopul lor este să asigure faptul că persoanele aparţinând minorităţilor
naţionale se bucura de egalitate deplină şi efectivă cu persoanele aparţinând majorităţii.85
Articolul 6 al Convenţiei Cadru solicită statelor semnatare să încurajeze respectul
reciproc, toleranţa, dialogul intercultural şi cooperarea între toate persoanele care trăiesc pe
teritoriul lor. Mai departe, obligă statele să protejeze persoanele care ar putea fi victime ale
“discriminării, ostilităţii sau violenţei”, datorită identităţii lor minoritare. Paragraful 1
accentuează un spirit de toleranţă şi dialog intercultural, şi subliniază importanţa promovării
de către state a respectului reciproc, a înţelegerii şi cooperării între toţi cei care trăiesc pe
teritoriul lor. Domeniile educaţiei, culturii şi media sunt specificate în mod deosebit pentru că
sunt considerate relevante pentru îndeplinirea acestor obiective.
Pentru întărirea coeziunii sociale, scopul acestui paragraf este, inter alia, să promoveze toleranţa şi dialogul intercultural prin eliminarea barierelor dintre persoane aparţinând
grupurilor etnice, culturale, lingvistice şi religioase prin intermediul încurajării organizaţiilor şi
Vezi Consiliul Europei, Raport Explicativ la “Convenţia Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale”, Consiliul
Europei, disponibil la adresa http://www.coe.int

85

32

mişcărilor interculturale care încearca să promoveze respectul reciproc şi înţelegerea, şi să
integreze aceste persoane în societate în timp ce îşi conserva şi identitatea proprie.
Reglementarea din paragraful 2 este inspirată de Documentul adoptat la Copenhaga de
CSCE. Aceasta obligaţie are ca obiectiv protecţia tuturor persoanelor ce pot fi subiectul
ameninţărilor sau actelor de discriminare, ostilitate sau violenţă, indiferent de sursa acestor
ameninţări sau acte.86
IV.1. Rapoartele statelor semnatare ale Convenţiei Cadru pentru protecţia
minorităţilor naţionale şi referiri la discriminarea romilor
Cu privire la implementarea Convenţiei Cadru, din primele rapoarte transmise, 15
conţineau informaţii despre romi. Dintre acestea, doar câteva state au inclus informaţii despre
discriminarea la care romii sunt supuşi în ţările lor: Croaţia, Cehia, Ungaria şi Marea Britanie.
Croaţia a transmis un raport detaliat din care a reieşit ca minoritatea romilor nu se regăseşte între minorităţile precizate în Constituţie.87 Informaţii specifice despre discriminarea
romilor au fost furnizate cu privire la Articolul 4 al Convenţiei. O asociaţie de romi a înaintat o
cerere către Ministerul Sănătăţii pentru “a asigura protecţia sanitară şi epidemiologică a populaţiei de romi” în august 1998. Ministerul a conclu-zionat că în câteva cartiere de romi condiţiile
sanitare şi epidemiologice, precum şi rata de vaccinare a copiilor romi, erau inadecvate.88 Mai
mult, sunt efectuate cerce-tări privind situaţia romilor, în cooperare cu UNICEF: romii au o rată
ridicată a natalităţii, o rată mare a morţii infantile şi acces limitat la asistenţa medicală; problemele care influentează condiţiile de trai sunt absenţa apei potabile şi a facilităţilor sanitare în
cartierele de romi; un nivel ridicat al somajului, nivelul educaţi-onal scăzut şi criminalitatea sunt
alte câteva condiţii observate în cartierele de romi.89
Cehia face referire în rapoartele sale la bine-cunoscuta problemă a cetăţeniei 90 şi la
zidul din Usti nad Labem.91 Raportul acordă, de asemenea, atenţie faptului că xenofobia
persistă în ţară, în special în privinţa romilor, iar atacurile verbale şi fizice asupra romilor
adeseori nu sunt raportate deoarece victimele nu au încredere în poliţie.92 Discriminarea
populaţiei de romi a fost stabilită, de asemenea, în ceea ce priveşte piaţa de muncă şi viaţa
socială şi economică, în general.93
Ungaria a raportat ca romii se confruntă cu probleme sociale şi dificultăţi în educaţie
şi formare profesională. Discriminarea referitoare la muncă a fost analizată atunci când s-a
făcut raportarea implementării Articolului 4. Populaţia romilor a fost: “aruncată afară din
cadrul pieţei de muncă într-o măsură ce nu a mai fost experimentată în trecut şi există
stabilimente în care 90-100% din populaţia de romi este în somaj”.94 De asemenea, Ungaria
Idem
Consiliul Europei, Documente ACFC/SR(99) 5,1999, p.28
88 ibid p.49-50
89 ibid 50-52
90 Consiliul Europei, Documente ACFC/SR (99) 6,1999
91 Idem
92 Idem
93 Idem
94 Consiliul Europei, Raportul de Ţara al Ungariei referitor la Convenţia Cadru, Partea I,1999
86

