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1. Evoluţia normelor internaţionale în domeniul drepturilor persoanelor
aparţinând minorităţilor naţionale.
Preocuparea pentru drepturile minorităţilor naţionale şi-a făcut apariţia la începutul
secolului XX şi s-a concretizat, după Primul război mondial, prin tratatele încheiate între
Puterile aliate şi asociate (SUA, Regatul Unit al Marii Britanii, Franţa, Italia şi Japonia)
cu statele învinse ori care s-au ales cu teritoriile reintegrate şi cu minorităţi în aceste
teritorii. Astfel, până în 1934 cadrul reglementărilor în materie de minorităţi naţionale era
dat de: tratatele de pace încheiate în cadrul Conferinţei de Pace de la Paris cu Austria,
Ungaria, Bulgaria, Turcia; tratatele speciale numite Tratatele minorităţilor încheiate de
asemenea în cadrul Conferinţei de Pace de la Paris cu Polonia, Grecia, Cehoslovacia,
Iugoslavia şi Romania; Declaraţiile cu privire la minorităţi în faţa Consiliului Societăţii
Naţiunilor ale statelor Albania, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania; convenţiile bilaterale
încheiate între state.
Protecţia minorităţilor naţionale prin intermediul tratatelor separate a fost numită
sistemul protecţiei selective. Mecanismul prin care au fost impuse în mod diferenţiat
obligaţii în sarcina statelor a fost menţinut şi în cadrul Societăţii Naţiunilor. Transferul
competenţelor de control către Societatea Naţiunilor s-a făcut prin clauzele inserate în
tratatele de pace semnate între Puterile Aliate şi Asociate şi statele vizate.
Sistemul protecţiei selective a fost criticat chiar în timpul lucrărilor de redactare a
tratatelor de pace şi abandonat în anul 1934 prin refuzul statelor semnatare de a-l aplica.
Un exemplu cu privire la modul în care au perceput statele sistemul protecţiei selective îl
constituie luarea de poziţie, caracteristică statelor ce se considerau atinse în suveranitatea
lor, a lui Iuliu Maniu, unul din cei mai importanţi lideri politici ai României interbelice.
El afirma în presă că “Controlul minorităţilor atinge demnitatea noastră de stat. În
adunarea de la Alba Iulia am dat tuturor naţionalităţilor dreptul la o deplină libertate a
drepturilor politice şi religioase, iar în ceea ce priveşte pe evrei am avut şi avem cele mai
bune raporturi cu dânşii. De aceea controlul minorităţilor ne jigneşte, căci încearcă să ni
se impună măsuri luate de noi de bună voie şi se dau minorităţilor drepturi incompatibile
cu suveranitatea noastră naţională”.
Criticile aduse sistemului protecţiei selective au fost alimentate de faptul că prevederile
cu privire la minorităţile naţionale conţinute în tratatele separate cu statele în cauză au
fost incluse sub forma unor condiţionări pentru aranjamentele teritoriale care au urmat
după război şi erau considerate ca fiind discriminatorii deoarece aveau caracter
diferenţiat. Reprezentantul României la şedinţele Consiliului Suprem Aliat I.I.C. Brătianu
atenţiona că “a acţiona aşa după cum se aşteaptă în tratatul actual înseamnă a stabili grade
diferite de suveranitate. În ciuda sentimentelor de prietenie şi de profundă admiraţie pe
care le am pentru poporul italian, nu pot concepe de ce, în condiţii identice, ţări ca
România sau ca Serbia să trebuiască a fi tratate altfel decât Italia”.
Abordarea diferenţiată şi impunerea sistemului protecţiei selective a însemnat mai
degrabă consecinţa şi expresia raportului de forţe dintre părţile la tratatele de pace. Chiar
dacă la una din şedinţe G. B. Clemenceau invoca “motive de trecut istoric al unor
popoare”, ceea ce nu era neapărat greşit, în alocuţiunea lui W. Wilson, fie şi cu un sens
special atribuit, tema “forţei” este prezentă: “Puterile Aliate şi Asociate vor garanta
menţinerea condiţiilor pe cât posibil juste la care vom fi ajuns. Ele vor fi acelea care îşi
vor lua angajamentul iar greutatea este forţamente asupra lor, pe care stă în principal
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responsabilitatea, întrucât ele sunt cele care au făcut, prin forţa lucrurilor, efortul cel mai
mare în timpul râzboiului şi nu trebuie uitat faptul că forţa este garanţia finală a păcii
comune”.
Cu toate acestea s-a argumentat că sistemul protecţiei selective nu rezolvă, ci complică
problemele legate de apărarea minorităţilor. Problemele legate de minorităţile naţionale
au fost aproape întotdeauna consecinţa disputelor teritoriale dintre statele europene. Ele
constituiau deseori pretext pentru amestec în treburile interne ale statelor şi sursă de
conflicte între state. Deoarece problemele minorităţilor naţionale făceau parte din sfera
relaţiilor bilaterale sau multilaterale dintre state situaţia minorităţilor naţionale era în
permanentă oscilaţie în funcţie de natura acestor relaţii dintre state şi de schimbările
teritoriale ce aveau loc. Tratatele semnate oricând puteau fi supuse revizuirilor de către
părţile nemulţumite care, de altfel, nu ezitau să-şi exprime frustrările. Reprezentantul
Serbiei, Ante Trumbic, declara că “Serbia era un stat independent. Ea are drepturi
câştigate. Astăzi nu este de dorit de a impune teritoriilor vechii Serbii unele clauze care ar
putea deranja dreptul de suveranitate pe care îl posedă ca stat ce a existat înainte de
râzboi”. Delegaţia Cehoslovaciei a formulat şi ea amendamente la textul care stipula că
“Cehoslovacia acceptă să includă în tratatul cu principalele Puteri Aliate şi Asociate orice
măsuri care ar putea fi considerate necesare pentru protejarea, în Cehoslovacia, a
intereselor locuitorilor care se deosebesc de majoritatea populaţiei prin rasă, limbă sau
religie”. România, într-o manieră mai hotărâtă, s-a declarat împotriva intervenţiei Marilor
Puteri pentru asigurarea pe teritoriul său a drepturilor minorităţilor naţionale “pentru că
România era înainte de război o ţară independentă şi nu crede că atitudinea sa în timpul
râzboiului să fi justificat întrucâtva o pierdere a dreptului la această independenţă
politică”. De asemenea, “România este gata să accepte orice dispoziţie pe care statele
care fac parte din Liga Naţiunilor ar admite-o pe propriul lor teritoriu în această privinţă.
În alte condiţii, România nu ar admite în nici un caz intervenţia guvernelor străine în
aplicarea legilor sale interne”.
Aşa cum este uşor de sesizat, situaţia minorităţilor naţionale era precară, deoarece
protecţia lor era asigurată printr-un sistem de tratate care urmăreau alte scopuri, mai exact
delimitarea frontierelor şi “asigurarea păcii comune” şi care conţineau clauze contestate
de către părţi.
Necesitatea unui sistem universal prin care protecţia minorităţilor naţionale ar face
obiectul unei preocupări a întregii comunităţii internaţionale şi care ar permite evitarea
conflictelor era evidentă. Acest sistem nu putea fi altul decât sistemul universal de
protecţie a drepturilor omului. Odată cu înţelegerea acestui fapt, drepturile persoanelor
aparţinând minorităţilor naţionale nu mai constituie apanajul statelor ci al comunităţii
internaţionale deoarece, aşa cum este arătat în Comentariile la Recomandarea 1201
privind proiectul Protocolului adiţional la Convenţia Europeană pentru Apărarea
Drepturilor Omului, “garantarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor
naţionale este un factor de pace, dreptate şi democraţie”. În aceeaşi ordine de idei,
Comentariile la Recomandarea 1201 constată că “drepturile minorităţilor fac parte din
acel domeniu supranaţional al dreptului care include drepturile omului, aceasta implicând
faptul că ele nu pot fi în nici un caz privite exclusiv ca o problemă internă a statelor”.
Unul din documentele ECOSOC (Consiliul Economic şi Social al ONU), referindu-se
la angajamentele statelor cu privire la minorităţi în cadrul Societăţii Naţiunilor,
precizează: “Tratatul de pace semnat la Paris la 10 februarie 1947 nu conţine dispoziţii
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privind protecţia minorităţilor, dar conţine dispoziţii referitoare la respectarea drepturilor
omului şi la nediscriminare”.
Acelaşi document arată şi motivele pentru care a fost abandonat sistemul de protecţie a
minorităţilor naţionale instituit prin tratatele de după Primul război mondial. Acestea
sunt: dispariţia Societăţii Naţiunilor şi recunoaşterea prin Carta Organizaţiei Naţiunilor
Unite a drepturilor omului şi a principiului nediscriminării.
Consecinţa acestor prevederi a fost formulată expres şi este aceea că vechiul sistem de
protecţie a minorităţilor naţionale nu mai este valabil. Literatura juridică a relevat această
schimbare în abordarea problemelor legate de protecţia drepturilor persoanelor aparţinând
minorităţilor naţionale, iar actele normative internaţionale adoptate ulterior
reglementează protecţia drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în
cadrul general de protecţie a drepturilor omului.
Carta ONU şi alte acte ce au urmat, inclusiv Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului din 10.12.1948, instituie un sistem universal de protecţie a drepturilor omului, iar
drepturile minorităţilor naţionale sunt abordate dintr-o perspectivă generală a egalităţii în
drepturi fără deosebire de rasă, sex, limbă, religie, origine naţională, etc. Tot la
10.12.1948 a fost adoptată şi Rezoluţia nr. 217 C (III) “Destinul minorităţilor”.
Unul din tratatele cele mai importante cu caracter universal, Pactul Internaţional cu
privire la Drepturile Civile şi Politice, adoptat la 16.12.1966 (în vigoare din 23.03.1976),
prevede în art. 27: “În acele state în care există minorităţi etnice, religioase sau
lingvistice, persoanele aparţinând acestor minorităţi nu pot fi lipsite de dreptul de a avea,
în comun cu ceilalţi membri ai grupului lor, propria viaţă culturală, de a profesa şi de a
practica propria religie sau de a folosi propria lor limbă”.
Un act de dată recentă, Declaraţia Adunării Generale a ONU cu privire la drepturile
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, etnice, religioase şi lingvistice, adoptată
prin Rezoluţia nr. 47/135 din 18.10.1992, consacră aceeaşi abordare de protecţie a
drepturilor minorităţilor naţionale în cadrul general de apărare a drepturilor omului.
La nivel european actul de referinţă îl constituie Convenţia Europeană pentru Apărarea
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, iar toate celelalte tratate regionale în
materie de protecţie a drepturilor omului se raportează la ea. Convenţia se înscrie în
aceleaşi coordonate stabilite în documentele anterioare şi garantează protecţia drepturilor
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în sistemul general de apărare a drepturilor
omului.
În Introducerea la Memorandum-ul explicativ la Recomandarea 1201 a Adunării
Parlamentare a Consiliului Europei din 19 ianuarie 1993 se arată că “definiţia drepturilor
minorităţilor naţionale, garantarea lor eficientă la nivel internaţional au devenit o
obligaţie inevitabilă a comunităţii internaţionale. Aceasta este una din căile de urmat
pentru dezamorsarea conflictelor etnice şi pentru a pune bazele unei păci de durată pe
continentul nostru, într-un climat democratic, de respect al drepturilor omului şi al
libertăţilor fundamentale”.
Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, adoptată în 10.11.1994 de
către Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei, deschisă semnării la 01.02.1995 şi
intrată în vigoare din 01.02.1998, chiar în art. 1, constată că “protecţia minorităţilor
naţionale şi a drepturilor şi libertăţilor persoanelor aparţinând acestora face parte
integrantă din protecţia internaţională a drepturilor omului şi, ca atare, constituie domeniu
de cooperare internaţională”.
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Punctul 23 al Comentariilor asupra Convenţiei-cadru aminteşte că sursele de inspiraţie
pentru conţinutul Convenţiei-cadru sunt Convenţia Europeană pentru Apărarea
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, instrumentele ONU şi ale CSCE. Art.
4(1) din Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare, adoptată în 22 iunie 1992 de
către Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei, face în mod expres trimitere la
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului afirmând că “nici o prevedere a prezentei
Carte nu poate fi interpretată ca o limitare sau derogare de la drepturile garantate prin
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului”.
Evenimente recente confirmă că opţiunea pentru protecţia drepturilor persoanelor
aparţinând minorităţilor naţionale în sistemul general al protecţiei dreptului omului a fost
corectă. Ungaria a adoptat o lege cu privire la legitimaţiile de maghiari pentru ungurii
care sunt cetăţeni ai altor state. Mai târziu a încheiat acorduri cu Slovacia şi Ucraina
privind aplicarea legii pe teritoriul acestor state. Ulterior a fost încheiat un acord similar
şi cu România care a reuşit să impună condiţii mai favorabile. Imediat Slovacia şi
Ucraina au cerut ca cetăţenilor lor de etnie maghiară să le fie aplicat acelaşi regim ca şi
maghiarilor din România. Acţiunile Ungariei au fost catalogate ca fiind amestec în
treburile interne ale statelor vecine şi respinse de ţările europene deoarece sunt în
contradicţie cu principiul bunei vecinătăţi în relaţiile între state. Oricare ar fi
deznodământul, tensiunile care au apărut între state în cazul legii Ungariei cu privire la
legitimaţiile de maghiari demonstrează că ar fi o eroare ca problemele legate de apărarea
drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale să fie lăsate în sfera îngustă a
intereselor statelor implicate.
2. Definiţia minorităţii naţionale.
2.1. Consideraţii privind definiţia minorităţii naţionale.

În dreptul internaţional nu există o definiţie exactă şi general acceptată a minorităţii
naţionale. Nici în cadrul ONU, după mai multe decenii de preocupare în acest sens, nu s-a
reuşit formularea unei definiţii. Astfel, la a 47-a sesiune a Comisiei pentru drepturile
omului a Consiliului Economic şi Social ONU din 1991 nu s-a ajuns la o soluţie în
definirea minorităţilor, recunoscându-se dificultatea acestui demers.