87

33

a făcut referire la raportul publicat de Comisia Europeană împotriva Rasismului şi
Intoleranţei (ECRI) care recunoaşte că Ungaria este conştientă de problemele cu care se
confruntă în domeniul locuinţelor, educaţiei, forţei de muncă şi discriminării rasiale.95
În cadrul raportului său de stat, Ungaria a raportat, de asemenea, cazurile legale
privind minorităţile. Unul dintre cazurile raportate este o plângere înaintată de
Ombudsman-ul minorităţilor către poliţie, referitor la abuzul din partea unor reprezentanţi
ai autorităţilor locale. Cererea pentru amenajarea unui şantier a fost respinsă deoarece
stabilirea mai multor familii de ţigani era nedorită. Autorităţile competente să investigheze
cererea au refuzat să înceapă o investigaţie. Plângerea înaintată pentru respingerea
deciziei a fost respinsă, întâi la nivel local, şi mai târziu la nivel naţional. Justificarea dată
a fost că “decizia negativă nu a cauzat nici un dezavantaj, ci a eşuat în a conferi un
avantaj, aplicare a căruia nu are nici un temei legal.” Un alt caz raportat se referea la un
restaurant care a refuzat să serveasca romi. Autorităţile care au investigat acest caz au
concluzionat că “această investigatie nu a stabilit dacă o infracţiune a fost comisă.”
Această decizie a fost anulată la apel şi închisă, deoarece nu au putut fi obţinute dovezi
ale discriminării în urma unei noi investigaţii. În sfârşit, Ungaria a oferit cifre cu privire la
raportarea cazurilor de incitare împotriva unei comunităţi a minorităţilor. Au fost
examinate 57 de cazuri, din care 21 implica membrii ai populaţiei de romi. O altă
concluzie menţionată este că, începând cu 1998, statisticile infracţionale nu mai includ
informaţii despre naţionalitate, etnie sau religie. Sintagma “infracţiunea ţiganească” nu
mai este folosită.96
Marea Britanie a furnizat informaţii minimale privind discriminarea suferită de una
dintre comunităţile sale de Călători/Nomazi, de exemplu, cazul Călătorilor Irlandezi din
Irlanda de Nord care sunt recunoscuţi ca grup rasial în sub incidenţa Actului Relaţiilor
Rasiale (din Irlanda de Nord).97
IV.2. Consiliul Consultativ şi referiri la romi în cadrul Opiniilor asupra statelor
semnatare ale Convenţiei Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale
Sarcina Consiliului Consultativ este de a examina rapoartele statelor şi de a pregăti
avize cu privire la măsurile întreprinse de state pentru implementarea Convenţiei. Consiliul
Consultativ este un organism independent format din experţi.98 Când este evaluat un raport
de stat, Consiliul Consultativ poate face uz de informaţii adiţionale pentru a avea o
perspectivă completă asupra implementării Convenţiei Cadru. Poate, spre exemplu, să
solicite informaţii suplimentare de la state. Poate, de asemenea, invita alte surse, precum
organizaţii non-guvernamentale, să trimită informaţii, cu toate că trebuie să informeze
Comitetul Miniştrilor despre intenţia sa. În mai 1999, Comitetul Miniştrilor (Adjuncţi) a luat
notă de intenţia Consiliului Consultativ de “a cere, pe parcursul ciclului de raportare iniţial,
atunci când este cazul, informaţii de la organizaţii internaţionale, Ombudsman (Avocaţi ai
ibid, Articolul 1.
ibid, Articolul 6.
97 Vezi Consiliul Europei, Documente CoE, ACFC/SR (99) 3 pag.73, 1999.
98 Lista membrilor Consiliului Consultativ poate fi găsită pe site-ul oficial al Consiluilui Europei sau poate fi obţinută
de la secretariatul Consiliului Consultativ.
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Poporului) şi instituţii naţionale pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului, precum şi
reprezentanţi ai societăţii civile şi organizaţii non-guvernamentale.” Alte surse, inclusiv
organizaţii non-guvernamentale, pot transmite informaţii din proprie iniţiativă. Consiliul
Consultativ poate, de asemenea, sugera Comitetului Miniştrilor să adopte anumite recomandări specifice unei ţări.
Cu privire la Opiniile sale privind statele semnatare ale Convenţiei Cadru, de
exemplu privind Cehia “Consiliul Consultativ consideră că, în ciuda întăriri acţiunii
guvernului, problemele persistă în ceea ce priveşte implementarea reglementărilor
Convenţiei referitoare la dialog intercultural şi toleranţă, precum şi la protecţia împotriva
ameninţărilor, actelor discriminatorii, violenţei şi ostilităţii şi notează că aceste probleme
vizează în special romii. Consiliul Consultativ este îngrijorat în special de discriminarea la
care romii sunt supuşi în diferite domenii, precum şi de maniera în care această minoritate
este tratată de poliţie. În sens general, Consiliul Consultativ este îngrijorat de nivelul
insufucient de comunicare cu romii în cadrul societăţii cehe.” În acest sens, Consiliul
Consultativ salută hotărârea autorităţilor cehe de a îmbunătăţi semnificativ situaţia
minorităţii romilor printr-o politică pe termen lung, elaborată şi adoptată în anul 2000.99
Cu privire la articolul 4 al Convenţiei Cadru, Consiliul Consultativ menţionează în
Opinia privind Cehia: “În acelaşi timp, Consiliul Consultativ, notează cu îngrijorare, aşa cum
este admis şi de guvern în raportul de stat, că există o discriminare larg răspândită în
Cehia, mai ales împotriva romilor şi a grupurilor etnice.... Din aceste motive, Consiliul
Consultativ salută decizia autorităţilor cehe de a adopta “conceptul politicii de guvern faţă de
comunitatea roma, pentru sprijinirea integrării lor în societate.” (Rezoluţia guvernului ceh nr.
599 din 14 iunie 2000). Salută, de asemenea, şi faptul că guvernul deja a lansat un plan de
acţiuni strategice pentru perioada 2001-2020, pentru implementarea politici descrise mai
sus. Consiliul Consultativ consideră că o participare mai mare a femeilor rome trebuie
asigurată pe parcursul acestui proces.
Cu privire la articolul 6, Consiliul Consultativ ia notă de faptul că dialogul intercultural
existent este încă insuficient în Cehia. Atitudinile de intoleranţă şi ostilitate faţă de
minorităţile naţionale, în special romii, sunt încă larg răspândite. În acest sens, Consiliul
Consultativ este deranjat de informaţiile furnizate de guvern în raportul de stat, conform
cărora mass media continuă să protejeze stereotipurile negative despre anumite minorităţi
naţionale, mai ales romi, şi că încurajează atitudini de ostilitate şi intoleranţă faţă de
anumite grupuri. Consiliul Consultativ este, de asemenea, îngrijorat de informaţiile privind
discriminarea în domeniul forţei de muncă, locuinţei şi accesului la diferite locuri de
distracţie. Totuşi, Consiliul Consultativ este mai preocupat de atitudinile discriminatorii,
intolerante şi ostile, adoptate de unii reprezentanţi ai puterii locale faţă de anumite categorii
de populaţie (refugiaţi, azilanţi şi persoane aparţinând minorităţilor naţionale, în special
romii). Câteva sentinţe recente date de instanţe regionale au evidenţiat persistenţa acestui
fenomen.
Vezi Consiliul Europei, Consiliul Consultativ al Convenţiei Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, Opinia
privind Republica Cehia, adoptată în 6 aprilie 2001, disponibilă la adresa de web a Consiliului Europei
http://www.coe.int
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În ceea ce priveşte Opinia Consiliului Consultativ asupra Italiei, “situaţia romilor dă
naştere la îngrijorări profunde..., Consiliul Consultativ ia notă de plasarea lor în campusuri,
autorităţile eşuând până acum să pună accent în mod corespunzător pe integrarea lor în
societatea italiană. Această stare de fapt trebuie, în viitor, să dea curs unei strategii
coerente şi cuprinzătoare pentru a atinge următoarele scopuri: locuinţe, încetarea discriminării şi a inegalităţilor socio-economice suferite de aceştia, precum şi încurajarea participării
lor la chestiunile de interes public ce-i privesc.
Cu privire la articolul 4 al Convenţiei Cadru, Consiliul Consultativ notează că
legislaţia italiană conţine prevederi împotriva discriminării, dintre care unele au fost extinse
recent. În acord cu Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei (ECRI), Consiliul
Consultativ observă totuşi lipsurile rămase în protecţia oferită de dreptul civil şi administrativ.
Timp de ani de zile, romii au fost izolaţi de restul populaţiei prin plasarea lor în
campusuri, unde condiţiile de viaţă şi standardele igienice erau foarte dure. Mai multe
rapoarte complementare sugerează că există problema supra-aglomerării: în mai multe
campusuri, unele colibe nu au nici apă curentă, nici electricitate, iar canalizarea
corespunzătoare lipseşte adesea. În timp ce unii romi italieni continua evident să ducă o
viaţă itinerantă sau semi-itinerantă, rămâne evident faptul că mulţi dintre ei aspiră să
trăiască în condiţii comparabile cu cele ale restului populaţiei. Departe de a fi eficientă în
promovarea integrării romilor, practica de a-i plasa în campusuri este pasibilă de a agrava
inegalităţile socio-economice ce-i afectează, de a ridica riscul actelor discriminatorii şi de a
întări stereotipurile negative referitoare la ei. Luând în considerare seriozitatea situaţiei, Consiliul
Consultativ este de părere că guvernul trebuie să aibă în vedere o strategie coerentă şi
cuprinzătoare la nivel naţional, fără a se mai concentra pe modelul separării lor în campusuri.
În ceea ce-i priveşte pe romi, Consiliul Consultativ este tulburat de imaginea
negativă asociată adesea cu identitatea acestora în societatea italiană, precum şi de faptul
că sunt adesea respinşi. Consiliul Consultativ notează totodată că autorităţile italiene încă
fac referire în mod frecvent la romi prin termenul de ţigani ("Zingari") sau nomazi ("nomadi");
acest fapt este relevat de titlurile câtorva legi regionale care se aplică acestei comunităţi,
precum şi din câteva documente emise de Ministerul de Interne.
Referitor la Articolul 6, Consiliul Consultativ notează că “romii sunt puşi într-o
situaţie absolut diferită care cauzează îngrijorare profundă, cu privire la discriminarea pe
care o înfruntă. Este evident pentru Consiliul Consultativ că o integrare satisfăcătoare a
romilor nu poate fi limitată la o abordare pur socială, ci depinde în primul rând de
recunoaşterea şi eliminarea tuturor formelor de discriminare cu care această populaţie se
confruntă. În domeniul mass media, Consiliul Consultativ observă persistenţa informaţiilor
prezentate de o maniera care conduce la întărirea stereotipurilor asociate romilor. De
exemplu, în relatarea faptelor infracţionale, unele ziare menţionează originea etnică a
presupusului infractor, mai ales când acesta aparţine comunităţii romilor, reinstaurând astfel
clişeele existente.100
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Referitor la Marea Britanie, se menţionează: “În ciuda unor eforturi lăudabile,
Consiliul Consultativ este de părere că implementarea Convenţiei Cadru nu a înregistrat un
succes deplin în privinţa romilor/ţiganilor şi a Călătorilor irlandezi (Travellers). Consiliul
Consultativ este preocupat de problemele continue cauzate de lipsa unor locuri adecvate de
popas, precum şi de diferenţele socio-economice semnificative, diferenţele în nivelele de
educaţie, dintre romi/ţigani şi Călătorilor irlandezi (Travellers) şi restul populaţiei.
În ceea ce priveşte articolul 4, Consiliul Consultativ ia notă cu îngrijorare de faptul că
multi romi/ţigani şi Călătorilor irlandezi se confruntă cu considerabile dificultăţi socioeconomice în comparaţie atât cu majoritatea populaţiei, cât şi cu celelate minorităţi
naţionale, mai ales în domeniul educaţiei, sănătăţii, forţei de muncă şi a locuinţelor
(incluzând şi disponibilitatea de locuri de popas). Această situaţie este recunoscută de către
guvernul Marii Britanii. Situaţia necesită pregătirea şi implementarea de măsuri pentru
obţinerea egalităţii depline şi efective, luând în considerare Recomandarea nr. (2001) 17 a
Comitetului Miniştrilor privinid îmbunătăţirea situaţiei economice şi lucrative a romilor/
ţiganilor şi Călătorilor în Europa. În ciuda acestor eforturi, Consiliul Consultativ consideră că
guvernul şi organismele delegate trebuie să-şi continue eforturile pentru asigurarea egalităţii
depline şi efective a romilor/ţiganilor şi Călătorilor irlandezi.
Cu privire la articolul 6, o altă preocupare a Consiliului Consultativ este portretizarea
negativă şi declaraţiile anti romi/ţigani şi Călători irlandezi din presă. Luând în considerare
preocupările de mai sus, Consiliului Consultativ ia notă de două posibile resurse disponibile
celor afectaţi de astfel de portrete negative din media. Prima este folosirea reglementărilor
conforme cu Actul Ordinii Publice (1986) referitoare la incitarea la ură rasială şi cea de-a
doua este reprezentată de folosirea Comisiei de Plângeri privind Presa. 101
În cuprinsul Avizului privind Croaţia, principala preocupare a Consiliului Consultativ
este faptul că practicile privind implementarea Convenţiei Cadru s-au derulat regretabil de
încet. Mail ales la nivel local, pare să existe un nivel de ezitare între anumite autorităţi, nu
doar în ceea ce priveşte remedierea consecinţelor negative ale practicilor discriminatorii
trecute şi alte probleme legate de minorităţi dar, de asemenea, în ceea ce priveşte
asigurarea că astfel de probleme nu mai apar în Croaţia de azi.
Aceste probleme sunt relevante în special în cadrul procesului de intoarcere, dar
sunt la fel de serioase şi în celelalte domenii. În acest sens, Consiliul Consultativ consideră
că una dintre zonele ce necesită în mod deosebit atenţie şi măsuri urgente este cea a
protecţiei minorităţilor naţionale, inclusiv minorităţile sârbilor şi romilor, în domeniul forţei de
muncă. Consiliul Consultativ reclamă necesitatea de măsuri în domeniul mass media,
privind portretizarea corecta a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi îmbunătăţirea accesului acestora la diferite canale media.
În privinţa problemei cetăţeniei conform cu articolul 4, Consiliul Consultativ notează
că, în ciuda anumitor îmbunătăţiri, în ceea ce priveşte regulile şi practicile aplicabile,
persoanele aparţinând minorităţilor naţionale încă întâmpină dificultăţi, de o maniera
nedreaptă, în încercările lor de a invoca reglementările relevante, inclusiv în cazul în care
Vezi Consiliul Europei, Consiliul Consultativ al Convenţiei Cadru, Opinia privind Marea Britanie, adoptată în 30
Noiembrie 2001, disponibilă la pagina de web a Consiliului Europei http://www.coe.int .
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solicită confirmarea cetăţeniei croate. Mai mult, Consiliul Consultativ este de părere că
trebuie făcute eforturi suplimentare pentru a asigura tratamentul egal în această sferă,
inclusiv în ceea ce priveşte tratarea problemelor romilor şi persoanelor aparţinând
minorităţilor naţionale rezultate din dispariţia sau distrugerea precedentă a documentelor lor
de identitate. Consiliul Consultativ concluzionează pentru Croaţia că nu a reuşit să asigure
egalitatea deplină şi efectivă între populaţia majoritară şi romi şi ca situaţia romilor rămâne
dificilă în domenii ca forţa de muncă, locuinţă şi educaţie. Se pare totuşi că problematică
romilor a primit în ultimul timp atenţia sporită a autorităţilor centrale. Consiliul Consultativ
consideră important faptul că acest angajament creşte interesul cu care proiectele
sectoriale pentru romi, cum ar fi cele din domeniul educaţiei, sunt derulate şi duc la
dezvoltarea, în urma consultărilor cu romii, de programe şi strategii mai cuprinzătoare
pentru a adresa problemele acestei minorităţi naţionale.
Referitor la articolul 6, Consiliul Consultativ ia notă cu satisfacţie de faptul că s-a
înregistrat un progres evident în atitudinile celor mai înalte autorităţi centrale vis-à-vis de
minorităţile naţionale, precum şi că guvernul a subliniat în repetate rânduri nevoia de
toleranţă şi dialog intercultural.
Astfel de mesaje sunt de o importanţă majoră în Croaţia, unde relaţiile interetnice
sunt încă afectate serios de moştenirea conflictului. Este totuşi dezamăgitor să observăm că
aceste perspective nu sunt reflectate în mod constant în declaraţiile şi acţiunile autorităţilor,
în special a celor de la nivel local. 102
În cuprinsul Avizului privind România, Consiliul Consultativ menţionează că “situaţia
romilor dă naştere la profunde îngrijorări, mai ales în privinţa numeroaselor acte de
discriminare într-o serie largă de cadre ale societăţii.
În ciuda hotărârii autorităţilor de a grăbi integrarea socială a romilor, Consiliul
Consultativ rămâne preocupat de persistenţa unor diferenţe socio-economice şi a condiţiilor
de trai considerabile între un număr mare de romi şi restul populaţiei, care sunt agravate de
statutul nesatisfăcător al romilor în sistemul educaţional. Consiliul Consultativ este de
asemenea îngrijorat de continuitatea cazurilor de brutalitate a poliţiei şi modul în care romii
sunt persecutaţi. Cu privire la articolul 4, ca o observaţie generală privind obţinerea egalităţii
depline şi efective între persoane aparţinând minorităţilor naţionale şi majoritari, romii din
România se confruntă cu o paletă largă de probleme serioase într-un grad disproportionaţ.
Referitor la articolul 6, Consiliul Consultativ recunoaşte că, în urma prevederilor
adoptate şi a politicilor aplicate de autorităţile române, relaţiile inter-comunitare au devenit
evident mai puţin tensionate ca în trecut şi ca un climat crescut de toleranţă a fost
înregistrat.
În domeniul mass media, Consiliul Consultativ ia notă de faptul că informaţiile încă
sunt prezentate de aşa natură încât este posibil să întărească stereotipurile asociate
membrilor anumitor minorităţi - mai ales unguri, romi şi evrei. În ceea ce-i priveşte pe romi,
multe ziare fac uz de stereotipuri defăimătoare. Mai mult, în relatarea infracţiunilor în care
sunt acuzaţi romi, unele ziare menţionează în mod regulat originea etnică, reinstaurând
Vezi Consiliul Europei, Consiliul Consultativ al Convenţiei Cadru, Opinia privind Croaţia, adoptată la 6 aprilie
2001, disponibilă la adresa de web a Consiliului Europei, http://www.coe.int
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astfel clişeele existente. În acest sens, Consiliul Consultativ este profund îngrijorat să
noteze că, în conformitate cu anumite articole de presă, aceste informaţii vin direct de la
poliţie.
În ceea ce priveşte articolul 6 paragraful 2 al Convenţiei Cadru, Consiliul Consultativ
este foarte preocupat de persistenţa numeroaselor acte de discriminare în România, multe
dintre acestea îndreptate împotriva membrilor minorităţilor naţionale, în special romi. Acesta
este de părere că integrarea completă a romilor nu poate fi limitată strict la o abordare
socială, ci necesită, înainte de toate, recunoaşterea şi eliminarea tuturor formelor de
discriminare cu care se confruntă. Consiliul Consultativ observă, de exemplu, că există o
discriminare socială şi economică recunoscută în România. Ziarele publică anunţuri pentru
locuri de muncă sau locuinţe care exclud romii în mod expres, şi nici cei care publică, nici
cei care dau spre publicare astfel de anunţuri nu primesc vreo sancţiune. Afirmaţii credibile
arată că o agenţie publică din cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale a publicat
recent pe panoul de afişaj un anunţ discriminatoriu similar redactat de o firmă privată. De
asemenea, Avocatul Poporului menţionează în Raportul Special că romii sunt refuzaţi
uneori la intrarea în diferite locuri deschise publicului larg. Consiliul Consultativ speră că
noua legislaţie anti-discriminare va face posibilă sancţionarea discriminării de această
natură într-un mod mai eficient.103
În avizul său privind Ungaria, Consiliul Consultativ concluzionează: “Situaţia romilor
dă naştere la profunde îngrijorări, mai ales în privinţa numeroaselor acte de discriminare
într-o serie largă de cadre ale societăţii, a percepţiilor sociale negative larg răspândite şi a
diferenţelor socio-economice şi a condiţiilor de trai considerabile între romi şi restul
populaţiei. Consiliul Consultativ salută decizia Ungariei de a dezvolta planuri de acţiuni pe
termen mediu şi lung pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale minorităţii de romi/ţigani.
Consiliul Consultativ concluzionează că standardele legale pentru a asigura egalitatea în
faţa legii şi protecţia egală a legii (protecţia împotriva discriminării) nu sunt încă aplicate
complet.
Aşa cum guvernul recunoaşte deschis, romii/ţiganii din Ungaria se confruntă cu o
paletă largă de probleme serioase într-un grad disproporţionat, fie în comparaţie cu
majoritatea, fie în comparaţie cu alte minorităţi. Din aceste motive, recomandă Ungariei să
pună în aplicare politicile asumate, ţinând cont de faptul că un angajament privind abordări
pe termen lung nu trebuie să conducă la întârzieri în realizarea de îmbunătăţiri ce pot fi
obţinute pe termen scurt sau mediu. Consiliul Consultativ ia notă de faptul că în societatea
ungară contemporană, identitatea de rom/ţigan este înconjurată de percepţii negative care
duc, inter alia, la persoane ce fac eforturi mai degrabă să îşi ascundă identitatea, decât să o
păstreze şi să o dezvolte.
Cu privire la articolul 6, Consiliul Consultativ concluzionează că există motiv de
îngrijorare referitor la atacurile fizice/insultele şi ameninţările împotriva romilor, precum şi
referitor la investigaţiile şi judecarea acestor acţiuni căreia nu i se acordă prioritatea
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necesară, şi că acestea sunt compuse de rapoartele privind brutalitatea poliţiei şi
sentimentul anti-romi existent în cadrul forţelor de poliţie.104
În ceea ce priveşte articolul 4 al Opiniei privind Finlanda, în ciuda măsurilor
speciale pentru promovarea egalităţii, Consiliul Consultativ notează faptul că, aşa cum este
recunocut şi în raportul de stat, diferenţele socio-economice dintre populaţia majoritară şi
romi rămân considerabile. Sondajele realizate în acest domeniu sugerează, inter alia, că
rata şomajului printre romi este considerabil mai ridicată decât media pe ţară, precum şi că
situaţia lor locativă este departe de a fi satisfăcătoare. În plus, pe lângă sprijinirea măsurilor
speciale în aceste domenii specifice, Consiliul Consultativ este convins că îmbunătăţirile în
sfera educaţiei - care sunt îndreptate în alte direcţii conform acestui text - pot produce
rezultate pozitive şi în domeniul forţei de muncă şi locuinţei. În sfârşit, Consiliul Consultativ
subliniază faptul că, în implementarea măsurilor speciale, trebuie acordată o atenţie
specială situaţiei femeilor rome.
Referitor la articolul 6, Consiliul Consultativ menţionează că “a fost informat de către
reprezentanţi ai minorităţilor că un număr de componente media importante publică în mod
regulat rapoarte defăimătoare despre minorităţi, întărind stereotipurile negative existente, în
special în ceea ce priveşte populaţia vorbitoare de limbă rusă şi romi, precum şi somalezi şi
alte grupuri minoritare mai recente.” Consiliul Consultativ este preocupat de rapoartele
credibile indicând că discriminarea împotriva romilor în privinţa furnizării de servicii continuă,
în ciuda faptului că o astfel de discriminare este interzisă de Codul Penal finlandez. Spre
exemplu, romilor le-a fost interzisă intrarea într-un număr de restaurante pentru singurul
motiv că aparţineau minorităţii menţionate şi purtau haine tradiţionale ale romilor. Deşi
admite că anumite iniţiative au fost luate pentru a lupta împotriva acestui fenomen, Consiliul
Consultativ consideră esenţial ca Finlanda să avanseze eforturile în acest domeniu şi să ia
măsuri suplimentare, inclusiv în ceea ce priveşte investigarea şi judecarea unor asemenea
incidente.105
Cu referire la articolul 4 privind Danemarca, Consiliul Consultativ menţionează că,
în ciuda existenţei instituţiilor, precum Ombusman-ul şi Consiliul pentru Egalitate Etnică, se
observă că aceste organisme nu au competenţa de a trata întreaga gamă de plângeri
individuale ce pot apărea privind discriminarea.
Cu privire la articolul 6, Consiliul Consultativ este preocupat de informaţia referitoare
la atitudinile intolerante din societatea daneză. În acest sens, Consiliul Consultativ este în
special îngrijorat despre rapoartele privind discriminarea împotriva străinilor şi a cetăţenilor
naturalizaţi în domeniul pieţii muncii, locuinţelor, etc. Astfel, acesta consideră că autorităţile
daneze trebuie să menţină continuă atenţia în acest sens pentru a lua măsuri de
contracarare a răspândirii atitudinilor intolerante.

Vezi Consiliul Europei, Consiliul Consultativ al Convenţiei Cadru, Opinia privind Ungaria, adoptată la 22
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Consiliul Consultativ ia notă că, în ciuda prezenţei istorice a romilor în Danemarca,
aceştia par a fi fost excluşi a priori de la protecţia Convenţiei Cadru. Mai mult, Consiliul
Consultativ consideră că aplicarea limitată teritorial, ducând la excluderea a priori a
anumitor grupuri, nu este compatibilă cu Convenţia Cadru. Consiliul Consultativ
concluzionează că Danemarca, în urma consultărilor cu cei vizaţi, trebuie să examineze
aplicarea Convenţiei Cadru. 106
În cuprinsul Avizului privind Slovacia se notează că, în ciuda eforturilor crescute ale
guvernului, Consiliul Consultativ este de părere că persistă probleme privind implementarea
Convenţiei Cadru cu privire la romi. Consiliul Consultativ este preocupat în special de
discriminarea cu care romii se confruntă în diferite domenii, precum tratamentul acestei
minorităţi de către oficiali care aplică legea, inclusiv raportul colectării de informaţii
personale privind etnia, fără un temei legal clar. Consiliul Consultativ este de asemenea
îngrijorat privind diferenţele socio-economice extrem de răspândite între unii romi şi
populaţia majoritară, care sunt agravate de statutul nesatisfăcător al romilor în sistemul
educaţional.107
Date fiind informaţiile limitate furnizate de guvernele statelor San Marino şi Malta
precum şi obţinute din alte surse, Consiliul Consultativ nu este în măsură să evalueze
declaraţia autorităţilor San Marineze şi Malteze, conform cărora nu există minorităţi
naţionale pe teritoriul lor. 108
Consiliul Consultativ ia notă de declaraţia conţinută în instrumentul de ratificare conform
căruia Liechtenstein consideră că nu există nici o minoritate naţională în sensul definit de
Convenţia Cadru pe teritoriul său. Consiliul Consultativ este conştient de faptul că potenţialul
aplicării unui număr de reglementări ale Convenţiei Cadru este relativ limitat. De asemenea,
Opiniile Consiliului Consultativ privind Estonia şi Cipru nu fac nici o referire la romi. 109
IV.3. Comitetul Miniştrilor şi referiri la romi în cadrul Rezoluţiilor privind
implementarea de către statele semnatare ale Convenţiei Cadru pentru Protecţia
Minorităţilor Naţionale
Comitetul Miniştrilor ia în considerare atât raportul statului, cât şi Opiniile Consiliului
Consultativ. Acesta formulează concluzii privind oportunitatea măsurilor luate de către state
în implementarea Convenţiei. Poate, de asemenea, să facă recomandări către stat şi să
stabilească un termen limită în care statul trebuie să transmită informaţii asupra modului în
Vezi Consiliul Europei, Consiliul Consultativ al Convenţiei Cadru, Opinia privind Danemarca adoptată la 22
septembrie 2000, disponibilă la http://www.coe.int
107 Vezi Consiliul Europei, Consiliul Consultativ al Convenţiei Cadru, Opinia privind Slovacia adoptată la 6 iulie
2001, disponibilă la http://www.coe.int
108 Vezi Consiliul Europei, Consiliul Consultativ al Convenţiei Cadru, Opinia privind San Marino adoptată la 30
noimebrie 2000, Opinia privind Malta adoptată la 30 noimebrie 2000, disponibile la http://www.coe.int
109 Vezi Consiliul Europei, Consiliul Consultativ al Convenţiei Cadru, Opinia privind Liechtenstein adoptată la 30
noiembrie 2000, Opinia privind Estonia adoptată la 14 sptembrie 2000, Opinia privind Cipru adoptată la 6 aprilie
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care urmează aceste recomandări. Toate concluziile şi recomandările sunt facute publice.
Avizul Consiliului Consultativ este făcut public în acelaşi timp, excepţie făcând cazul când
Comitetul Miniştrilor decide să-l păstreze confidenţial într-un anume caz.
Concluziile şi recomandările Comitetului Miniştrilor nu au implicaţii legale şi nu
există un sistem de sancţiune în cazul nerespectării. Cu toate acestea, se anticipează că
dialogul dintre statele semnatare şi Comitete vor fi constructive, şi pot rezulta adesea în
schimbări substanţiale în respectivele ţări. Una dintre cele mai semnificative forţe va fi
presiunea politică care ia naştere într-o atmosferă în care statul se află în analiza
Comitetului.
În cuprinsul rezoluţiei adoptată privind implementarea Convenţiei Cadru de Cehia,
Comitetul Miniştrilor menţionează: “În ciuda acţiunii sporite a guvernului, există încă loc de
îmbunătăţiri, inclusiv din partea celor care aplică legea, cu privire la dialog intercultural şi
toleranţă şi protecţia împotriva ameninţărilor motivate etnic, violenţei şi ostilităţii, mai ales în
privinţa romilor.
În ciuda hotărârii autorităţilor cehe de a îmbunătăţi semnificativ situaţia romilor
printr-o politică pe termen lung, probleme reale persistă, mai ales cu privire la discriminarea
cu care se confruntă persoane aparţinând acestei minorităţi în diferite domenii. 110
În cadrul rezoluţiei adoptate privind implementarea Convenţiei Cadru de către
România, Comitetul Miniştrilor menţionează: “În ciuda hotărârii autorităţilor de a grăbi
procesul de integrare socială a romilor, problemele efective rămân, mai ales în domeniul
discriminării întâlnite într-o varietate de situaţii în societate şi marile diferenţe socioeconomice între un mare număr de romi şi restul populaţiei, precum şi tratamentul unor
oficiali care aplică legea.111
În cuprinsul rezoluţiei privind implementarea Convenţiei Cadru de către Ungaria,
Comitetul Miniştrilor menţionează: “În ciuda eforturilor pentru îmbunătăţirea situaţiei
minorităţii romilor, persistă reale probleme, în principal privind actele de discriminare într-o
varietate largă de situaţii din societate, percepţii sociale negative şi diferenţe semnificative
în ceea ce priveşte condiţiile de viaţă şi socio-economice între unii romi şi populaţia
majoritară.112
În cadrul rezoluţiei privind implementarea Convenţiei Cadru de către Croaţia,
Comitetul Miniştrilor menţionează: “Practicile referitoare la implementarea Convenţiei Cadru
Vezi Consiliul Europei, Comitetul Miniştrilor, Rezoluţia ResCMN (2002)2 privind implementarea Convenţiei
cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale de către Cehia, adoptată de Comitetul Miniştrilor la 6 februarie 2002 în
întâlnirea 782 a Adjuncţilor Miniştrilor.
111 Vezi Consiliul Europei, Comitetul Miniştrilor, Rezoluţia ResCMN (2002)5 privind implementarea Convenţiei
cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale de către România, adoptată de Comitetul Miniştrilor la 13 martie 2002
în întâlnirea 788 a Adjuncţilor Miniştrilor.
112 Vezi Consiliul Europei, Comitetul Miniştrilor, Rezoluţia ResCMN (2001)4 privind implementarea Convenţiei
cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale de către Ungaria, adoptată de Comitetul Miniştrilor la 21 noiembrie
2001 la întalnirea 773 a Adjuncţilor Miniştrilor.
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s-au îmbunătăţit foarte lent. Mai ales la nivel local, unele autorităţi par ezitante în a
implementa măsurile pentru remedierea consecinţelor negative ale practicilor discriminatorii
şi alte probleme privind minorităţile, ce au apărut în trecut pentru a asigura ca astfel de
probleme să nu se repete în Croaţia contemporană.113
În rezoluţia privind implementarea Convenţiei Cadru de către Italia, Comitetul
Miniştrilor notează că “rămân probleme reale referitoare la implementarea Convenţiei Cadru
în ceea ce priveşte romii, mai ales în privinţa accesului la locuinţe, anumite practici
discriminatorii şi inegalităţi socio-economice, precum şi participarea la problemele publice
care-i privesc. Prevederile statutare existente pentru protejarea identităţii şi culturii romilor
nu sunt încă adecvate, şi Italia trebuie să aibă în vedere o strategie coerentă şi cuprinzătoare vis-à-vis de romi, în special pentru a promova integrarea lor în societatea italiană.”114
Rezoluţia privind implementarea Convenţiei Cadru de către Slovacia a Comitetului
Miniştrilor ia notă de faptul că în ciuda eforturilor guvernului, persistă încă probleme în
implementarea Convenţiei Cadru în ceea ce priveşte romii, în principal discriminarea
întâlnită de persoane aparţinând acestei minorităţi în diferite domenii, precum şi tratamentul
acestora din partea unor oficiali care aplică legea şi răspânditele diferenţe socio-economice
dintre romi şi majoritatea populaţiei.115
În cadrul Rezoluţiei privind implementarea Convenţiei Cadru de către Marea
Britanie, Comitetul Miniştrilor menţionează că: “În ciuda unor eforturi lăudabile, implementarea Covenţiei Cadru nu a reuşit complet în privinţa romilor/ţiganilor şi a Călătorilor
irlandezi, inter alia, datorită lipsei de locuri de popas adecvate, precum şi a diferenţelor
socio-economice semnificative, şi diferenţele la nivel educaţional, între romi/ţigani şi Călători
irlandezi şi restul populaţiei.116
În cuprinsul Rezoluţiei privind implementarea Convenţiei Cadru de către Finlanda,
Comitetul Miniştrilor ia notă de faptul că: “În ciuda unor eforturi lăudabile, implementarea
Covenţiei Cadru nu a reuşit complet în privinţa romilor, mai ales în cazul sistemului
educaţional şi mass media. Există de asemenea motive de preocupare în privinţa

Vezi Consiliul Europei, Comitetul Miniştrilor, Rezoluţia ResCMN (2002)1 privind implementarea Convenţiei
cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale de către Croaţia, adoptată de Comitetul Miniştrilor la 6 februarie 2002
la întâlnirea 782 a Adjuncţilor Miniştrilor
114 Vezi Consiliul Europei, Comitetul Miniştrilor, Rezoluţia ResCMN (2002)10 privind implementarea Convenţiei
Cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale de către Italia (Adoptată de Comitetul Miniştrilor la 3 iulie 2002 la cea
de-a 802 întâlnire a Adjuncţilor Miniştrilor).
115 Vezi Consiliul Europei, Comitetul Miniştrilor, Rezoluţia ResCMN (2001)5 privind implementarea Convenţiei
Cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale de către Slovacia (Adoptată de Comitetul Miniştrilor pe 21 noiembrie
2001 la cea de-a 773 întâlnire a Adjuncţilor Miniştrilor).
116 Vezi Consiliul Europei, Comitetul Miniştrilor, Rezoluţia ResCMN (2002)9 privind implementarea Convenţiei
Cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale de către Marea Britanie (Adoptată de Comitetul Miniştrilor la 13 iunie
2002 la cea de-a 779 întâlnire a Adjuncţilor Miniştrilor).
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discriminării de facto suferită de romi, precum şi diferenţelor socio-economice dintre romi şi
populaţia majoritară.117
Celelalte rezoluţii privind implementarea Convenţiei Cadru de către San Marino,
Liechtenstein, Malta, Estonia, Cipru şi Danemarca nu fac nici o referire la romi.118
IV.4. Concluzii
În ciuda faptului că doar câteva state au furnizat informaţii, în cadrul
rapoartelor lor, privind discriminarea cu care se confruntă romii, sau a faptului că, de
exemplu autorităţile din San Marino, Malta şi Liechtenstein au declarat că nu există
minorităţi naţionale în interiorul teritoriilor lor, 119 Opiniile Consiliului Consultativ şi Rezoluţiile
Comitetului Miniştrilor arată, ca o remarcă generală, că romii se confruntă cu fenomenul
discriminării în aproape toate domeniile vieţii, existând o preocupare privind continuitatea
diferenţelor socio-economice şi a condiţiilor de viaţă dintre un mare număr de romi şi restul
populaţiei, şi care este agravată de statutul nesatisfăcător al romilor în varii domenii.
Consiliul Consultativ notează în Opiniile sale că este preocupat în mod deosebit de
actele discriminatorii la care sunt supuşi romii în domenii ca: forţa de muncă, locuinţa,
sănătate, educaţie şi acces în locuri deschise publicului larg, precum şi modul în care
această minoritate este tratată de poliţie în Cehia, România, Ungaria, Slovacia sau
Finlanda. De asemenea, ia notă de faptul că presa continuă să promoveze stereotipuri
negative privind romii şi este îngrijorat de persistenţa informaţiilor prezentate de aşa
manieră că întăresc stereotipurile asociate romilor. De exemplu, în relatarea faptelor
infracţionale, unele ziare menţionează originea etnică a presupuşilor infractori, mai ales
când aceştia aparţin comunităţii romilor, reinstaurând astfel clişeele existente, în ţări ca
Italia, România şi Cehia. Portretizarea negativă şi declaraţiile anti-romi din presă sunt
prezente de asemenea în Marea Britanie, Croaţia şi Finlanda.
Consiliul Consultativ menţionează că, în ciuda prezenţei istorice a romilor în
Danemarca, aceştia au fost excluşi a priori de la protecţia Convenţiei Cadru. De asemenea,
Malta, San Marino şi Liechtenstein declară că nu există minorităţi naţionale pe teritoriile lor,
în timp ce nu există menţiuni privind discriminarea suferită de romi în cadrul Opiniilelor
Consiliul Consultativ privind Cipru sau Estonia.
În acelaşi timp, Consiliul Consultativ salută decizia, de exemplu a autorităţilor cehe
de a adopta “Conceptul politicii guvernului faţă de membrii comunităţii rome, sprijinind
integrarea acestora în societate”, decizia Ungariei de a dezvolta planuri de acţiune pe
termen mediu sau lung pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale minorităţii
romilor/ţiganilor, sau a adoptării ordonanţei guvernametale nr.137/2000 privind eliminarea
Vezi Consiliul Europei, Comitetul Miniştrilor, Rezoluţia ResCMN (2001)3 privind implementarea Convenţiei
Cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale de către Finlanda (Adoptată de Comitetul Miniştrilor la 31 octombrie
2001 la cea de-a 771 întâlnire a Adjuncţilor Miniştrilor).
118 Vezi Consiliul Europei, Comitetul Miniştrilor, Rezoluţiile Comitetului Miniştrilor privind San Marino, Malta, Cipru,
Liechtenstein, Estonia, Danemarca cu referire la Convenţia Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale,
disponibile la adresa de web http://www.coe.int
119 Vezi Consiliul Europei, Consiliul Consultativ, Opiniile Consiliului Consultativ privind San Marino, Malta,
Liechtenstein cu referire la Convenţia Cadru disponibile la http://www.coe.int
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tuturor formelor de discriminare în România şi Strategia Naţională pentru îmbunătăţirea
situaţiei romilor.
Existenţa discriminării în toate aceste zone geografice impune măsuri eficiente
pentru remedierea drepturilor încălcate. Lipsa sau insuficienţa normelor juridice antidiscriminatorii fac adoptarea acestui tip de acte normative nu doar necesară, ci
obligatorie. Implementarea acestor reglementări trebuie realizată prin intermediul unor
organisme cu funcţii speciale în prevenirea şi combaterea discriminării. În acest sens,
Recomandarea de Politică Generală nr. 2 a ECRI stipulează principiile ce trebuie să
guverneze funcţionarea unor asemena organisme.
La sfârşitul lui iunie 2000, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Directiva
2000/43/EC, privind “implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent
de originea rasială şi etnică). Produsul unei campanii de 10 ani a unei reţele largi de
organizaţii non-guvernementale, Directiva 43/2000 a primit un nou impuls politic odată cu
evenimentele electorale ce au avut loc în Austria în iarna 1999-2000, fapt ce a determinat
guvernele unora din statele membre UE să ofere dovezi tangibile privind angajamentul
acestora de a combate rasismul.
Până la jumătatea anului 2003, toate statele membre ale Uniunii Europene trebuie
să adopte legi, reglementări şi prevederi administrative necesare pentru implementarea
principiilor prevăzute în directivă. În plus, fiind parte a acquisului communitaire, Directiva
trebuie adoptată în mod adecvat şi de către ţările candidate la UE. Până la această dată,
protecţia împotriva discriminării în multe state UE şi ţări candidate a fost slabă sau
inexistentă. Dacă va fi aplicată eficient, Directiva are potenţialul de a transforma legislaţia
anti-discriminatorie şi viitoarele litigii din Europa.120

Vezi Buletinul INTERIGHTS, 2001 volumul 13 nr. 3, “Dreptul European: Noi posibillităţi în lupta împotriva
discriminării” de James A. Goldston, p.127.
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CAPITOL V Convenţia Cadru pentru protecţia Minorităţilor
Naţionale şi măsuri pentru promovarea la nivel naţional a
protecţiei împotriva discriminării