Raportul explicativ al Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale
constată în punctul 12 că “nici o definiţie a noţiunii de minoritate naţională nu este
conţinută în Convenţia-cadru. S-a decis să se adopte o abordare pragmatică, bazată pe
recunoaşterea faptului că, în acest studiu, este imposibil să se ajungă la o definiţie aptă să
întrunească sprijinul general al tuturor statelor membre ale Consiliului Europei”.
Cu toate acestea, mulţi autori importanţi au încercat şi au reuşit să aducă un plus de
claritate în această problemă.
Un specialist important în domeniu, Natan Lerner, afirmă că această definiţie “face o
comunitate să fie diferită de o societate sau organizaţie, termeni care se referă la corpuri
stabilite prin acţiunea deliberată sau voluntară a membrilor, pentru a promova anumite
interese. Familiile, triburile, naţiunile, popoarele, grupurile culturale şi religioase sunt
comunităţi.” Observăm că autorul evocă elementele calitative de diferenţiere, cum ar fi
triburile, naţiunile, etc., dar şi aspectul volitiv în exprimarea apartenenţei, esenţial pentru
definirea comunităţii.
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M. J. Deschenes, în studiul prezentat aceleiaşi Comisii a drepturilor omului, în 1985,
propunea următoarea definiţie: “Termenul de minoritate desemneză un grup numeric
inferior restului populaţiei unui stat, ai cărui membri care au cetăţenia acestui acestui stat
au caracteristici etnice, religioase sau lingvistice diferite de cele ale restului populaţiei şi
sunt animaţi de voinţa de a-şi păstra cultura, tradiţiile, religia sau limba”. Această
definiţie vădeşte accentul pus de autor pe criteriul cantitativ şi pe criteriul calitativ,
soluţie, în principiu, acceptată de comunitatea internaţională.
Memorandum-ul Secretarului General al ONU cu privire la definirea şi clasificarea
minorităţilor se referă la comunităţi în general şi stabileşte că acestea sunt “grupuri bazate
pe factori unificatori şi spontani, opuşi celor artificiali sau planificaţi, în mod esenţial
plasaţi dincolo de controlul membrilor grupului”.
Încercări de a da o definiţie minorităţilor naţionale s-au făcut şi în cadrul organizaţiilor
internaţionale. Recomandarea nr. 1134 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei
privind drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, adoptată la 01.10.1990,
în punctul 11, oferă următoarea definiţie a minorităţilor naţionale: “grupuri separate sau
distincte, bine definite şi stabilite în teritoriul unui stat, ai căror membrii sunt cetăţeni ai
acelui stat şi prezintă anumite caracteristici religioase, lingvistice, culturale sau altele,
care îi deosebesc de majoritatea populaţiei”.
Recomandarea nr. 1201 a APCE din 01.02.1993 reiterează în art. 1 aceleaşi elemente
pentru definirea minorităţilor naţionale: a. locuiesc pe teritoriul unui stat şi sunt cetăţenii
lui; b. menţin legături de lungă durată, trainice şi permanente cu acel stat; c. manifestă
caracteristici etnice, culturale, religioase sau lingvistice distincte; d. sunt suficient de
reprezentative, chiar dacă sunt în număr mai mic decât restul populaţiei unui stat sau a
unei regiuni a acelui stat; e. sunt motivate de preocuparea de a păstra împreună ceea ce
constituie identitatea lor comună, inclusiv cultura, tradiţiile, religia sau limba lor.
Analizând normele internaţionale şi legile mai multor state putem formula următoarea
definiţie orientativă a minorităţilor naţionale: “Prin minoritate naţională se înţelege orice
grup bine definit de persoane care au cetăţenia statului în care locuiesc, sunt în
inferioritate numerică în raport cu populaţia care constituie majoritatea, întreţin legături
vechi, trainice şi durabile cu acest stat, prezintă caracteristici etnice, culturale sau
lingvistice distincte şi sunt animate de voinţa de a păstra identitatea comună a membrilor
săi, cu deosebire cultura, tradiţiile şi limba”.
Legea Republicii Moldova cu privire la persoanele aparţinând minorităţii naţionale
stabileşte în art.1: “Prin persoane aparţinând minorităţilor naţionale se înţeleg persoanele
care domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova, sunt cetăţeni ai ei, au particularităţi
etnice, culturale, lingvistice şi religioase prin care se deosebesc de majoritatea populaţiei
– moldoveni – şi se consideră de altă origine etnică”.
Definiţia este foarte permisivă, largă, în sensul admiterii dreptului pentru comunităţi
care prezintă caracteristicile stabilite de a se defini ca minorităţi naţionale. În acelaşi
timp, legea defineşte ceea ce înseamnă persoane aparţinând minorităţilor naţionale, iar nu
minoritatea ca o colectivitate distinctă.
Pot fi observate în definiţie două elemente cu privire la persoanele aparţinând
minorităţilor naţionale. Unul obiectiv, prin enumerarea criteriilor prin care sunt
diferenţiate persoanele aparţinând minorităţiilor naţionale de majoritate şi unul subiectiv,
prin care persoanei i se oferă dreptul de a se defini şi de a opta pentru apartenenţa la o
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minoritate. Aceste aspecte reflectă principiul după care problema identităţii şi
apartenenţei unei persoane ţine de opţiunea liberă a acesteia.
2.2. Consideraţii privind definirea minorităţilor naţionale şi a minorităţilor etnice.

În doctrina juridică nu a existat un interes deosebit pentru a delimita foarte exact
noţiunile de minoritate naţională şi cea de minoritate etnică. Încercările în acest sens au
fost ocazionale sau marginale din cauza faptului că nu este atât de importantă distincţia
dintre minoritate naţională şi minoritate etnică din moment ce normele internaţionale
apără drepturile omului fără vreo deosebire pe criterii de limbă, confesiune, apartenenţă
etnică sau naţională, etc.
Unii autori au făcut încercări de a contura factorii care deosebesc minoritatea naţională
de cea etnică. Au fost invocate “starea afectivă”, “dimensiunea psihologică”, “legături
specifice”, etc. Factorii esenţiali ai diferenţierii ar fi cei istorici, politici, economici,
sociali, culturali şi de natură psihică. Totalitatea acestor factori şi-ar fi găsit expresia în
statalitatea unor comunităţi şi deosebirea ar fi că “naţionalităţile au avut în trecut
posibilitatea de a-şi organiza un stat, cu propriile instituţii de guvernare, iar grupurile
etnice nu au avut o astfel de şansă sau capacitate”, afirmă Andrew Ludanyi (Coaliţia
maghiarilor din S.U.A.). Acelaşi autor observa că, “majoritatea grupurilor etnice sunt o
consecinţă a emigrării dintr-o parte în alta a lumii (de exemplu, armenii în România,
ţiganii sau roma în Ungaria, grecii în Ungaria, evreii în Cehoslovacia, Ungaria sau
România). Spre deosebire de aceste minorităţi, comunităţile naţionale sunt o consecinţă a
schimbării graniţelor şi nu a emigrării sau imigrării”.