V.1. Introducere
Articolul 1 al Convenţiei Cadru stipulează că protecţia minorităţilor naţionale este
parte a sistemului internaţional pentru protecţia drepturilor omului. Principalul obiectiv al
articolului 1 este să specifice faptul că protecţia minorităţilor naţionale, care formează parte
integrantă din protecţia drepturilor omului, nu reprezintă domeniul exclusiv al statelor
semnatare.
Declaraţia conform căreia această protecţie “formează parte integrantă a sistemului
internaţional a drepturilor omului” nu conferă nici o competenţă pentru a interpreta prezenta
Convenţie Cadru în sensul organelor stabilite de Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului.
Articolul se referă la protecţia minorităţilor naţionale ca atare, precum şi la drepturile
şi libertăţile persoanelor aparţinând unei astfel de minorităţi. Această distincţie şi diferenţa
de exprimare evidenţiaza faptul că nu sunt avute în vedere drepturi colective ale minorităţilor naţionale, precum şi că statele semnatare recunosc totuşi că protecţia minorităţilor
naţionale poate fi obţinuta prin protecţia drepturilor persoanelor aparţinând unei minorităţi.121
Statele semnatare trebuie să implementeze reglementările Convenţiei Cadru pentru
protecţia minorităţilor naţionale prin legislaţie şi politici corespunzătoare la nivel naţional, şi
când este cazul, prin acorduri bilaterale sau multilaterale.
V.2. Rapoartele statelor adresate Consiliului Consultativ referitoare la Articolele
4122 şi 6123 ale Convenţiei Cadru pentru protecţia minorităţilor şi relevanţa la nivel
naţional a reglementărilor anti-discriminatorii
Statele care au ratificat Convenţia sunt obligate să transmită rapoartele lor iniţiale în
termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a Convenţiei în statul respectiv.124. Apoi,
Vezi Consiliul Europei, Raportul Explicativ al Convenţiei Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, disponibil
la pagina web a Consiliului Europei la http://www.coe.int
122 Articolul 4 specifică obligaţia Statelor Parte de a garanta “dreptul la egalitate în faţa legii şi egală protecţie a
legii”. De asemenea, obligă statele să adopte “măsuri adecvate” pentru a promova “egalitatea deplină şi efectivă”
în toate sferele vieţii iar aceste măsuri nu vor fi considerate acte de discriminare. Scopul acestui articol este de a
asigura aplicabilitatea principiilor egalităţii şi non-discriminării faţă de persoanele care aparţin minorităţilor naţionale.
123 Articolul 6 al Convenţiei Cadru impune Statelor Parte să încurajeze respectul mutual, toleranţa, dialogul
intercultural şi cooperarea între toate persoanele de pe teritoriul lor. De asemena obligă statele Parte să protejeze
persoanele împotriva discriminării, hărţuirii sau violenţei, posibile victime datorită identităţii acestora. Scopul
aceastei obligaţii este de a proteja toate persoanele ce pot fi subiect al actelor de discriminare sau violen ţă datorită
apartenenţei la o minoritate.
124 Pentru a vedea datele intrării în vigoare a Convenţiei Cadru în statele parte, vezi anexa 2.
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fiecare stat trebuie să trimită un raport la fiecare 5 ani. În plus, Comitetul Miniştrilor poate solicita
rapoarte ad-hoc pentru a lua în discuţie circumstanţe ce pot apărea în intervalul dintre două
rapoarte periodice. Rapoartele statelor vor fi făcute publice în momentul în care Consiliului
Europei le primeşte. Statele au dreptul de a face propriile rapoarte publice la o dată anterioară.
Unele pot face acest lucru, urmând exemplul statelor care fac din elaborarea rapoartelor lor un
proces public. Rapoartele trebuie să conţină “informaţii complete cu privire la măsuri legislative
sau de altă natură ce au fost luate pentru a înfăptui principiile stabilite în Convenţie. ”Există
îndrumări detaliate care specifică informaţiile ce trebuie incluse în primul raport al statelor.125
Acestea au fost redactate de Consiliul Consultativ şi pot fi obţinute de la Consiliului Europei.
Cu privire la articolul 4 şi 6, raportul transmis de Elveţia Consiliului Consultativ menţionează: “Egalitatea în faţa legii şi interzicerea discriminării se nasc, pe de o parte din articolul
8 al Constituţiei Federale, şi pe de altă parte, din instrumente internaţionale.126 Articolul 8 (2)
al Constituţiei Federale stabileşte mai multe interdicţii a unor forme specifice de discriminare;
totuşi, lista nu este completă. În consecinţă, orice fel de discriminare bazată pe apartenenţa
la o minoritate naţională este interzisă. În Elveţia, persoanele care, din cauza identităţii lor
etnice, culturale, religioase sau lingvistice, sunt pasibile de a fi expuse discriminării, ostilităţii
sau actelor violente ori ameninţării cu astfel de acte, sunt protejate la mai multe niveluri. În
contactul lor cu autorităţile, aceştia pot invoca toate drepturile constituţionale conferite lor de
către Constituţia Federală, în special dreptul la egalitate în faţa legii. În contextul dreptului
penal, atât civil cât şi militar, aceştia se încadrează în criteriile pentru protecţie conform
reglementărilor împotriva discriminării rasiale.127
Vezi Consiliul Europei, Sumarul rapoartelor transmise cu privire la articolul 25 paragraful 1 al Convenţiei Cadru,
adoptate de Comitetul Miniştrilor pe 30 septembrie 1998 (ACFC/INF(98)1).
126 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Convenţia Naţiunilor Unite privind Drepturile Civile şi Politice,
Convenţia Naţiunilor Unite privind Eliminarea tuturor Formelor de Discriminare.
127 Articolul 261 bis din Codul Penal elveţian privind discriminarea rasială stipulează: “Oricine, în mod public, incită
la ură sau discriminare împotriva unei persoane sau grup de persoane datorită apartenenţei la un grup rasial, etnic
sau religios; Oricine, în mod public, propagă o ideologie care caută să discrediteze sau să denigreze sistematic
membrii unei rase, grup etnic sau religie; Oricine, în acelaşi sens, organizează sau încurajează acte de propagandă
sau ia parte în astfel de acţiuni; Oricine, în mod public, prin vorbe, în scris, prin reprezentări artistice, gesturi, atacuri sau
orice alte mijloace, degradează sau discriminează o persoana sau grup de persoane într-o manieră care defăimează
demnitatea omului, din considerente de rasă, sau apartenenţă la un grup etnic sau religie, sau, care pentru acelaşi
motiv, neagă, minimalizeză grav sau încearcă să justifice un genocid sau alte crime împotriva umanităţii; Oricine
refuză să furnizeze un serviciu destinat publicului larg unei persoane sau grup de persoane datorită apartenenţei
lor la o rasă, grup etnic sau religie, va fi pedepsit prin închisoare sau amendă.”
Articolul 171c al Codului Penal Militar: “1. Oricine, în mod public, incită la ură sau discriminare împotriva unei persoane sau
grup de persoane datorită apartenenţei la un grup rasial, etnic sau religios; Oricine, în mod public, propagă o ideoogie care caută să discrediteze sau să denigreze sistematic membrii unei rase, grup etnic sau religie; Oricine, în
acelaşi sens, organizează sau încurajează acte de propagandă sau ia parte în astfel de acţiuni; Oricine, în mod
public, prin vorbe, în scris, prin reprezentări artistice, gesturi, atacuri sau orice alte mijloace, degradează sau discriminează o persoană sau grup de persoane într-o manieră care defăimează demnitatea omului, din considerente de rasă,
sau apartenenţă la un grup etnic sau religie, sau, care pentru acelaşi motiv, neagă, minimalizeză grav sau încearcă să
justifice un genocid sau alte crime împotriva umanităţii; Oricine refuză să furnizeze un serviciu destinat publicului
larg unei persoane sau grup de persoane datorită apartenenţei lor la o rasă, grup etnic sau religie, va fi pedepsit
prin închisoare sau amendă. Dacă fapta este contravenţională, va fi pedepsită prin măsuri disciplinare”, vezi
Consiliul Europei, ACFC/SR (2001) 2, Raportul iniţial al Elveţiei privind implementarea Convenţiei Cadru, 16 mai 2001.
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Cu privire la articolul 4 şi 6, Polonia prezintă în raportul său, reglementările legale
referitoare la Constituţie precum şi prevederi din alte legi: “În conformitate cu articolul 32 al
Constituţiei, toate persoanele sunt egale în faţa legii. Toate persoanele au dreptul la
tratament egal din partea autorităţilor publice. Nimeni nu va fi discriminat în viaţa politică,
socială sau economică pentru nici un motiv. Interzicerea discriminării este stipulată de
prevederile art. 113 al Codului Muncii conform căruia nu este permisă nici o formă directă
sau indirectă de discriminare în muncă, mai ales pe motive de sex, vârstă, handicap, rasă,
naţionalitate, convingeri politice sau religioase. Alte reglementări privind interzicerea
discriminării pe alte considerente sunt conţinute în articolul 13 al Constituţiei şi în Codul
Penal. Codul penal polonez stabileşte sancţiuni pentru fapte ce implică discriminare pe
orice considerente.128
În conformitate cu Actul Constituţional privind Independenţa Statului Republicii
Azerbaijanului din 18 octombrie 1991, toţi cetăţenii Republicii Azerbaijanului sunt egali în
faţa legii. Raportul de stat menţionează că reglementările legale privind egalitatea în faţa
legii din cadrul Constituţiei şi legislaţia în domeniu din dreptul penal, precum şi violarea
egalităţii cetăţenilor care constituie infracţiune împotriva drepturilor omului şi libertăţilor
stabilite de Constituţie (articolul 154 din Codul Penal al Republicii Azerbaijan). 129
Articolul 16.1, partea I, din Codul Muncii al Azerbaijanului, interzice relaţiile de
muncă care permit orice fel de discriminare între lucrători. În conformitate cu articolul 16,
partea III şi IV, “angajatorul sau orice persoană fizică care comite în procesul de muncă
relaţii de discriminare între lucrători, aşa cum este specificat în partea I a prezentului articol,
poartă responsabilitatea aferentă, aşa cum stipulează legislaţia. Un lucrător supus
discriminării poate face apel în instanţă cu o plângere solicitând obţinerea remediului
Sancţionarea actelor de violenţă săvârşite din considerente naţionale, etnice, rasiale, politice, religioase, a altor
condamnări şi perspectiva asupra vieţii este stabilită de art. 118 al Codului Penal. Alin. 1 al acestui articol
stipulează că oricine acţionează cu intenţia de a distruge, total sau parţial, orice grup naţional, etnic, rasial, politic
sau care are o altă perspectivă asupra vieţii, comite omucidere sau cauzeaza un serios prejudiciu sănătăţii unei
persoane aparţinând unui astfel de grup, va fi supus pedepsei închisorii. Alin. 2 al art. 118 stabileşte sancţiuni
pentru faptele ce implică sau crează, pentru persoane aparţinând unui astfel de grup, condiţii de viaţă
ameninţătoare pentru siguranţa lor biologică, care aplică metode destinate prevenirii naşterilor în acest grup, sau
îndepărtarea forţată a copiilor de persoane constituind acest grup. Trebuie accentuat că săvârşirea de acţiuni în
vederea comiterii infracţiunilor prevăzute la alin. 1 şi 2 , vor fi de asemenea sancţionate. Art. 119 al. 1 al Codului
penal interzice folosirea violenţei sau a ameninţărilor faţă de un grup sau individ datorită apartenenţei naţionale,
etnice, politice sau religioase sau datorită lipsei credinţei religioase. Infracţiunea specificată în articolul 256 este
promovarea publică a fascismului sau oricărui alt sistem statal totalitar sau incitarea la ură bazată pe diferenţe
naţionale, etnice, rasiale sau religioase sau pe lipsa credinţei religioase. Această infracţiune este sancţionată prin
amendă, pedeapsa cu restricţionarea libertăţii sau pedeapsa cu privare de liberatate până la 2 ani. Art. 257
stabileşte că oricine, în mod public, insultă un grup din populaţie sau o persoană datorită apartenenţei naţionale,
etnice, rasiale sau religioase sau datorită lipsei credinţei religioase sau care, pentru aceste motive, încalcă
inviolabilitatea persoanei sau alt drept individual, va fi pedepsit cu privare de libertate pentru o perioadă de până la
3 ani.”, Vezi Consiliul Europei, ACFC/SR(2002) 2, Raportul Poloniei privind implementarea Convenţiei Cadru, 10
iulie 2002.
129 “Acţiunile prin care se crează ostilitate naţională, rasială sau religioasă, prin care se aduce atingere demnităţii
naţionale, precum şi interzicerea drepturilor cetăţenilor, sau stabilirea superiorităţii cetăţenilor pe motiv de identitate
naţională şi rasială, atitudine faţă de religie...” sunt sancţionate de lege (articolul 283 al Codului Penal al Republicii
Azerbaijanului).
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drepturilor încălcate. ”Alte reglementări relevante sunt menţionate în Legea privind educaţia,
Legea privind partidele politice, Legea privind forţa de muncă, care interzic discriminarea
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în domeniul muncii.130
Raportul Irlandei menţionează diferite reglementări privind anti-discriminarea în
Actul Egalităţii în Muncă 1998, care sancţionează discriminarea în domeniul muncii pe 9
criterii, incluzând religia, rasa şi apartenenţa la comunitatea Călătorilor/nomazilor.
(Travellers)
Actul, care este în vigoare din octombrie 1999, este cuprinzător şi acoperă
discriminarea directă şi indirectă în ceea ce priveşte forţa de muncă, condiţiile de muncă,
plata egală pentru munca de valoare egală, formarea, promovarea şi experienţa de lucru.
Actul Egalităţii Statusului 2000 completează Actul Egalităţii în Muncă şi protejează împotriva
discriminării bazată pe aceleaşi 9 criterii în educaţie, furnizare de bunuri, servicii şi cazare,
şi folosirea proprietăţii. Actul Egalităţii Statusului 2000 a intrat în vigoare la sfârşitul lunii
octombrie 2000. De asemenea, Actul privind interzicerea incitării la ură, 1989 consideră
infracţiune incitarea la ură împotriva unui grup de persoane în cadrul statului sau în altă
parte pe considerente de rasă, culoare, naţionalitate, religie, origini etnice sau naţionale,
apartenenţa la comunitatea Călătorilor sau orientare sexuală.131
Constituţia Republicii Albania garantează egalitatea tuturor în faţa legii (art 18,
paragraful 1) şi interzice discriminarea injustă pe motive precum sex, rasă, religie, etnie,
limbă, credinţe politice, religioase sau filozofice, statut social sau economic sau înaintaşi (art
18, paragraful 2). Există o serie de reglementări legale privind protecţia populaţiilor
minorităţilor naţionale ce locuiesc în Albania sau denunţarea actelor de discriminare
împotriva acestora, de exemplu, articolele 265 şi 266 din Codul Penal132.
Codul penal albanez consideră, de asemenea, ca infracţiune discriminarea în sfera
133
publică. Tratamenul egal în domeniul relaţiilor cu administraţia publică a membrilor
minorităţilor naţionale este de asemenea garantat în articolul 11 al Codului de Procedură
Administrativă134. Populaţiile minorităţilor naţionale ce trăiesc în Albania sunt protejate de
Vezi Consiliul Europei, ACFC/SR (2002) 1, Raportul Azerbaijan privind implementarea Convenţiei Cadru, 4 iunie 2002.
Vezi Consiliul Europei, ACFC/SR (2001) 6, Raportul iniţial al Irlandei privind implementarea Convenţiei Cadru,
13 noimebrie 2001.
132 Articolul 265 “instigarea la ură rasială, naţională sau religioasă precum şi pregătirea, diseminarea sau păstrarea
cu intenţia de a distribui materiale relevante pentru acestea”, pe când articolul 266 pedepseşte “punerea în pericol
a ordinii publice, instigarea la ură împotriva unor părţi ale populaţiei, prin jignirile sau calomniile împotriva lor, ce
necesită folosirea violenţei sau a actelor arbitrare împotriva lor.“
133 Conform articolului 253, sentinţele până la 5 ani în inchisoare sunt dispuse în cazul în care “un angajat al
administraţiei de stat sau publice, datorită ocupaţiei sale şi în timpul exercitării acesteia, provoacă discriminare pe
motive de origine socială, sex, sănătate, convingeri religioase şi politice, implicare în activităţi sindicale sau datorită
apartenenţei la un anumit grup etnic, naţiune, rasă sau religie, şi efectele acţiunilor sale privilegiază în mod
nejustificat sau neagă un drept sau beneficiu conform legii”.
134 În cadrul primul paragraf, se stipulează: “cu privire la relaţiile cu persoane private, administraţia publică se
ghidează după principiul echităţii, adică nimeni nu va fi nici privilegiat, nici discriminat pe considerente de sex, rasă,
religie, etnie, limbă, vederi politice, religioase sau filozofice, situaţie economică, academică şi socială sau
apartenenţă parentală.”
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acte de discriminare şi în domeniul muncii şi a asigurărilor sociale. Astfel, articolul 9 al
Codului Muncii, care acoperă relaţiile de muncă atât în sectorul public, cât şi în cel privat,
interzice orice fel de discriminare în muncă sau în viaţa profesională. Mai mult, legislaţia în
domeniul educaţiei garantează drepturi egale pentru toţi. 135
În ceea ce priveşte Norvegia, raportul sau menţionează că: “Principiul nondiscriminării, aşa cum reiese din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi cele două
Convenţii Internaţionale privind Drepturile Civile şi Politice şi Drepturile economice, sociale
şi culturale constituie parte din dreptul norvegian, deoarece ambele convenţii au fost
încorporate în legislaţia norvegiană prin Actul Drepturilor Omului din 21 mai 1999. În afara
acestora, legislaţia norvegiană nu conţine reglementări generale interzicând discriminarea
pe considerente de rasă sau origine etnică, nici în Constituţie şi nici în alte statute.
Secţiunea 55 a Actului din 4 februarie 1977 nr. 4 privind Protecţia muncitorului şi mediul de
lucru, etc (Actul Mediului de lucru) interzice tratamentul diferenţiat a candidaţilor pentru
angajare pe bază de “rasă, culoare, origine naţională sau etnică sau orientare homosexuală
sau coabitare homosexuală”.
Codul Penal adoptat prin Actul nr.10 din 22 mai 1902 conţine reglementări menite
să protejeze cetăţenii împotriva exprimărilor rasiste, acţiunilor motivate rasial şi discriminării.
În acest sens, secţiunea 135 a Codului Penal interzice declaraţiile publice sau comunicările
care ameninţă, insultă sau supun orice persoană la ură, persecuţie sau dispreţ datorită
religiei, rasei, culorii sau originii naţionale sau etnice. Mai mult, motivaţia rasială poate fi
considerată o circumstanţă agravantă, conform secţiunii 232 din Codul penal. Secţiunea
349, primul paragraf, interzice oricărei persoane în timpul activităţii ocupaţionale sau
similare să refuze unei persoane bunuri sau servicii în aceleaşi condiţii ce se aplică
celorlalţi, datorită religiei, rasei, culorii sau originii naţionale sau etnice. Conform secţiunii
349, al doilea paragraf, din Codul penal, orice persoană care refuză unei persoane intrarea
la un spectacol public, expoziţie sau orice adunare publică în aceleaşi condiţii ce se aplică
tuturor, pe considerente de religie, rasă, culoare sau origine naţionala sau etnică, este
pasibil de pedeapsă. O adunare este publică atunci când este deschisă publicului larg, cu
sau fără plată. Aceste reglementări afectează de asemenea şi persoanele aparţinând unei
minorităţi naţionale. Sancţiunile codului penal pot duce la închisoare şi/sau amenzi.136
Articolul 37 din Constituţia Armeniei declară că cetăţenii aparţinând minorităţilor
naţionale au dreptul să-şi păstreze tradiţiile şi să-şi dezvolte limba şi cultura. Conform
articolului 15 al Constituţiei, “cetăţenii, indiferent de origine naţională, rasă, sex, limbă,
convingere politică sau de altă natură, origine socială, avere sau alt statut, au acces la toate
drepturile şi libertăţile şi au obligaţiile stabilite de Constituţie şi de legi.” Articolul 16 declară
de asemenea, ca o garanţie suplimentară, că toţi sunt egali în faţa legii şi vor avea protecţia
Articolul 3, din legea 7952, datată 21.06.1995, “Sistemul educaţional pre-universitar”, asigură “drepturi egale
tuturor cetăţenilor de a fi educaţi la toate nivelele de educaţie stabilite de această lege, indiferent de statutul social,
naţionalitate, limbă, sex, relgie, rasă, apartenenţă politică, stare de sănătate şi nivel economic.” Vezi Consiliul
Europei, ACFC/SR (2001) 5, Raportul iniţial al Republicii Albania privind implementarea Convenţiei Cadru, 26 iulie
2001.
136 Vezi Consiliul Europei, ACFC/SR (2001) 1, Raportul iniţial al Norvegiei privind implementarea Convenţiei Cadru,
2 martie 2001.
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egală a legii fără discriminare. Articolul 38 al Constituţiei stipulează că oricine are dreptul să
îşi apere drepturile şi libertăţile prin orice mijloace ce nu sunt în afara legii. Oricine are
dreptul de a-şi apăra în instanţă drepturile şi libertăţile conferite de Constituţie şi de legi.137
Slovenia, în raportul său, precizează că prin Constituţia Sloveniei garantează
tuturor, drepturile generale ale omului fără deosebire de naţionalitate, rasă, sex, limbă,
religie, credinţe politice sau de alt fel, poziţie financiară, naştere, educaţie, statut social sau
orice alte circumstanţe, şi garantează protecţia juridică a drepturilor omului şi libertăţilor.
Protecţia legală a drepturilor omului în Slovenia se bazează pe aceste principii. În Slovenia,
fiecărui individ i se garantează drepturi egale şi libertăţi fundamentale indiferent de
naţionalitate, rasă, sex, limbă, religie, credinţe politice sau de alt fel, poziţie financiară,
naştere, educaţie, statut social sau orice alte circumstanţe personale. Toate persoanele vor
fi egale în faţa legii (art 14); drepturile omului şi libertăţile fundamentale vor avea garanţia
protecţiei juridice şi dreptul de a obţine remediu pentru încălcarea acestor drepturi şi libertăţi
(art 15); orice persoană este liberă să se identifice cu gruparea sa naţională, comunitate
etnică, de a adopta şi a-şi exprima cultura şi să folosească propria limbă şi scriere (art 61);
orice incitare la discriminare etnică, rasială, religioasă sau de alt fel, precum şi instigarea la
ură etnică, rasială, religioasă sau de alt fel sau intoleranţa este neconstituţională (art 63).138
Cu privire la egalitatea în faţa legii şi articolul 4 al Convenţiei Cadru, raportul
Austriei menţionează: Această cerinţă a fost îndeplinită în Austria prin intermediul principiului general al egalităţii (art 7, paragraf 1 al Legii Constituţionale), care este unul dintre
pilonii Constituţiei Austriece.
Conform acestui principiu, toţi cetăţenii federaţiei sunt egali în faţa legii. Acest
principiu are implicaţii legale pentru toate organismele statului, de la nivel federal, regional
şi local. În plus, art 66, parag. 1 al Tratatului de la St. Germain-en-Laye, care are statut
constituţional, stipulează că toţi cetăţenii austrieci sunt egali în faţa legii şi se bucură de
aceleaşi drepturi civile şi politice fără deosebire de rasă, limbă sau religie. Punctul 5.5. al
Codului de Onoare al presei austriece interzice orice discriminare pe considerente rasiale,
religioase, naţionale, sexuale presei austriece. Reglementările legale privind discriminarea
există de asemenea şi în legile administrative şi civile din Austria. 139
Protecţia persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale conform art 6, parag. 2 al
Convenţiei Cadru, este garantată în primul rând şi în principal de reglementările generale al
Codului Penal (Strafgesetzbuch). O prevedere specială care intenţionează, inter alia, să
asigure protecţia minorităţilor naţionale este cuprinsă în secţiunea 283 a Codului Penal
(incitarea la acţiuni ostile).140 În sfârşit, se accentuează ca oricine discriminează într-un mod
Vezi Consiliul Europei, ACFC/SR (2001) Raportul iniţial al Armeniei privind implementarea Convenţiei Cadru,
mai 2000.
138 Vezi Consiliul Europei, ACFC/SR (2000) 4, Raportul Sloveniei privind implementarea Convenţiei Cadru, 2000.
139 Vezi Consiliul Europei, ACFC/SR (2000), Raporul Austriei privind implementarea Convenţiei Cadru, 30 iunie
2000; de asemenea vezi şi Versammlungsgesetz,Vereinsgesetz etc.
140 Stipulează ca orice persoană care, inter alia, îndeamnă sau incită pe ceilalţi să comită un act ostil împotriva unui
grup definit prin apartenenţa la o naţiune sau incită în mod public la ură împotriva unui astfel de grup sau într-o
manieră care încalcă demnitatea umană, o insultă sau caută să o denigreze, este pasibil de pedeapsă.
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injust persoane doar pe baza originii naţionale sau etnice sau îi impiedică să intre în locuri
sau să folosească servicii destinate publicului larg, comite o infracţiune administrativă
conform art. IX parag.1, subparag.3 din Reglementări Introductive la Legile privind Procedura
Administrativă (EGVG).
Principiul egalităţii în faţa legii şi interzicerea discriminării sunt cuprinse în Legea de
Bază a Republicii Federale a Germaniei, în Constituţiile din Länder, precum şi în diferite
legi specifice, şi respectă obligaţiile din paragraful 1 al Articolului 4. Reglementările centrale
ale Legii de Bază sunt art 3, parag. 1 (“Toate persoanele sunt egale în faţa legii.”) şi art 3,
parag. 3, stipulând că nici o persoană nu va fi prejudiciată sau favorizată datorită sexului,
naşterii, rasei, limbii, originii naţionale sau sociale, credinţei, opţiunilor religioase sau politice.
În unele Constituţii ale Land-urilor, au fost incluse protecţii suplimentare pentru a
aplica interzicerea discriminării.141 Interzicerea constituţională a discriminării este de
asemenea conţinută în diferite legi ordinare ale Bund-ului şi Länder-ului.142 Protecţia
împotriva discriminării este, conform ordinii generale legale, asigurată de asemenea şi
pentru membrii minorităţilor naţionale şi grupurilor etnice. Aceştia au dreptul, conform
Codului Penal (StGB), la aceeaşi protecţie a drepturilor egale ca oricine. În acest sens, o
importanţă deosebită este ataşată, în domeniul dreptului penal, infracţiunilor de incitare a
persoanelor, instigarea publică la acte criminale şi insultă (acoperind insulta, calomnia şi
defăimarea).143 Principiile egalităţii şi non-discriminării între cetăţeni se aplică întregului
sistem legal şi instituţional al ţării.

Astfel, art. 1 şi 134 al Constituţiei Hessiane, art. 6 al Constituţiei Statului Liber al Saxoniei, art. 12 al Constituţiei
Landului Brandenburg, art. 1 al Constituţiei Landului Schleswig-Holstein, art. 2, parag.1 al Constituţiei Landului
Baden-Wurttemberg. În Constituţia Berlinului, în art. 10, parag. 2, a fost inclusă o clauză non-discriminatorie,
conform căreia “nimeni nu va fi prejudiciat sau favorizat pe bază de sex, naştere, rasă, limbă, origine naţională sau
etnică, credinţe, opinii religioase sau politice". În art 4, parag. a Constituţiei Landului North Rhine-Westphalia,
interzicerea discriminării pe motive de apartenenţă la o minoritate naţională în acel Land a fost stabilită în mod
expres. În Bremen, interzicerea discriminării este cuprinsă în art. 2 al Constituţiei Landului.
142 Educaţia şcolară non-discriminativă este stabilită în mod expres în Secţiunea 1, parag.1 şi parag. 2, secţiunea
3, parag. 3, din Actul Şcolilor Hessiane şi în secţiunea 1, parag.1, a Actului şcolilor din Baden-Wurttemberg.
143 Vezi Consiliul Europei, ACFC/SR (2000)1, Raportul iniţial al Republicii Federale Germania privind implementarea Convenţiei Cadru, 24 februarie 2000; În secţiunea 130 parag. 1 (instigarea poporului), Codul Penal stabileşte
pedeapsa închisorii de la 3 luni la 5 ani pentru oricine, care printr-o manieră destinată a interveni în ordinea
publică, încalcă demnitatea altora prin instigarea la ură împotriva grupurilor de persoane, incitând la acţiuni violente
sau arbitrare împotriva acestora, sau insultarea, dispreţuirea maliţioasă sau denigrarea lor. Conform secţiunii 130,
parag. 2, al Codului Penal (instigarea poporului) ocazional numită şi incitare la disensiune naţională, o perioadă de
închisoare de până la 3 ani sau o amendă vor fi aplicate oricui diseminează materiale care incită la ură împotriva
unui grup naţional, rasial, religios sau etnic, incită la acţiuni violente sau arbitrare împotriva acestora, sau violează
demnitatea altora prin insulte, dispreţ sau discreditarea grupurilor menţionate anterior. Conform secţiunii 111 a
Codului Penal (instigarea publică la acte criminale), o persoană va fi pedepsită ca şi complice înaintea săvârşirii
faptei (secţiunea 26) dacă, în mod public, sau prin diseminarea de materiale, incită la acte ilegale; conform secţiunii
26 a Codului Penal (instigarea), Secţiunea 11, parag. 3 a Codului Penal stabileşte ca înregistrările audio sau video,
ilustraţiile şi alte insemne sunt echivalente cu materiale în sensul secţiunii 111 a Codului Penal poate fi, de
exemplu: incitarea la disensiune naţională (Secţiunea 130, Codul Penal), insultă (Secţiunea 185 ff.), acţiuni
criminale împotriva vieţii (Secţiunea 211 ff.) sau împotriva integrităţii fizice. (Secţiunea 223 ff.).
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Conform Constituţiei Moldovei "este datoria principală a statului de a respecta şi
proteja fiinţa umană.”(Art. 16(1)). Egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice, indiferent de
naţionalitate, origine etnică, limbă sau religie, este de asemena garantată de Constituţie (Art.
16(2)).
Legea privind Serviciul Civil (OM Nr. 61 din 02.11.95) stipulează ca oricine poate fi
angajat în serviciul civil fără deosebire de naţionalitate sau confesiune. Principiul egalităţii este
stabilit în Legea Serviciului Civil, nr. 443/1995, Legea Statutului Legal al Cetăţenilor Străini şi
Persoanelor Apatride în Republica Moldova, Nr. 275/1994, Legea privind Drepturile Copilului
Nr. 338/1994, Codul de Procedură Penală, Codul de Procedură Civilă, Legea Administrării
Justiţiei Nr. 514/1995, şi Codul Muncii. Legea privind Cetăţenia, adoptată în 1991, după Declaraţia
de Independenţă, este un act legislativ vizând principiul non-discriminării minorităţilor naţionale.144
Constituţia Federaţiei Ruse (parag. 1 şi 2 al art. 19) proclamă egalitatea tuturor în
faţa legii şi în faţa instanţei. În acelaşi timp, statul garantează egalitatea drepturilor şi
libertăţilor persoanei şi cetăţeanului indiferent de sex, rasă, naţionalitate şi limbă. Limitarea
drepturilor în orice formă pe considerente de apartenenţă socială, naţională, lingvistică sau
religioasă este interzisă. Protecţia instanţei este de asemenea garantată de art 46 al
Constituţiei Federaţiei Ruse. Principiul egalităţii tuturor în faţa legii şi a instanţei este de
asemenea cuprins în art 7 al Legii Constituţionale Federale privind sistemul judiciar în
Federaţia Rusă, unde se subliniază că instanţele nu vor acorda preferinţe anumitor
organisme, persoane sau părţi ale procedurilor pe motive de rasă, naţionalitate şi limbă.145
Raportul Spaniei privind articolul 4 al Convenţiei Cadru şi reglementările antidiscriminatorii menţionează următoarele prevederi legale: Art. 14 din Constituţie146, Legea