C.-L. Popescu face distincţia între minorităţi naţionale şi minorităţi etnice “după cum
există sau nu un alt stat decât acela în care trăiesc cetăţeni aparţinând respectivei
minorităţi şi în care persoanele de aceeaşi origine naţională constituie o majoritate. Spre
exemplu, în România, maghiarii ori germanii sunt minoritate naţională, în timp ce ţiganii
sunt minoritate etnică”.
În mod obişnuit se consideră că naţionalitatea desemnează apartenenţa la o comunitate
conturată suficient de exact din punct de vedere politic ce are la bază unitatea de teritoriu,
limbă, viaţă economică, socială, culturală şi de factură psihică şi are conştiinţa originii şi
a propiului destin. Apartenenţa etnică desemnează legătura unei persoane cu o entitate
distinctă de indivizi constituită ca formă istorică de comunitate între oameni şi care are la
bază unitatea de teritoriu, limbă, cultură, tradiţii, etc.
Este însă imposibil de a da o formă juridică acestor definiţii datorită varietăţii mari de
situaţii şi confuziei cauzată de sensul diferit atribuit termenilor utilizaţi. Astfel, în unele
state monoetnice termenul “naţionalitate” înseamnă legătura unei persoane cu un stat, iar
în unele state plurietnice termenul “naţionalitate” înseamnă apartenenţa la o comunitate
etnică. În unele definiţii elementul etnic este subordonat sau inclus în conţinutul noţiunii
de naţionalitate. În alte definiţii termenului de “naţionalitate” îi este atribuit un sens civic
care exclude elementul etnic.
În art. 1 din Comentariile la Recomandarea nr. 1201 a APCE este dată următoarea
explicaţie cu privire la termenii folosiţi: “de ce am folosit termenul de minoritate
naţională şi nu minoritate, minoritate etnică, popor sau comunitate minoritară? …
Termenii grupuri etnice, popoare, naţiuni, şi comunităţi, ca şi adjectivele
corespunzătoare, au conotaţii diferite în diferite limbi şi regiuni din Europa. Motivul final
în luarea acestei decizii a fost faptul simplu, dar decisiv, că expresia minoritate naţională
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apărea deja în textul Convenţiei (Articolul 14)”. Prin urmare, termenul “minoritate
naţională” ca o categorie juridică se referă şi la comunităţile ce pot fi definite ca
minorităţi etnice. Acest fapt se întâmplă în ideea de a folosi un termen unic pentru a evita
confuziile în aplicarea reglementărilor internaţionale şi, în acelaşi timp, în ideea de a
exclude posibilitatea unui tratament diferenţiat aplicat comunităţilor sau grupurilor de
persoane.
Procedând la formularea unei definiţii a minorităţii naţionale, APCE a considerat că
aceasta trebuie să fie suficient de exactă şi în acelaşi timp să fie foarte generală pentru ca
să poată fi aplicată unei varietăţi largi de ipoteze.
Logica acestei abordări este simplă. Reglementările internaţionale privind minorităţile
naţionale apără drepturile ce ţin de identitatea persoanelor aparţinând minorităţilor
naţionale. Dreptul la folosirea limbii materne, la protecţia culturii, practicarea religiei,
etc., sunt garantate prin stipularea principiului ne-discriminării fără a se face aluzie măcar
la un tratament diferenţiat după criteriul apartenenţei etnice sau naţionale. Limba, cultura,
religia sunt elemente care stau la bază în definirea atât a minorităţii naţionale cât şi a
minorităţii etnice. Factorii care diferenţiază minoritatea etnică de cea naţională sunt în
afara categoriilor care privesc identitatea persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi
nu sunt apărate prin reglementări specifice. În consecinţă, atâta timp cât nu este stabilit un
tratament diferenţiat şi se aplică principiul non-discriminării pentru ambele categorii,
deosebirile între minorităţile naţionale şi minorităţile etnice nu au nici o relevanţă şi
garantarea în mod separat a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi
minorităţilor etnice nu are nici un temei. De aici şi lipsa interesului pentru definirea
minorităţii etnice ca o categorie distinctă.
Din textul Comentariilor la Recomandarea 1201 privind proiectul Protocolului
adiţional rezultă mai degrabă precuparea pentru a delimita categoriile ce pot beneficia şi
cele ce nu pot beneficia de prevederile Recomandării 1201 a APCE. Astfel, “drepturile
minorităţilor nu trebuie confundate cu drepturile străinilor, domeniu fundamental, dar
diferit al drepturilor omului. De aici şi condiţiile referitoare la cetăţenie şi domiciliu
definite în paragraful (a) al art. 1”. În continuare, “drepturile minorităţilor nu trebuie
confundate cu drepturile migranţilor şi ale refugiaţilor, domeniu la fel de important şi de
asemenea diferit al drepturilor omului. De aici şi paragraful (b) al art.1, ce subliniază
natura de durată, soliditatea şi trăinicia legăturilor cu statul ai cărui cetăţeni sunt”.
3. Cadrul general de reglementare a drepturilor persoanelor aparţinând
minorităţilor naţionale.
3.1. Interpretarea reglementărilor privind protecţia persoanelor aparţinând
minorităţilor naţionale.

Conform art. 3(2) din Recomandarea 1201 privind proiectul Protocolului adiţional,
persoanele aparţinând minorităţilor naţionale îşi pot exercita drepturile şi se pot bucura de
ele în mod individual sau împreună cu alţii. Art. 3 al Convenţiei-cadru conţine aceeaşi
prevedere, specificând că drepturile enunţate în Convenţia-cadru pot fi exercitate
individual sau în comun cu alţii.
Deoarece expresiile “împreună cu alţii” şi “în comun cu alţii” au iscat probleme de
interpretare, se cere o succintă descriere a conţinutului acestora. În documentele
internaţionale ele sunt folosite în contextul în care este interzisă discriminarea pe criterii
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naţionale, de rasă, de religie, de sex, etc. Recunoaşterea libertatăţii de a exercita
drepturile “în comun cu alţii” sau “împreună cu alţii” îşi are temeiul în caracterul inerent
de solidaritate ale unora din activităţile oamenilor. Riturile şi procesiunile religioase, de
exemplu, fac parte din această categorie. Expresiile “împreună cu alţii” şi “în comun cu
alţii” cunosc însă o interpretare foarte largă şi se referă atât la persoanele aparţinând unei
minorităţi, cât şi la persoanele aparţinând altor minorităţi şi persoanele aparţinând
majorităţii. Folosirea expresiilor în cauză are un sens diferit de ceea ce semnifică
noţiunea de drepturi colective. Ele se referă la modul în care pot fi exercitate drepturile şi
nu la natura acestor drepturi.
Comentariul general nr. 23 la art. 27 din Pactul cu privire la drepturile civile şi politice,
adoptat în 6 aprilie 1994 la New York de către Comitetul ONU pentru Drepturile omului,
menţionează fără echivoc în punctul 6.2. că “drepturile protejate în baza art. 27 sunt
drepturi individuale”. Comentariile la Recomandarea 1201 privind proiectul Protocolului
adiţional se referă în mod expres la acest aspect şi arată că drepturile persoanelor
aparţinând minorităţilor naţionale “sunt definite ca drepturi individuale, exercitate
colectiv, atunci când este cazul”.