Vezi Consiliul Europei, ACFC/SR (2000) 2, Raportul Republicii Moldova privind implementarea Convenţiei
Cadru, 29 iunie 2000.
145 Vezi Consiliul Europei, ACFC/SR (99) 15, Raportul Federaţiei Ruse privind implementarea Convenţiei Cadru, 8 martie 2000.
146 În relaţie cu prevederile constituţionale o serie de infracţiuni comise prin încălcarea drepturilor fundamentale şi
libertăţilor publice garantate de Constituţie sunt: Articolul 510 ”Persoanele care incită la discriminare, ură sau
violentă împotrivă grupurilor sau asociaţiilor din motive rasiale, anti-semite sau alte motive legate de ideologie,
religie sau credinţe, situaţie familială, grup etnic sau rasă, ţară de origine, sex sau orientare sexuală, boală sau
handicap, sunt pasibile de pedeapsa închisorii cuprinse între 1 şi 3 ani sau o amendă echivalentă cu salariul
cuprinse între 6 şi 12 luni. Aceleaşi penalităţi se aplică şi persoanelor care, în mod conştient, sau fără să ia în
considerare adevărul, vehiculează informaţii false şi ofensive privind ideologii, religii sau credinţe, grupuri etnice
sau rase, ţări de origine, sex sau orientare sexuală, boală sau handicap, al membrilor grupurlor sau asociaţiilor.";
Art 511: “Persoanele responsabile cu servicii publice care refuză unei persoane beneficiul sau serviciul la care are
dreptul din motive de ideologie, religie, credinţe, grup etnic sau rasă, ţara de origine, sex sau orientare sexuală,
situaţie familială, boală sau handicap, este pasibil de sancţiunea închisorii cuprinsă între 6 luni şi 2 ani şi amenda
echivalentă cu salariul de la 12 la 24 de luni, fiindu-i interzis să deţină o poziţie publică pe o perioadă de la 1 la
3 ani. Aceleaşi sancţiuni se aplică când infracţiunea este comisă împotriva unei asociaţii, fundaţii, firmă privată,
corporaţie şi membrii săi, pentru motive de ideologie, religie şi credinţe, sau ţinând cont de gupul etnic, rasa ... a
membrilor.”; Articolul 512: "Persoanelor care, în îndeplinirea ocupaţiei lor, refuză unei persoane beneficiul sau
serviciul la care are dreptul din motive de ideologie, religie, credinţe, grup etnic, rasa, naţionalitate....le este interzis
să practice profesiunea pe o perioadă de la 1 la 4 ani."; Articolul 515 :"Este o infracţiune sancţionabilă formarea
unei asociaţii ilegale. Următoarele fapte se consideră ca fiind similare: Cei care promovează discriminarea, ura sau
violenţa împotriva altor persoane, grupuri sau asociaţii pe baza ideologiei, religiei şi credinţelor, apartenenţa la un
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Instituţională nr. 10 din 23 Noiembrie 1995 privind Codul Penal ce cuprinde secţiuni
relevante legate de discriminare, în speţă art. 224147, art. 314148 şi altele.149
V.3. Opiniile Consiliului Consultativ şi necesitatea adoptării unei legislaţii antidiscriminare la nivel naţional
În cadrul Opiniei privind Cehia, Consiliul Consultativ ia notă de ”existenţa unor anumite
reglementări legislative interzicând discriminarea, ca de exemplu Actul Muncii recent adoptat.
Cu toate acestea, se notează că, aşa cum raportul Cehiei menţionează, legislaţia în vigoare
nu stabileşte sancţiuni corespunzătoare pentru actele de discriminare rasială şi etnică în
domeniul educaţiei, sănătăţii sau sistemului penitenciar, precum şi într-un număr de domenii
în care, dacă aceste sancţiuni există, ele sunt insuficiente. Din acest considerent, Consiliul
Consultativ este de părere că Cehia poate lua în considerare adoptarea unei serii întregi de
măsuri legale, interzicând autorităţilor publice şi persoanelor juridice private să comită asemenea
acte. Totodată, Consiliul Consultativ consideră că autorităţile cehe trebuie să garanteze
existenţa remediilor efective şi sancţiunilor corespunzătoare.”150
Consiliul Consultativ notează că “legislaţia italiană conţine reglementări împotriva
discriminării, între care unele au fost extinse în ultimii ani, de exemplu: reglementările
penale privind discriminarea rasială, etnică sau religioasă...Cu toate acestea, Consiliul
Consultativ observă că rămân goluri în protecţia acordată de drepul civil şi administrativ şi
că este urgentă elaborarea unui set de reglementări mai cuprinzător care să sancţioneze
discriminarea într-un număr de situaţii din viaţa socială inclusiv la angajare, furnizare de
bunuri, servicii, locuinţe etc. Este mai eficient să se revizuiască remediile legale şi
sancţiunile impuse în privinţa discriminării şi dacă este necesar, să se remedieze lipsurile
legislative. Astfel, Consiliul Consultativ consideră că guvernul italian trebuie să-şi
revizuiască legislaţia anti-discriminatorie pentru a asigura ca toate actele de discriminare
sunt sancţionate şi sunt stabilite remedii efective şi sancţiuni pentru persoanele care au
suferit discriminare, atât din partea autorităţilor publice, cât şi a firmelor private.”151
Consiliul Consultativ ia notă cu satisfacţie de faptul că există garanţii generale
împotriva discriminării în legea constituţională în Croaţia şi drepturile cetăţenilor şi a
grup etnic a unuia sau mai multor membri, rasă sau naţionalitate, sex sau orientare sexuală, situaţie familială,
boală sau handicap, sau care incită la cele de mai sus."
147 Circumstanţe agravante: “Comiterea unei infracţiuni din motive rasiale, anti-semite sau de altă natură implicând
discriminarea pe baza ideologiei, religiei şi credinţelor, apartenenţa la un grup etnic a unuia sau mai multor membri,
rasă sau naţionalitate, sex sau orientare sexuală, situaţie familială, boală sau handicap de care victima poate suferi. "
148 "Persoanele vinovate de discriminare gravă în muncă, indiferent de sectorul public sau privat pe baza ideologiei,
religiei şi credinţelor, apartenenţa la un grup etnic a unuia sau mai multor membri, rasă sau naţionalitate, sex sau
orientare sexuală, situaţie familială, boală sau handicap …, sunt pasibile de închisoare de la 6 luni la 2 ani, sau
amendă echivalentă de la 6 la 12 salarii. "
149 Vezi Consiliul Europei, ACFC/SR (2000) 5, Raportul Spaniei privind implementarea Convenţiei Cadru, 19 decembrie 2000.
150 Vezi Consiliul Europei, Comitetul Consultativ al Convenţiei Cadru, Opinia Comitetului Consultativ privind Cehia
adoptat la 6 aprilie 2001.
151 Vezi Consiliul Europei, Comitetul Consultativ al Convenţiei Cadru, Opinia Comitetului Consultativ privind Italia
adoptat în 14 septembrie 2001.
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comunităţilor sau minorităţilor etnice, precum şi în Codul Penal al Croaţiei, şi încurajează
implementarea lor completă. Totuşi, în afară de domeniul muncii, nu pare să existe o
legislaţie specific anti-discriminatorie care să trateze un număr important de aspecte ale
vieţii sociale, precum educaţia şi locuinţa.
Astfel, Consiliul Consultativ se raliază concluziei Comisiei Europeane împotriva
Rasismului şi Intoleranţei (ECRI) în primul său raport privind Croaţia, făcut public pe 9
noiembrie 1999, conform căruia este de dorit să se dezvolte o legislaţie anti-discriminatorie
care să acopere aceste domenii. Consiliul Consultativ subliniază că această legislaţie
trebuie să protejeze indivizii împotriva discriminării atât din partea autorităţilor publice, cât şi
a firmelor private. 152
În cadrul Opiniei privind Ungaria, Consiliului Consultativ concluzionează că
standardele legale pentru asigurarea egalităţii în faţa legii şi egală protecţie a legii (protecţia
împotriva discriminării) nu sunt aplicate în totalitate. În principal, remediile efective împotriva
actelor de discriminare din partea autorităţilor publice şi firmelor private în diferite domenii
ale vieţii, precum educaţie, anunţuri de muncă şi locuinţă, încă trebuie dezvoltate. Mai mult,
acţiunea reglementărilor existente şi aplicarea lor de către agenţille statului întâlneşte
dificultăţi în practică.
Consiliului Consultativ recomandă autorităţilor ungare să realizeze o revizuire completă
atât a situaţiei legale cât şi a aplicării procedurilor, şi, pe această bază, să adopte legislaţia
necesară şi să introducă, întărească şi să re-definească procedurile de aplicare şi instituţiile.
În ceea ce priveşte avizul privind discriminarea, în timp ce recunoaşte existenţa
garanţiilor legislative adecvate împotriva discriminării atât din partea autorităţilor publice şi
firmelor private, Consiliul Consultativ este preocupat de problemele referitoare la punerea în
aplicare şi prezenţa rapoartelor privind discriminarea de facto. 153
Consiliului Consultativ, în Opinia privind Danemarca, “consideră că, deşi
reglementările privind discriminarea nu constituie în sine o sursă de distincţii nejustificate, o
astfel de legislaţie, stucturile şi procedurile de aplicare trebuie să protejeze toate persoanele
împotriva discriminării pe considerente de limbă, cultură, etnie şi religie. Deşi multe
reglementări legale interzicând asemenea acte sunt în vigoare, se pare că remedii efective
nu sunt întotdeauna disponibile. În ciuda existenţei instituţiilor utile precum Ombudsman şi
Consiliul pentru Egalitate Etnică, se notează că aceste organisme nu au competenţa de a
trata întreaga gamă de plângeri individuale ce pot apărea referitor la discriminare.
Consiliul Consultativ consideră că guvernul danez trebuie să-şi analizeze legislaţia
pentru a asigura că remediile efective sunt disponibile tuturor persoanelor care se confruntă
cu discriminare, atât din partea autorităţilor publice, cât şi a firmelor private.” 154
Vezi Consiliul Europei, Comitetul Consultativ al Convenţiei Cadru, Opinia privind Croaţia adoptată în 6 aprilie
2001, disponibilă la http://www.coe.int
153 Vezi Consiliul Europei, Comitetul Consultativ al Convenţiei Cadru, Opinia privind Ungaria adoptată la 22
septembrie 2000, disponibilă la http://www.coe.int
154 Vezi Consiliul Europei, Comitetul Consultativ al Convenţiei Cadru, Opinia privind Danemarca adoptată la 22
septembrie 2000, disponibilă la http://www.coe.int
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Consiliul Consultativ notează că “în Cipru există prevederi legale privind discriminarea,
legislaţia în vigoare interzicând discriminarea din partea autorităţilor publice şi prevede remedii în
cazurile în care indivizii sunt discriminaţi. Totuşi, Consiliul Consultativ menţionează că un set
cuprinzător de reglementări legale care să scoată în afara legii astfel de acte din partea firmelor private în diferite domenii ale vieţii, precum educaţie şi locuinţă, trebuie încă dezvoltat
alături de remedii efective, mai ales acelea permiţând persoanei să obţină compensaţii pentru
prejudiciul suferit. Se notează, mai departe, că nu există nici un organism care să aibă autoritatea de a adresa întreaga gamă de plângeri individuale ce pot apărea referitor la discriminare.155
Consiliul Consultativ ia notă cu satisfacţie de faptul că există interzicerea generală a
discriminării în Constituţie, precum şi în Codul Penal al Estoniei şi încurajează implementarea completă a acestor norme. Cu toate acestea, în afara domeniului muncii, nu pare să
existe o legislaţie specific anti-discriminatorie care să trateze un număr important de cadre
ale societăţii, precum educaţia şi locuinţa.
Consiliul Consultativ consideră că este de dorit să se dezvolte o legislaţie antidiscriminatorie care să acopere aceste domenii. Consiliul Consultativ subliniază că această
legislaţie trebuie să protejeze persoanele împotriva discriminării atât din partea autorităţilor
publice, cât şi a firmelor private.156
Conform informaţiilor aflate în prezent la dispoziţia sa, Consiliul Consultativ
consideră că implementarea Articolelor 4 şi 6 nu ridică observaţii specifice în Lichtenstein,
Malta sau San Marino.157
Consiliul Consultativ salută faptul că guvernul României a adoptat recent o
Ordonanţă privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. Se speră că
Parlamentul va promulga această ordonanţă ca lege pentru a-i consolida statutul în cadrul
ordinii legale interne. Ca atare, acest nou act legislativ, atât de aşteptat de minorităţile
naţionale, sancţionează discriminarea şi acoperă în mod expres o serie de situaţii din
sectorul public şi privat, reprezintă o creştere considerabilă a protecţiei oferite până acum
de cadrul legal românesc.
Este esenţial ca autorităţile statului să se asigure că această ordonanţă este
implementată prompt şi complet. Consiliul Consultativ îşi exprimă speranţa privind Consiliul
Naţional pentru Combaterea Discriminării, ce va fi înfiinţat de guvern pentru a investiga şi
sancţiona contravenţiile, îi vor fi oferite resursele necesare pentru activitatea sa, şi se va
bucura de sprijinul şi cooperarea tuturor organismelor statale.158
Vezi Consiliul Europei, Comitetul Consultativ al Convenţiei Cadru, Opinia privind Cipru adoptată la 6 aprilie 2001
Vezi Consiliul Europei, Comitetul Consultativ al Convenţiei Cadru, Opinia privind Estonia adoptată la 14
septembrie 2001.
157 Vezi Consiliul Europei, Comitetul Consultativ al Convenţiei Cadru, Opinia privind Liechtenstein adoptată la 30
noiembrie 2000, Opinia privind Malta adoptată la 30 noiembrie 2000, Opinia privind San Marino adoptată în 30
noiembrie 2000.
158 Vezi Consiliul Europei, Comitetul Consultativ al Convenţiei Cadru, Opinia privind România adoptată la 6 aprilie
2001; Ordonanţa de Guvern 137/2000 a fost aprobată de Parlamentul României prin legea 48/2002 iar Consiliul
Naţional pentru Combaterea Dsicriminării s-a constituit efectiv abia în august 2002.
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Consiliul Consultativ recunoaşte paşii pozitivi ce au fost făcuţi de Marea Britanie în
ultimii ani în ceea ce priveşte lupta împotriva discriminării şi promovarea egalităţii. Actul Relaţiilor
Rasiale (1976), precum şi recent adoptatul Amendament la Actul Relaţiilor Rasiale (2000),
dezvoltă legislaţia anti-discriminatorie, incriminând discriminarea în domeniul muncii, furnizarea de bunuri, facilităţi şi servicii, educaţie, locuinţe şi alte activităţi specifice. Actul împuterniceşte persoanele care au fost discriminate să înceapă procedurile pentru solicitarea de
prejudicii. De asemenea, Actul Relaţiilor Rasiale din 1976 specifică şi înfiinţarea Comisiei
pentru Egalitate Rasială în timp ce Amendamentul la Act (2000) întăreşte semnificativ protecţia
prin interzicerea discriminării directe sau indirecte în toate funcţiile autorităţilor publice (inclusiv
poliţie) cu anumite limite. Amendamentul conferă principalelor autorităţi publice datoria generală de a fi pro-active în promovarea egalităţii rasiale în timpul îndeplinirii funcţiilor sale.159
V.4. Concluzii
În ceea ce priveşte implementarea Articolelor 4 şi 6 din Convenţia Cadru pentru
Protecţia Minorităţilor Naţionale, din perspectiva egalităţii în faţa legii şi a protecţiei împotriva
discriminării, statele semnatare garantează aceste principii în cadrul Constituţiilor adoptate.
În acest sens, reglementările constituţionale privind discriminarea în general, există
în aproape toate statele semnatare ale Convenţiei Cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale.160
Referitor la o legislaţie specifică privind discriminarea în statele semnatare al
Convenţiei Cadru, conform rapoartelor statelor parte, Opiniile Consiliului Consultativ şi
Consiliului Europei161, o legislaţie anti-discriminatorie cuprinzătoare nu există în Albania,
Armenia, Azerbaijan, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca,
Estonia, Finlanda, Germania, Ungaria, Italia, Liechtenstein, Malta, Moldova, Norvegia, Polonia,
Portugalia, Rusia, San Marino, Slovacia, Slovenia, Spania, Elvetia, Ucraina sau Iugoslavia.
Câteva state au adoptat o legislaţie specifică privind discriminarea, ca de exemplu:
162
Austria , Belgia163, Olanda164, România 165, Suedia166, Marea Britanie167.