În continuare, Comentariile la Recomandarea 1201 privind proiectul Protocolului
adiţional oferă explicaţii asupra motivelor care au determinat soluţia conform căreia
drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale sunt drepturi individuale arătând
că “definirea lor ca drepturi colective ar fi atras dificultâţi insurmontabile pentru
recunoaşterea ca atare a minorităţilor naţionale ca persoane juridice capabile să se
folosească de mecanismul de protecţie al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.
Alegerea unui protocol, cu toate avantajele sale, implică necesitatea de a rezolva, aşa cum
am şi făcut-o, vechiul conflict privind relaţia dintre drepturile individuale şi cele colective
ale minorităţilor naţionale”.
Convenţia-cadru nu face altceva decât să se conformeze soluţiei consacrate în
documentele anterioare. În punctul 13 al raportului explicativ la Convenţia-cadru pentru
protecţia minorităţilor naţionale, sub titlul “Abordări şi concepte fundamentale”, este
menţionat că implementarea principiilor enunţate în Convenţie nu implică recunoaşterea
drepturilor colective. De asemenea, în convenţie “accentul este pus pe protecţia
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, care îşi pot exercita drepturile în mod
individual şi în comun cu alţii. În această privinţă, Convenţia-cadru urmează abordarea
textelor adoptate de alte organizaţii internaţionale”.
S-au făcut încercări în literatura de specialitate şi în practica unor state de a impune
conceptul de drepturi colective ale minorităţilor naţionale, dar acest concept a fost respins
de majoritatea statelor şi de majoritatea autorilor în materie de protecţie a drepturilor
omului. Statele s-au pronunţat categoric împotriva drepturilor colective deoarece
recunoaşterea acestora oferă legitimitate acţiunilor de segregare pe criterii etnice şi
constituie pericol pentru integritatea lor. S-a impus regula după care preocupările pentru
păstrarea identităţii nu trebuie să ducă la accentuarea clivajelor în societate.
De asemenea, segregarea poate duce la apariţia dificultăţilor în exercitarea drepturilor
prin excluderea unor categorii de persoane din viaţa publică, iar acest fapt este în
contradicţie cu scopurile urmărite de normele internaţionale. Este incontestabil faptul că
exercitarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale este mai eficientă
dacă aceste persoane sunt integrate suficient în societatea din care fac parte. În acest sens
lor le este garantat dreptul de a participa la adoptarea deciziilor publice de interes general
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în calitate de cetăţeni şi la adoptarea deciziilor care îi afectează nemijlocit ca minoritate.
Promovarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale nu poate fi în
contradicţie cu politica generală a statelor. De aceea, s-a stabilit că protecţia drepturilor
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi adoptarea măsurilor adecvate vor fi
operate, conform art. 5(2) al Convenţiei-cadru, “fără a se aduce atingere măsurilor luate
în cadrul politicii lor (a statelor – n.a.) generale de integrare…”. Art. 6 al Convenţieicadru şi punctul 36 din Documentul Reuniunii C.S.C.E. de la Copenhaga accentuează
necesitatea de a întări coeziunea socială, de a promova toleranţa, dialogul intercultural, de
a elimina barierele dintre persoanele aparţinând grupurilor etnice, culturale, lingvistice şi
religioase. În acest scop vor fi încurajate organizaţiile şi mişcările interculturale care
caută să promoveze respectul şi înţelegerea reciprocă şi să integreze aceste persoane în
societate, în condiţiile păstrării identităţii lor. Statele vor promova respectul reciproc,
înţelegerea, solidaritatea şi cooperarea între persoanele care locuiesc pe teritoriul său
“indiferent de identitatea etnică, culturală, lingvistică sau religioasă”. Problemele vor fi
soluţionate prin dialog respectând principiile statului de drept.
Se recunoaşte, astfel, că diversitatea culturală este înţeleasă ca sursă de bogăţie
spirituală pentru întreaga societate şi nu ca factor de divizare. Statele trebuie să adopte
măsurile necesare pentru evitarea izolării şi segregării societăţii pe criteriul apartenenţei
etnice.
3.2. Principiul non-discriminării.

Principiul non-discriminării este consacrat în toate documentele internaţionale,
universale şi regionale, adoptate până în prezent şi este esenţial în abordarea problemelor
privind protecţia drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.
La nivel european instrumentul principal îl constituie Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului. Art. 14 al Convenţiei interzice discriminarea şi stabileşte că
“exercitatrea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta convenţie trebuie să fie
asigurată fără nici o deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie,
opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţa la o
minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie”.
Recomandarea nr. 1134 privind drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor,
adoptată de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei la 1 octombrie 1990, stabileşte
coordonatele în care se înţelege a studia problema protecţiei drepturilor persoanelor
aparţinând minorităţilor naţionale. În punctul 10(ii), sub titlul “Principii de bază
referitoare la drepturile minorităţilor”, este stipulat că “o clauză generală de nondiscriminare trebuie introdusă în această Convenţie (se are în vedere Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului” – n.a.)”. Prin inserarea acestei prevederi s-a dorit să se
dea o coerenţă mai accentuată preocupărilor anterioare pentru protecţia drepturilor
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, deoarece principiul non-discriminării, aşa
cum am arătat, este consacrat în toate documentele cu privire la drepturile omului.
Obligaţiile statelor ce rezultă din principiul ne-discriminării au caracter negativ. Statele
sunt obligate să nu adopte măsuri de limitare nejustificată a drepturilor persoanelor
aparţinând minorităţilor naţionale. În documentele internaţionale expresia acestui model o
reprezintă prevederile care consacră principiul ne-discriminării pe criterii de rasă, sex,
limbă, confesiune, etc. Statele nu pot institui, în ceea ce priveşte exercitarea drepturilor,
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condiţii şi criterii care ar avea ca elemente de diferenţiere caracteristicile personale ale
indivizilor ce ţin de identitatea sau apartenenţa lor la o comunitate etnică.
Principiul ne-discriminării capătă un sens aparte atunci când este vorba de protecţia
identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. Măsurile adoptate de state
pentru protecţia identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale “vor trebui să fie
conforme principiilor de egalitate şi non-discriminării în privinţa celorlalţi cetăţeni ai
statului participant în cauză”, spune punctul 33 al Documentului Reuniunii de la
Copenhaga al Conferinţei asupra dimensiunii umane a C.S.C.E. din 29 iunie 1990.
Statele sunt obligate să nu adopte acte şi măsuri în scopul suprimării identităţii
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, să nu adopte sau să admită acţiuni
represive împotriva acestor persoane. Prin urmare, în primul rând, statele, conform art.
5(2) din Convenţia-cadru, se vor abţine ele însele de a promova “orice politică ori
practică având drept scop asimilarea persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale
împotriva voinţei acestora”. În al doilea rând, statele vor lua măsuri de protecţie
împotriva acţiunilor de asimilare promovate de alte persoane sau organizaţii.
De asemenea, statele nu vor adopta măsuri prin care se interzice exercitarea drepturilor
specifice. Conform art. 27 din Pactul cu privire la drepturile civile şi politice, statele în
care există minorităţi etnice, religioase sau lingvistice, persoanele aparţinând acestor
minorităţi “nu pot fi lipsite de dreptul de a avea în comun cu ceilalţi membri ai grupului
lor, viaţa lor culturală, de a profesa şi practica propria lor religie sau de a folosi propria
lor limbă”.
3.3. Drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale ce implică
obligaţii pozitive pentru state.

În ultimul timp s-a impus regula, după care, unele obligaţii ale statelor legate de
protecţia drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale au caracter pozitiv.
Acceptarea acestei reguli are la bază recunoaşterea faptului că egalitatea în ceea ce
priveşte exercitarea drepturilor omului trebuie să fie nu doar formală dar şi efectivă. De
aceea, obligaţia statelor da a garanta egalitatea efectivă în exercitarea drepturilor
presupune anumite acţiuni afirmative. Conform art. 4(2) din Convenţia-cadru, “Părţile se
angajează să adopte, dacă este cazul, măsuri adecvate pentru a promova, în toate
domeniile vieţii economice, sociale, politice şi culturale, egalitatea deplină şi efectivă
între persoanele aparţinând unei minorităţi naţionale şi cele aparţinând majorităţii”.
Obligaţia statelor de a întreprinde acţiuni afirmative nu reiese din simpla constatare a
existenţei unei minorităţi naţionale. Nu există în documentele internaţionale o regulă care
ar obliga a priori statele la acţiuni afirmative în favoarea persoanelor aparţinând
minorităţilor naţionale. În conformitate cu punctul 10(iii) al Recomandării nr. 1134
APCE, doar “situaţia specială a unei minorităţi poate justifica măsuri speciale în favoarea
ei”. Acţiunile afirmative ale statelor trebuie să aibă ca singur scop eliminarea
inegalităţilor existente între persoanele aparţinând majorităţii şi persoanele aparţinând
minorităţilor naţionale. Conform art. 12(2) din Recomandarea 1201 privind proiectul
Protocolului adiţional “măsurile luate cu singurul scop al protejării grupurilor etnice, al
încurajării dezvoltării lor corespunzătoare şi al asigurării condiţiilor de a li se acorda
drepturi şi un tratament egale cu cele ale restului populaţiei, în domeniile administrativ,
politic, economic, social şi cultural şi în alte sfere nu vor fi considerate ca o
discriminare”.
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Expresia “dacă este cazul” din textul art. 4(2) al Convenţiei-cadru condiţionează
adoptarea măsurilor de un anumit eveniment şi indică asupra necesităţii evaluării
momentului în care acesta s-a produs. Evenimentul nu poate fi altul decât cel care ne
poate determina să constatăm că persoanele aparţinând minorităţilor naţionale nu îşi pot
exercita plenar şi efectiv drepturile. Gradul în care statele trebuie să promoveze acţiunile
afirmative este cel în care egalitatea “deplină şi efectivă” va fi posibilă. Evaluarea stării
de egalitate se efectuează prin raportarea la situaţia persoanelor aparţinând majorităţii sau
cea a “restului populaţiei”. Prin urmare, măsurile adoptate trebuie să fie “adecvate”, adică
proporţionale, ţinând seama “în mod corespunzător” şi de “condiţiile specifice în care se
află persoanele aparţinând minorităţilor naţionale” (art. 4(2), Convenţia-cadru), pentru a
nu admite discriminarea sau încălcarea drepturilor altor persoane. Principiul
proporţionalităţii impune, aşa cum este stipulat în Comentariile la Convenţia-cadru, punct
39, “printre alte lucruri, ca aceste măsuri să nu fie extinse, în timp şi sferă de aplicare,
dincolo de ceea ce este necesar în vederea realizării obiectivului egalităţii depline şi
efective”. Putem afirma că faţă de principiul ne-discriminării, care este regula, adoptarea
măsurilor pozitive reprezintă excepţia în ceea ce priveşte protecţia drepturilor persoanelor
aparţinând minorităţilor naţionale. Fiind excepţia, măsurile pozitive vor avea o aplicare
limitată şi se vor referi doar la situaţiile pentru care sunt stabilite.
Promovarea acţiunilor afirmative nu trebuie confundată cu recunoaşterea “discriminării
pozitive”. Există deosebire între noţiunea de obligaţie pozitivă a statelor şi ceea ce se
înţelege prin discriminare pozitivă. Discriminarea pozitivă înseamnă totalitatea măsurilor
adoptate în beneficiul unei comunităţi cu scopul de a asigura acesteia un tratament
preferenţial.
Conceptul de “discriminare pozitivă” a fost respins de majoritatea statelor deoarece
reprezintă o încălcare a principiului ne-discriminării prin instituirea unei categorii
privilegiate de persoane ce beneficiază de drepturi speciale. Chiar şi în SUA, de unde a
pornit şi unde s-a afirmat conceptul de “discriminare pozitivă”, prin o recentă hotărâre a
Curţii Supreme a Statelor Unite, mai exact din 12 iunie 1995, a fost anulat un act
administrativ ce avea caracter de “discriminare pozitivă”. După cum observa A. Năstase,
“în expunerile de motive judecătorii au subliniat că prevederile constituţionale se referă la
garantarea drepturilor persoanelor şi nu a grupurilor şi că, drept urmare, acţiunile bazate
pe “affirmative action” nu pot veni în contradicţie cu principiile liberei concurenţe şi
competenţe. De asemenea, a fost subliniat faptul că guvernul nu poate fi obligat să ia
măsuri discriminatorii pe criterii etnice în scopul compensării unor discriminări trecute,
în sens invers, unul duntre judecători concluzionând: “Conform Constituţiei, nu există
rasă creditoare şi rasă debitoare. Din perspectiva guvernului, suntem toţi o singură rasă”.
Am putea adăuga că guvernul nu poate fi obligat să “compenseze” o prezumată fragilitate
a minorităţilor în faţa majorităţii atâta timp cât această prezumţie nu a fost probată.
4. Drepturile specifice ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.
4.1. Aspecte privind caracteristicile drepturilor specifice.

Drepturile specifice ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale sunt acele
drepturi care au legătură directă cu elementele ce reprezintă componentele identităţii
naţionale. Protecţia identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale reprezintă
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obiect de preocupare a comunităţii internaţionale şi are la bază ideea că diversitatea
culturală înseamnă “o sursă şi factor de îmbogăţire a fiecărei societăţi”.
Protecţia identităţii presupune, în primul rând, dreptul ca această identitate să fie
recunoscută ca atare. În acest sens, art. 3(1) din Recomandarea 1201 privind proiectul
Protocolului adiţional prevede că orice persoană aparţinând unei minorităţi “are dreprul
să se exprime, să păstreze şi să dezvolte în deplină libertate identitatea sa religioasă,
etnică, lingvistică şi/sau culturală, fără a fi supusă vreunei încercări de asimilare
împotriva voinţei sale”.
În textul citat şi în textele articolelor 5(1) din Convenţia-cadru şi 27 din Pactul cu
privire la drepturile civile şi politice sunt arătate elementele care compun identitatea:
cultura, religia şi limba.