Vezi Consiliul Europei, Consiliul Consultativ al Convenţiei Cadru, Opinia privind Marea Britanie adoptată la 30
noiembrie 2001.
160 Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Danemarca, Estonia,
Finlanda, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Moldova, Norvegia, Polonia, Portugalia,
România, Rusia, San Marino , Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Ucraina, Marea Britanie şi Iugoslavia.
161 Vezi Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei, Măsuri legale pentru combaterea rasismului şi
intoleranţei în statele membre ale Consiliului Europei, raport elaborat de Institutul Elveţian de Drept Comparat
Lausanne la cererea ECRI, Strasbourg, 2000.
162 Statutul interdicţiei din 1947 amendat în 1992, Legea Constituţională din 1973 privind aplicarea Convenţiei
Internaţionale pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială.
163 Legea din 30 iulie 1981 completată prin legea din 15 februarie 1993 pentru crearea Centrului pentru Oportunităţi
Egale şi prin legea din 12 aprilie 1994, Belgia.
164 Actul Tratamentului Egal din 1994, Olanda.
165 Legea 48/2002 pentru adoptarea Ordonanţei de Guvern 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, România.
166 Actul împotriva discriminării etnice din 7 aprilie 1994, Suedia.
167 Actul Relaţiilor Rasiale din1976 şi Amendamentul la Actul Relaţiilor Rasiale din 2000, Marea Britanie.
159

57

Reglementări privind discriminarea în dreptul penal, civil sau administrativ al statelor
semnatare al Convenţiei există în: Albania168, Austria169, Bulgaria170, Cipru171, Cehia172,
Danemarca173, Estonia174, Finlanda175, Germania176, Ungaria177, Irlanda178, Italia179,
Liechtenstein180, Lituania181, Moldova 182, Norvegia183, Polonia184, Portugalia185, România186,
Rusia187, Slovacia188, Slovenia189, Spania190, Suedia191, Elveţia192, Fosta Republică
Iugoslavă a Macedoniei, Ucraina, Marea Britanie 193.
Prevenirea şi combaterea discriminării implică un efort considerabil pe care statele
trebuie să îl aiba în vedere când aplică astfel de politici. Recomandările instituţilor europene
şi organizaţiilor internaţionale stabilesc, pe lângă măsuri legislative anti-discriminatorii, şi
căile efective de aplicare a acestora.
Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei a adoptat pe 13 iulie 1997
Recomandarea de Politică Generală nr. 2 privind organismele specializate în combaterea

Legea nr. 7895 privind Codul Penal din 27.01.1995, art. 73, 74, 131, 132, 133; ”Codul Muncii” art. 9, 115, 181.
Cu privire la rasism art. 283, 321 Codul Penal; Vezi Versammlungsgesetz, Vereinsgesetz etc.
170 Art.162,163, 416, 417, 418 Codul Penal; Legea privind partidele politice; Legea privind adunările publice; Legea
privind radioul şi televiziunea.
171 Referitor la rasism, Legea nr.11(III)/1992 amendată prin legea nr.12/1967.
172 Referitor la rasism art 196-198a şi 159-263a Codul Penal; ordinul nr.182/1991 privind Actul Ministerului Muncii
şi Securităţii Sociale.
173 Art.266b din Codul Penal, Actul 289/1971; Actul 1996/459 interzicând discriminarea pe piaţa de muncă, Actul
466/1993 privind înfiinţarea Comitetului Egalităţii Etnice.
174 Referitor la rasism art.72 Codul Penal.
175 Art.8, 9 Chap.11 din Codul Penal, Actul Muncii.
176 Art.130, 220a Codul Penal, Statutul Directoratului Federal privind legea de guvernare a funcţionarilor publici,
Actul Străinilor etc.
177 Art.155, 156, 157 Codul Penal, Art.8, 76 Codul Civil, Art.5 Codul Muncii, Act IV din 1991 art.2, Actul LXXIX din 1993.
178 Actul privind Interzicerea instigării la ură 1989, Actul înregistrărilor audio 1989, Actul proprietarilor de hotel 1963,
Actul Genocidului 1973.
179 Actele nr. 645 din 1952, 654 din 1975 şi 205 din 1993, Legea muncii, Legea închisorii, Legea educaţiei etc.
180 Referitor la rasism art 283, 321 din Codul Penal.
181 Referitor la rasism art 72 din Codul Penal.
182 Art.71, Codul Penal, art.8 Codul de Procedura penală, Codul muncii art.17, Codul Drepturilor copiilor.
183 Art 135a, 232 si 349a din Codul Penal.
184 Referitor la rasism art. 272, 273, 274 Cod Penal.
185 Art.132 si 189 Codul Penal, art.483 ff. Codul Civil, Decretul lege nr.85-C/1975, Decretul lege no.64-A/1989,etc.
186 Referitor la rasism art 166, 247 si 317 din Codul Penal
187 Codul Muncii, Codul Mass Media, legea asociaţiilor publice etc.
188 Referitor la rasism art.196-198a şi 259-263a din Codul Penal.
189 Art.134,141 Codul Penal.
190 Art.137bis, 165, 181bis, 173.4 Codul Penal, statutul Lucr ătorilor, Legea no.8/1988.
191 Art.8 si 9 capitolul 16, art.2 capitolul 29 din Codul Penal, Actul împotriva discriminării etnice, Legea muncii,
Actul privind responsabilitatea civilă.
192 Art.261 bis Codul Penal, art.171c Codul Justiţiei Militare, art 28 et.seq din Codul Civil , art.336 şi 328 din Codul
de oblligaţii, Actul privind transportul public, Actul serviciilor de po ştă.
193 Actul Ordinii publice 1986, Actul comunicaţiilor răuvoitoare 1988, Actul infracţiunilor în fotbal 1991, Actul
Relaţiilor Rasiale din 1976, Amendamentul la Actul Relaţiilor Rasiale din 2000.
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rasismului, xenofobiei, anti-semitismului şi intoleranţei la nivel naţional, precum şi principiile
de bază pentru asemena organisme.194
Nevoia de înfiinţare a unor organisme specializate în combaterea discriminării în
ceea ce priveşte protecţia minorităţilor naţionale este stringentă:“…este necesară înfiinţarea
de organisme statale specializate în combaterea discriminării. În anumite state membre
OSCE, asemenea organisme au adus o contribuţie valoroasă pentru combaterea rasismului
şi a altor forme de discriminare. Un alt model ce s-a dovedit eficient în unele ţări este cel al
Ombudsman-ului” 195
De ce este necesar să se stabilească organisme specializate în combaterea şi
sancţionarea discriminării? Rapoartele ECRI privind statele membre ale Consiliului Europei,
în ansamblu denotă o concluzie. Mai mult, sistemul protecţiei drepturilor omului se dezvoltă
astfel încat să acopere toate domeniile vieţii şi să asigure protecţia persoanei împotriva
tuturor formelor de discriminare. Prin adoptarea de legislaţii naţionale anti-discriminatorii,
prin obligativitatea reglementărilor internaţionale ce asistă în prezent procesul, statele au
depăşit stadiul recomandărilor. Anul 2003 este data până la care statele membre ale Uniunii
Europene, precum şi statele candidate trebuie să se alinieze cerinţelor Directivei 43/2000
din 29 iunie 2000 a Consiliului Uniunii Europene “cu privire la implementarea principiului
tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială sau etnică.196
În Raportul său privind fiecare ţară în parte, ECRI abordează probleme precum
persistenţa discriminării împotriva romilor, nevoia unei legislaţii anti-discriminatorii cuprinzătoare şi stabilirea unui organism specializat în combaterea discriminării.

Vezi Comisia Europeană împotriva Raismului şi Intoleranţei, Recomandarea ECRI nr.2 privind organismele
specializate în combaterea rasismului şi intoleranţei, precum şi “Compilaţie de Recomandări Generale ECRI” ,
Strasbourg, 2001, pag. 16-22.
195 Vezi OSCE, Înaltul Comisar pentru Minorităţi Naţionale, “Raportul privind situaţia romilor şi sinti în zona OSCE”;
Înaltul Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE, 2000, pag 3.
196 Vezi Dezideriu Gergely, “Practici pozitive: Jurisprudenţă internaţională privind cazuri de discriminare a romilor
în accesul la locurile deschise publicului larg”, nepublicat, realizată în cadrul unui proiect finanţat de OSCE/ODIHrPunctul de Contact pentru Romi şi Sinti, 2002.
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Aceste probleme au fost identificate în Cehia197, Bulgaria198, Turcia199, Croaţia200,
Slovacia201, Ungaria202, Polonia203, Macedonia204, Cipru205, Grecia206, Germania207, Franţa208. 209
Mai mult, ca o remarcă generală, Avizele Consiliului Consultativ al Convenţiei Cadru
pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale privind implementarea Articolelor 4 cât şi 6 aliniat 2
referitor la măsurile anti-discriminatorii, pun în lumină o concluzie: statele membre, semnatare
ale Convenţiei Cadru trebuie să adopte măsuri legislative comprehensive anti-discriminatorii la
nivel naţional. Acest proces trebuie realizat fie prin adoptarea de legi anti-discriminatorii, fie
prin revizuirea legislaţiei interne existente. Cu privire la acele state care deja au adoptat
legislaţii anti-discriminatorii, Consiliul Consultativ este însă preocupat de implementarea
acestor reglementări şi de asigurarea remediilor efective pentru toate persoanele care au
fost discriminate, atât de către autorităţi publice, cât şi de firme private.210
Vezi ECRI, Al doilea raport privind Cehia, 21 martie 2000, pag 8 ,”luând în considerare discriminarea împotriva
romilor/ţiganilor …, ECRI îndeamnă autorităţile să considere de urgenţă elaborarea unei legi anti-discriminatorii
cuprinzătoare…”.
198 Vezi ECRI, Al doilea raport privind Bulgaria, 21 martie 2000, pag 8 , “Nu exist ă nici un organism specific de
drept civil sau administrativ în Bulgaria privind discriminarea în domeniul…serviciilor publice sau
sociale…Recomandarea de politică generală nr. 2 a ECRI accentuează rolul important al organismelor specializate
…în combaterea rasismului şi discriminării…”.
199 Vezi ECRI, Al doilea raport privind Turcia, 3 iulie 2001, pag 10, “nu există reglementări cuprinzătoare în dreptul
civil sau administrativ împotriva discriminării. ECRI încurajează autorităţile turceşti să ia în considerare adoptarea
unor astfel de reglementări”.
200 Vezi ECRI, Al doilea raport privind Croaţia, 3 iulie 2001, pag 8, “Croaţiei îi lipseşte legislaţia civilă şi
administrativă referitoare la discriminare… cu toate că membrii grupurilor minoritare etnice şi naţionale se
confruntă cu discrimminare în toate domeniile.”
201 Vezi ECRI, Al doilea raport privind Slovacia, 27 iunie 2000, pag 7 , ”ECRI recomandă Slovaciei să înfiinţeze un
organism specializat pentru combaterea rasismului şi intoleranţei în conformitate cu principiile stabilite în
Recomandarea de politică general nr 2 a ECRI privind organismele specializate.
202 Vezi ECRI, Al doilea raport privind Ungaria, 21 martie 2000 , pag 7, “ECRI este de p ărere că introducerea unui
set de legi anti-discriminatorii care să acopere toate domeniile vieţii trebuie luat serios în considerare de către
autorităţile ungare ca o posibilă cale de îmbunătăţire a cadrului legislativ în acest domeniu.
203 Vezi ECRI, Al doilea raport privind Polonia, 27 iunie 2000, pag 7, ”ECRI încurajează autorităţile poloneze să introducă o
legislaţie penală, civilă şi administrativă cuprinzătoare interzicând rasismul şi discriminarea în toate domeniile vieţii”.
204 Vezi ECRI, Al doilea raport privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, 3 aprilie 2001, pag 6, “nu există
legislaţia anti-discriminatorie specifică în domeniul muncii, locuinţei şi furnizarea de bunuri şi servicii”.
205 Vezi ECRI, Al doilea raport privind Cipru, 3 iulie, pag 8, “ECRI consideră că elaborarea de reglementări civile şi
administrative cuprinzătoare sunt o unealtă utilă pentru contracararea discriminării”.
206 Vezi ECRI, Al doilea raport privind Grecia, 27 iulie 2000, pag 7, “Nu există în prezent un set de legislaţie
specifică privind discriminarea în Grecia... ECRI accentuează că introducerea unui singur set de legislaţie antidiscriminatorie s-a dovedit de succes în multe ţări”.
207 Vezi ECRI, Al doilea raport privind Germania, 3 iulie 2001, pag 7, “ECRI ia notă cu regret de faptul că în prezent
Germania încă nu are la nivel naţional o comisie de Avocaţi ai Poporului abilitată să accepte plângeri individuale şi
să asiste victimele pe parcursul acestui proces. ”
208 Vezi ECRI, Al doilea raport privind Franţa, 27 iunie 2000, pag 7, ”înfiinţarea unui organism cu competenţe
specializate în combaterea rasismului şi discriminării trebuie luată în considerare de către autorităţile franceze”.
209 De asemenea, vezi o abordare detaliată privind legislaţia (inclusiv cea anti-discriminatorie şi lipsa unei astfel de
legislaţie) în statele membre ale Consiliului Europei în “Măsuri legale pentru combaterea rasismului şi intoleranţei
în statetele Consiliului Europei”, Raport elaborat de Institutul Elveţian de Drept Comparat Lausanne pentru Comisia
Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei (ECRI) , Strasburg, 2000.
210 Vezi Consiliul Europei, Avizele Consiliului Consultativ privind statele semnatare ale Conveţiei Cadru pentru
Protecţia Minorităţilor Naţionale.
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Recomandări privind Convenţia Cadru pentru protecţia
Minorităţilor Naţionle şi adoptarea şi implementarea eficientă
a măsurilor privind protecţia împotriva discriminării

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

Statele ar trebui să ratifice Convenţia Cadru pentru protecţia Minorităţilor Naţionale şi
să pună în practică principiile prevăzute în aceasta prin măsuri efective şi coerente
pentru a asigura protecţia minorităţilor recunoscute.
Statele ar trebui să recunoască la nivel naţional, statutul de minoritate al romilor,
inclusiv sub protecţia Convenţiei Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale.
Statele ar trebui presate pentru a depune rapoartele în timp iar Opiniile Comitetului
Consultativ ar trebui publicate în termen de 12 luni de la transmiterea rapoartelor Statelor.
Elaborarea Raportelor Statelor ar trebui să fie un proces public care să asigure
transparenţa procesului de redactare.
Statele ar trebui să implice organizaţiile neguvernamentale ale minorităţillor, şi în special
ale romilor, în procesul de elaborare al Rapoartelor privind Convenţia Cadru. În acest sens
ar trebui să se formeze grupuri de lucru prin care să se încurajeze participarea minorităţilor.
Statele ar trebui să realizeze campanii publice privind drepturile minorităţilor şi
implementarea Convenţiei Cadru. Aceste campanii ar trebui să includă realizarea de
materiale privind textul convenţiei, raportul explicativ, opinii, comentarii şi rezoluţii.
În procesul de campanii publice şi diseminare a materialelor privind Convenţia Cadru şi
drepturile minorităţilor ar trebui implicate organizaţiile neguvernamentale ale minorităţilor pentru a se asigura că aceste informaţii sunt accesibile în comunităţile locale ale
minorităţilor şi persoanelor aparţinând minorităţilor.
Comitetul Miniştrilor ar trebui să acorde o foarte mare importanţă pentru a urma concluziile
Comitetului Consultativ în Rezoluţiille adoptate şi să reziste presiunilor şi criticilor Statelor.
Comitetul Miniştrilor ar trebui să analizeze anual situaţia în acele state care nu se
conformează prevederilor Convenţiei Cadru iar în anumite problematici Statele ar trebui
să prezinte rapoarte de progres Comitetului Consultativ şi Comitetului de Miniştrii.
Comitetul Minştrilor ar trebui să aloce mai multe resurse Consiliului Consultativ, pentru
a dinamiza şi a mării frecvenţa monitorizărilor şi pentru a promova implementarea
efectivă a rezoluţiilor Comitetului de Miniştrii. Aceasta va include vizite ulterioare, consultări,
dialog cu Statele şi societatea civilă în chestiunile problemative în ciclul de raportare.
Consiliul Europei ar trebui să realizeze o strategie instituţională pentru a lega activităţile
pe problemele minorităţilor astfel încât să creeze o sinergie pentru a asigura asistenţa
în implementarea rezoluţiilor Comitetului de Miniştrii. Consiliul Europei, Uniunea
Europeană, OSCE şi Naţiunile Unite ar trebui să conlucreze în acest sens.211