Statele sunt obligate nu doar să recunoască identitatea dar să asigure şi apărarea
drepturilor specifice ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în baza art. 5(1)
din Convenţia-cadru care stipulează că “Părţile se angajează să promoveze condiţiile de
natură să permită persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale să îşi menţină şi dezvolte
cultura, precum şi să îşi păstreze elementele esenţiale ale identităţii lor, respectiv religia,
limba, tradiţiile şi patrimoniul lor cultural” .
Obligaţiile pozitive ale statelor relative la valorile apărate prin acest articol se referă
numai la drepturile specifice ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, adică la
drepturile care ţin nemijlocit de păstrarea identităţii, cum sunt drepturile culturale,
lingvistice, confesionale, etc. Articolele 3(1), 5(1) şi 27 nu apără drepturile care nu fac
parte din categoria drepturilor specifice cum sunt, de exemplu, dreptul de acces în
funcţiile publice, dreptul de a fi ales, etc, reglementate de principiile nediscriminării şi
egalităţii şi supuse regulilor competenţei şi concurenţei.
În legătură cu drepturile specifice ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale se
cere a fi analizată poziţia autorităţilor statelor vizavi de aceste drepturi. Prevederea
“părţile se angajează să promoveze condiţiile necesare” sugerează că obligaţiile statelor
corelative drepturilor specifice prevăzute de art. 5(1) al Convenţiei-cadru au caracter
pozitiv, adică implică acţiuni afirmative din partea lor. Comentariul general nr. 23 la art.
27 din Pactul cu privire la drepturile civile şi politice, adoptat în 6 aprilie 1994 la New
York de către Comitetul ONU pentru Drepturile omului, menţionează în punctul 6.2. în
mod expres caracterul pozitiv al obligaţiilor statelor stipulând că, “pot fi necesare măsuri
pozitive pentru protejarea identităţii minorităţii şi a drepturilor membrilor acestui grup de
a se bucura şi de a-şi dezvolta propria cultură şi limbă şi de a practica propria religie, în
comun cu ceilalţi membri ai grupului”. Punctul 9 din Comentariul nr. 23 constată
caracterul specific al obligaţiilor statelor: “Comitetul concluzionează că art. 27 se referă
la drepturi a căror protecţie impune obligaţii specifice statelor-părţi”. Expresia “pot fi
necesare” indică asupra caracterului facultativ al obligaţiilor pozitive ale statelor.
Gradul în care statele vor promova acţiunile afirmative este dat de necesitatea de a
asigura menţinerea identităţii. În primul rând, statele, conform art. 5(2) din Convenţiacadru, se vor abţine ele însele de a promova “orice politică ori practică având drept scop
asimilarea persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale împotriva voinţei acestora”. În
al doilea rând, statele vor lua măsuri de protecţie împotriva acţiunilor de asimilare
promovate de alte persoane sau organizaţii. Aceleaşi coordonate le fixează art. 27 din
Pactul cu privire la Drepturile Civile şi Politice. Punctul 6.1. din Comentariul general
nr.23 indică parţial asupra întinderii măsurii pozitive privind apărarea identităţii arătând
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că “adoptarea unor măsuri pozitive de protecţie este, prin urmare, necesară nu numai
împotriva actelor statului-parte comise prin intermediul autorităţilor sale legislative,
judiciare ori administrative, dar şi împotriva actelor altor persoane aflate pe teritoriul
său”. Punctul 9 din acelaşi Comentariu este şi el suficient de explicit observând că
protecţia drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale “este menită să
asigure supravieţuirea şi continua dezvoltare a identităţii culturale, religioase şi sociale a
minorităţilor respective …”.
O altă coordonată este dată de prevederea punctului 6.2. din Comentariul general nr. 23
care constată că exercitarea drepturilor depind de “capacitatea grupului minoritar de a-şi
păstra cultura, limba sau religia”. Prin urmare, statele trebuie să promoveze condiţiile,
atât cât acestea sunt necesare, pentru a compensa lipsa de capacitate. Tot punctul 6.2. din
Comentariul general nr. 23 atrage atenţia că măsurile pozitive “trebuie să fie în
concordanţă cu art. 2(1) şi 26 din Pact, atât în ceea ce priveşte tratamentul acordat
diferitelor minorităţi, cât şi cu restul populaţiei. Oricum, atâta timp cât aceste măsuri
împiedică exercitarea drepturilor garantate prin art. 27, ele pot constitui baza unor
diferenţieri legitime întemeiate pe prevederile Pactului, cu condiţia să fie fundamentate
pe criterii obiective şi rezonabile”. Art. 26 din Pact, la care se face trimitere, stabileşte
egalitatea tuturor persoanelor în faţa legii şi dreptul de ocrotire egală din partea legii fără
discriminare. “În această privinţă legea trebuie să interzică orice discriminare şi să
garanteze tuturor persoanelor o ocrotire egală şi eficace contra oricărei discriminări, în
special de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie, origine naţională sau socială, avere,
naştere sau întemeiată pe orice altă împrejurare”. Rezultă că măsurile adoptate pentru
apărarea identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale nu trebuie să
depăşească limita care garantează “egalitatea” şi “ocrotire egală din partea legii”.
Acţiunile afirmative trebuie să fie “obiective şi rezonabile” prin raportarea la “restul
populaţiei” şi la alte minorităţi naţionale, astfel încât să nu se transforme în acţiuni ce
nasc privilegii şi surse de discriminare.
Pentru unele minorităţi naţionale identitatea este strâns legată de spaţiul în care aceasta
s-a dezvoltat. De aceea sunt importante prevederile care interzic deplasarea populaţiilor
în vederea modificării artificiale a compoziţiei etnice în teritoriile în care locuiesc
minorităţi naţionale importante. Aceste aspecte sunt reglementate în art. 5 din
Recomandarea 1201 privind Protocolul adiţional şi art. 16 din Convenţia-cadru. Nu sunt
considerate abuzive activităţile statului întemeiate pe raţiuni de utilitate publică, de
importanţă deosebită, care au ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi care implică
modificarea tabloului etnic într-un anumit teritoriu. Nu pot fi aduse în baza art. 5 din
Recomandarea 1201 şi art. 16 din Convenţia-cadru restrângeri în exercitarea dreptului la
libertatea de circulaţie apărat prin art. 2(1) al Protocolului adiţional nr. 2 la CEDO care
prevede că “oricine se găseşte în mod legal pe teritoriul unui stat are dreptul să circule în
mod liber şi să-şi aleagă în mod liber reşedinţa sa”. De asemenea, articolele menţionate
nu pot aduce atingere exercitării celorlalte drepturi prevăzute de normele internaţionale.
De exemlpu, nu pot fi interzise căsătoriile mixte pe motiv că acestea ar putea schimba
compoziţia etnică existentă pe o anumită arie.
În legătură cu exercitarea drepturilor specifice trebuie reţinut că nu orice
comportament justificat de tradiţie şi specific cultural poate fi admis. Practicarea
tradiţiilor nu poate fi în contradicţie cu normele naţionale şi internaţionale privind
drepturile omului. De exemplu, nu pot fi permise pedepsele corporale. Punctul 44 din
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Comentariul la Convenţia-cadru aminteşte că “referinţa la “tradiţii” nu implică aprobarea
ori acceptarea unor practici contrare dreptului naţional sau standardelor internaţionale.