Recomandările privind Convenţia Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale sunt realizate de Alan Philips;
Recomandările nr.1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 sunt citate din Minority Rights Group International, Alan Philips “Conven ţia
Cadru pentru Protecţia Minorităţiilor Naţionale: O analiză de politici”, MRG International, septembrie 2002.
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Măsuri legislative pentru protecţia împotriva discriminării etnice
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Statele ar trebui să adopte o legislaţie în combaterea discriminării atotcuprinzătoare
pentru a asigura o protecţie eficientă împotriva discriminării în toate domeniile.
La adoptarea legislaţiei pentru combaterea discriminării, Statele ar trebui să prevadă şi
crearea unui cadru legal coerent pentru implementarea eficientă a respectivei legislaţii.
Statele ar trebui să evite stabilirea unor termene nerealiste pentru adoptarea legislaţiei
în domeniul discriminării sau organizarea şi funcţionarea organismelor specializate în
combaterea discriminării. Stabilirea unor astfel de termene poate determina Guvernele
sau Parlamentele să întârzie în adoptarea actelor normative sau înfiinţarea unor astfel
de organisme.
La adoptarea legislaţiei pentru combaterea discriminării rasiale şi etnice, Statele ar
trebui să respecte cerinţele Directivei 2000/43/EC, ”care implementează principiul
tratamentului egal între persoane indiferent de originea lor rasială sau etnică "
adoptată de Consiliul Uniunii Europene la 29 iunie, 2000.
Dacă există o legislaţie privind combaterea discriminării, Statele ar trebui să alinieze
această legislaţie la standardele internaţionale, în special la Directiva 2000/43
adoptată de UE şi Convenţia Internaţionala privind Eliminarea tuturor Formelor de
Discriminare adoptată de ONU, pentru a acorda în particular recunoaşterea explicită
că discriminarea directă şi indirectă este ilegală; precum şi prin adoptarea prevederilor
de a inversa sarcina probei asupra reclamatului în cazurile de discriminare directă; de
a include sancţiuni eficiente proporţionale şi preventive; de a înfiinţa un organism sau
organisme pentru promovarea tratamentului egal care să acorde asistenţă
independentă victimelor discriminării în înaintarea plângerilor lor; iniţiază cercetări
independente privind discriminarea etc.
Statele ar trebui să facă declaraţia înscrisă în Articolului 14 din Convenţia
Internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, pentru a
acceptă competenţa Comitetului Naţiunilor Unite pentru Eliminarea Discriminării
Rasiale de a primi comunicări din partea indivizilor sau grupurilor de indivizi ce a
invocă violări ale Convenţiei.
Statele ar trebui să ratifice Protocolul nr.12 la Convenţia Europeană a Drepturilor
Omului, fără întârziere.

Organisme specializate în combaterea discriminării
1.

2.
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Organismele specializate în combaterea discriminării ar trebui constituite având în
vedere prevederile Directivei 43/2000 a Consiliului Uniunii Europene şi a recomandării
de Politică genrela nr. 2 a Comisiei Europene împotriva Rasismului şi Intoleranţei
(ECRI) privind organismele specializate în combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei la nivel naţional, precum şi principiile de bază pentru
asemena organisme.
Organismele specializate ar trebui să deţină funcţii şi responsabilităţi prin care să
asigure eficienţa în acordarea de sprijin şi asistenţă victimelor, inclusiv asistenţă

3.
4.
5.

6.

legală, în vederea protejării drepturilor lor în faţa instituţiilor şi a instanţelor; să audieze
şi să ia în considerare plângerile şi reclamaţiile privind cazuri specifice şi să iniţieze
acţiuni inclusiv prin mediere amiabilă sau, în limitele prevăzute de lege, prin decizii de
sancţionare; să primească competenţe pentru a putea obţine dovezi şi informaţii în
îndeplinirea funcţiilor menţionate mai sus; să sprijine şi să încurajeze organizaţiile
care au obiective similare celor ale organismului specilalizat
Structura organismelor specializate în combaterea discriminării trebuie să reflecte
societatea şi diversitatea acesteia. În această privinţă, prezenţa persoanelor care
aparţin minorităţilor naţionale şi etnice este esenţială.
Organismele specializate trebuie să garanteze că acţionează într-o maniera, care este
evident independentă din punct de vedere politic.
Organismele specializate ar trebui să primească suficiente finanţări pentru a-şi
îndeplini funcţiile şi responsabilităţile cu eficienţă.
Organismele specializate ar trebui să funcţioneze fără nici o intervenţie din partea
statului şi cu toate garanţiile necesare pentru independenţa lor, inclusiv libertatea de
a-şi numi propriul personal, să-şi administreze resursele, după cum cred de cuviinţă, şi
să-şi facă publice opiniile.212

Vezi Romani CRISS, Dezideriu Gergely, “Practici pozitive în folosirea mecanismelor specializate în combaterea
discriminării: Marea Britanie şi România”, Romani CRISS, decembrie 2002.
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ANEXĂ: CONVENŢIA CADRU PENTRU PROTECŢIA MINORITĂŢILOR
deschisă pentru semnare de către statele membre şi, până la data intrării în vigoare, de către orice stat conform invitaţiei Comitetului Miniştrilor
Deschis pentru semnare:
Loc : Strasbourg
Data : 01/02/95

Intrarea în vigoare:
Condi ţii : 12 Ratificari
Data : 01/02/98

State membre ale Consiliului Europei:
State

Data semnării

Data ratificării

ALBANIA
ANDORRA
ARMENIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BELGIA
BOSNIA AND HERZEGOVINA
BULGARIA
CROATIA
CIPRU
CEHIA
DANEMARCA
ESTONIA
FINLANDA
FRANŢA
GEORGIA
GERMANIA
GRECIA
UNGARIA
ISLANDA
IRLANDA
ITALIA
LETONIA
LIECHTENSTEIN
LITUANIA

29/06/95

28/09/99

Data intrării
în vigoare
01/01/00

25/07/97
01/02/95

20/07/98
31/03/98
26/06/00 a

01/11/98
01/07/98
01/10/00

24/02/00 a
07/05/99
11/10/97
04/06/96
18/12/97
22/09/97
06/01/97
03/10/97

01/06/00
01/09/99
01/02/98
01/02/98
01/04/98
01/02/98
01/02/98
01/02/98

10/09/97

01/02/98

25/09/95

01/02/98

07/05/99
03/11/97

01/09/99
01/03/98

18/11/97
23/03/00

01/03/98
01/07/00
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31/07/01
09/10/97
06/11/96
01/02/95
28/04/95
01/02/95
02/02/95
01/02/95
21/01/00
11/05/95
22/09/97
01/02/95
01/02/95
01/02/95
01/02/95
11/05/95
01/02/95
01/02/95

Note

R.

D.

X
X
X
X

X
X

X

X

A.

T.

C.

O.

LUXEMBURG
MALTA
MOLDOVA
OLANDA
NORVEGIA
POLONIA
PORTUGALIA
ROMANIA
RUSIA
SAN MARINO
SLOVACIA
SLOVENIA
SPANIA
SUEDIA
ELVETIA
FOSTA REPUBLICA IUGOSLAVA A
MACEDONIEI
TURCIA
UCRAINA
MAREA BRITANIE

20/07/95
11/05/95
13/07/95
01/02/95
01/02/95
01/02/95
01/02/95
01/02/95
28/02/96
11/05/95
01/02/95
01/02/95
01/02/95
01/02/95
01/02/95

10/02/98
20/11/96

01/06/98
01/02/98

17/03/99
20/12/00
07/05/02
11/05/95
21/08/98
05/12/96
14/09/95
25/03/98
01/09/95
09/02/00
21/10/98

01/07/99
01/04/01
01/09/02
01/02/98
01/12/98
01/02/98
01/02/98
01/07/98
01/02/98
01/06/00
01/02/99

25/07/96

10/04/97

01/02/98

15/09/95
01/02/95

26/01/98
15/01/98

01/05/98
01/05/98

X

X
X

X

X

X
X
X
X

State non-membre ale Consiliului Europei:
State
Iugoslavia

Data semnării

Data ratificării
11/05/01 a

Numarul total de semnături ce nu au fost urmate de ratificări:
Numărul total de ratificări/aderări :

Data intrării în vigoare
01/09/01

Note

R.

D.

A.

T.

C.

O.

7
35

Note: Prezentele Anexele sunt citate; acestea sunt realizate de Consiliul Europei şi sunt disponibile pe pagina web a Consiliului Europei: Biroul Tratate la
http://www.conventions.coe.int; următoarele prescurtări reprezintă: a: Aderare- s: Semnare fără rezerve pentru ratificare- su: Succesiune- r: Semnare "ad referendum". R.: Rezerve
- D.: Declaraţii - A.: Autorităţi - T.: Aplicare teritorială - C.: Comunicarea - O.: Obiecţie.
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ANEXA: CONVENŢIA CADRU PENTRU PROTECŢIA MINORITĂŢILOR
(Graficul transmiterii rapoartelor de stat şi a statutului activităţii de monitorizare) Actualizat 9 iulie 2002
STATE MEMBRE

Raportul final de trimis

Raportul final primit *

Primul Aviz adoptat de Consiliul Consultativ

Rezoluţii ale
Comitetului
Ministrilor

ALBANIA
ANDORRA

01/01/2001

26/07/2001

ARMENIA
AUSTRIA

01/11/1999
01/07/1999

11/06/2001
15/11/2000

AZERBAIJAN

01/10/2001

04/06/2002

BELGIA
BOSNIA si HERZEGOVINA

01/06/2001

BULGARIA

01/09/2000

CROAŢIA
CIPRU

01/02/1999
01/02/1999

16/03/1999
01/03/1999

06/04/2001 (publicat la 6/02/2002)
06/04/2001 (publicat la 21/02/2002)

06/02/2002
21/02/2002

CEHIA

01/04/1999

01/04/1999

06/04/2001(publicat la 25/01/2002)**)

06/02/2002

DANEMARCA
ESTONIA

01/02/1999
01/02/1999

06/05/1999
22/12/1999

22/09/2000 (publicat la 31/10/2001)
14/09/2001 (publicat la 12/04/02)

13/06/2002

FINLANDA

01/02/1999

16/02/1999

22/09/2000 (publicat la 06/07/2001)**

GERMANIA

01/02/1999

24/02/2000

01/03/2002 (inca nu este public)

GRECIA
UNGARIA

01/02/1999

21/05/1999

22/09/2000 (publicat la 14/09/2001)**

21/11/2001

01/09/2000
01/03/1999

13/11/2001
03/05/1999

14/09/2001 (publicat la 03/07/2002)

03/07/2002

01/03/1999

03/03/1999

30/11/2000 (publicat la 04/09/2001)**

27/11/2001

16/05/2002
16/05/2002

FRANŢA
GEORGIA

ISLANDA
IRLANDA
ITALIA
LETONIA
LIECHTENSTEIN
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LITUANIA
LUXEMBURG

01/07/2001

31/10/2001

MALTA

01/06/1999

27/07/1999

30/11/2000 (publicat la 27/11/2001)**

MOLDOVA
OLANDA

01/02/1999

29/06/2000

01/03/2002 (inca nu este public)

NORVEGIA

01/07/2000

02/03/2001

POLONIA
PORTUGALIA

01/04/2002
01/09/2003

10/07/2002

ROMÂNIA

01/02/1999

24/06/1999

06/04/2001 (publicat la 10/01/2002)**

13/03/2002

FEDERAŢIA RUSA
SAN MARINO

01/12/1999
01/02/1999

08/03/2000
03/02/1999

30/11/2000 (publicat la 27/11/2001)**

27/11/2001

SLOVACIA

01/02/1999

04/05/1999

22/09/2000 (publicat la 06/07/2001)**

21/11/2001

SLOVENIA
SPANIA

01/07/1999
01/02/1999

29/11/2000
19/12/2000

SUEDIA

01/06/2001

05/06/2001

ELVEŢIA
“FOSTA REPUBLICA
IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI”

01/02/2000

16/05/2001

01/03/2002 (inca nu este public )
30/11/2001(publicat la 22/05/2002)**

13/06/2002

27/11/2001

01/02/1999

TURCIA
UCRAINA
MAREA BRITANIE

01/05/1999
01/05/1999

02/11/1999
26/07/1999

STATE NE-MEMBRE
REPUBLICA FEDERALĂ A
IUGOSLAVIEI

01/09/2002

∗

Datele de mai jos se referă la transmiterea rapoartelor într-una din limbile oficiale ale Consiliului Europei. Aceasta este fără referire la o posibilă transmitere a raportului în limba
originală.
** Data la care Consiliul Europei a primit comunicări ale ţării cu privire la publicarea avizulului, înainte de adoptarea de către Comitetului Miniştrilor a Concluziilor şi Recomandărilor.
Prezenta anexă este realizată de Consiliul Europei şi este disponibilă pe site-ul oficial al Consiliului Europei: Biroul Tratate la http://www.conventions.coe.int.
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Romani CRISS
Centrul Romilor pentru
Intervenţie Socială şi Studii

Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii este o asociaţie civică non-profit, înfiinţată la 4 aprilie 1993. Membrii fondatori ai
organizaţiei sunt Federaţia Etnică a Romilor (FER), Centrul de
Cercetare a Romilor/Ţiganilor al Universităţii Ren Descartes-Paris şi
Institutul de Sociologie al Academiei Române.
Romani CRISS îmbină militantismul civic pentru respectarea drepturilor romilor ca persoane şi ca minoritate, cu proiectarea şi implementarea de programe de politică publică în beneficiul comunităţilor
locale de romi.
CRISS activează în comunităţi multietnice din România cu populaţie de romi, pentru consolidarea instituţiilor democraţiei locale bazată pe respectarea nediscriminatorie a drepturilor cetăţeneşti, politice,
economice şi culturale. CRISS promovează conceptul politic al
romilor ca popor în diaspora mondială şi ca minoritate europeană, faţă
de care statele naţionale şi instituţiile interguvernamentale au o
responsabilitate specială.
La Summit-ul EU/US din Londra, în 18 Mai 1998, Romani CRISS a
primit Premiul pentru Democraţie şi Societate Civilă, premiu oferit de
către Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii.
În prezent, Romani CRISS îşi derulează activităţile fiind structurată
în departamente specializate pe Drepturile Omului, Media, Social,
Educaţie, Sanitar, International-Pactul de Stabilitate. Toate aceste
Departamente se relaţionează direct cu Departamentul Administrativ
şi Executiv al organizaţiei. Fondurile CRISS sunt ob ţinute prin
finanţări de proiecte realizate de staff-ul organizaţiei sau în colaborare
cu specialişti externi. În derularea programelor sale, CRISS cooperează atât cu organizaţii guvernamentale cât şi neguvernamentale,
din ţară şi din strainătate, cu organizaţii ale romilor şi cu specialişti
ne-romi.
Romani CRISS şi Departamentul pentru Drepturile Omului, în cursul anilor a colaborat şi colaborează cu instituţiile statului român şi
organizaţii internaţionale precum Consiliul Europei, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa-Biroul pentru Instituţii
Democratice şi Drepturile Omului, (OSCE/ODIHR), Punctul de Contact
pentru Romi şi Sinti al OSCE/ODIHR, Organizaţia Naţiunilor Unite
(ONU). De asemena a cooperat şi cooperează cu reprezentanţi ai
Guvernelor şi Ambasadelor statelor Uniunii Europene, Centrul şi SudEstul Europei precum şi ai statelor Scandinave, Statelor Unite ale
Americii.