Practicile tradiţionale îşi găsesc limitele în exigenţele ordinii publice”.
4.2. Dreptul la propria cultură.

“Dimensiunea individuală a culturii este strâns legată de cea de grup şi de cea
universală. Din punctul de vedere al culturii omul nu poate fi văzut izolat …
Determinantul cultural leagă particularul cu universul şi face universalul concret şi
comun tuturor persoanelor”. Aceste constatări ale dr. Ion Diaconu ne relevă importanţa
dimensiunii culturale pentru viaţa şi împlinirea individului şi îşi găsesc expresia în art.
3(2) din Recomandarea 1201 privind proiectul Protocolului adiţional: “Orice persoană
aparţinând unei minorităţi naţionale îşi poate exercita drepturile şi se poate bucura de ele
în mod individual sau împreună cu alţii”.
Dreptul la propria cultură presupune recunoaşterea ca atare a culturii minorităţii
naţionale şi garantarea condiţiilor pentru manifestarea acestei culturi. J. Donnelly, citat de
I. Diaconu, constata la un moment dat că, într-un sens larg, “toate drepturile omului pot fi
considerate culturale, deoarece ele se întemeiază pe cultură, având o dimensiune
culturală, iar cultura în sensul ei larg, de “mod de viaţă”, presupune respectarea celor mai
multe din drepturile omului”. I. Diaconu distingea următoarele drepturi “culturale”:
dreptul la creativitate culturală, dreptul de acces la cultură, dreptul de participare la viaţa
culturală, dreptul de participare la progresul ştiinţific, dreptul la libertatea expresiei. Am
putea nuanţa, menţionând dreptul de a practica tradiţiile istorice, de a valorifica valorile
spirituale şi patrimoniul material, etc.
Trebuie menţionat că, fiind un “produs” al culturii, individul îşi vede întregit
sentimentul demnităţii umane numai atunci când cultura sa este respectată. Respectul
pentru o cultură înseamnă lipsa unei valorizări diferenţiate a culturilor în sensul stabilirii
unor ierarhii între acestea.
4.3. Dreptul la practicarea propriei religii.

Cu toate că dreptul la practicarea religiei este universal, în sensul că se aplică în
aceeaşi măsură tuturor persoanelor, este recunoscută importanţa confesiunii pentru
identitatea persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.
Art. 8 al Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale stipulează că “Părţile
se angajează să recunoască fiecărei persoane aparţinând unei minorităţi naţionale dreptul
de a îşi manifesta religia sau credinţa sa şi dreptul de a înfiinţa instituţii, organizaţii şi
asociaţii religioase”.
Deoarece alegerea confesiunii este un act de voinţă liberă, individuală şi intimă prin
natura sa, normele juridice apără drepturile religioase ale persoanelor iar nu ale
comunităţilor. Aceste drepturi pot fi exercitate atât separat cât şi în comun cu alte
persoane.
Practicarea confesiunii, a riturilor şi procesiunilor pe care aceasta le presupune, nu
trebuie să contravină normelor de drept, securităţii naţionale, moralei şi sănătăţii publice.
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4.4. Drepturile lingvistice ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.
4.4.1. Standarde internaţionale.

Dreptul la folosirea fără discriminare a limbii materne este esenţial pentru păstrarea şi
promovarea identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.
Pe lângă tratatele cu caracter universal, la nivel european au fost adoptate mai multe
tratate şi convenţii care fac referire la nediscriminarea pe criteriul de limbă vorbită. Carta
europeană a limbilor regionale sau minoritare din 22 iunie 1992, adoptată în cadrul
Consiliului Europei la nivel de Comitet al Miniştrilor, este un tratat de referinţă în
domeniu. Contextul în care Carta este aplicată este dat de art. 4, alineat 1, al acesteia:
“nici o prevedere a prezentei Carte nu poate fi interpretată ca o limitare sau derogare de la
drepturile garantate prin Convenţia europeană a drepturilor omului”.
Textul Preambulului Cartei conţine stipulări care stabilesc coordonatele protecţiei
limbilor minoritare menţionând că Părţile semnează Carta “subliniind valoarea
interculturalităţii şi a plurilingvismului, şi considerând că protecţia şi încurajarea limbilor
regionale sau minoritare nu trebuie să se facă în detrimentul limbilor oficiale şi a
necesităţii de a le însuşi” şi “conştiente de faptul că protecţia şi promovarea limbilor
regionale sau minoritare în diferite ţări şi regiuni ale Europei, reprezintă o contribuţie
importantă la construirea unei Europe bazată pe principiile democraţiei şi a diversităţii
culturale, în cadrul suveranităţii naţionale şi a integrităţii teritoriale” şi “ţinând seama de
tradiţiile istorice proprii diferitelor regiuni ale statelor Europei”.
Părţile semnatare ale Cartei au considerat necesar să stabilească expres că protecţia
limbilor vorbite de persoanele aparţinând minorităţilor naţionale nu trebuie să fie în
detrimentul (1) limbilor oficiale, (2) necesităţii de a le însuşi de către persoanele
aparţinând minorităţilor naţionale, trebuie să fie bazată pe (3) principiile democratice,
unul dintre care, după cum bine cunoaştem, este principiul majorităţii în adoptarea
deciziilor, trebuie să fie în cadrul (4) suveranităţii şi integrităţii teritoriale, ţinând seama
de (5) tradiţiile istorice proprii.
Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare face distincţie între minorităţi
teritoriale şi non-teritoriale. Enumerând drepturile lingvistice ale minorităţilor teritoriale,
art. 7(4) stabileşte că părţile se angajează să le aplice şi minorităţilor non-teritoriale, dar
“totuşi, în cazul acestor limbi, natura şi cuprinderea măsurilor ce urmează a fi luate
pentru a da efect prezentei Carte, vor fi determinate într-o manieră flexibilă, ţinând seama
de necesităţi şi dorinţe, şi respectând tradiţiile şi caracteristicile grupurilor care folosesc
limbile respective”.
Alte documente importante conţin reglementări privind protecţia limbilor minoritare.
Art. 14(1) din Convenţia-cadru privind protecţia minorităţilor naţionale spune că “părţile
se angajează să recunoască dreptul oricărei persoane aparţinând unei minorităţi naţionale
de a învăţa limba sa minoritară”. Acest text nu implică nici o obligaţie pozitivă pentru
statele Părţi, inclusiv de natură financiară. Deoarece limba constituie un element esenţial
pentru păstrarea identităţii persoanei, studierea limbii materne este bazată pe actul de
voinţă liberă al persoanei aparţinând minorităţii naţionale.
Art. 10(1) din Convenţia-cadru şi art. 7(1) din Recomandarea 1201 privind Protocolul
adiţional consacră dreptul la folosirea limbii materne în viaţa privată şi în cea publică,
oral şi scris. Prin termenul “public” trebuie înţeles un loc public, adică un loc accesibil
mai multor persoane, sau locul în care sunt prezente mai multe persoane. El nu are în
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vedere şi relaţiile cu autorităţile publice, aceste relaţii fiind reglementate prin prevederile
care se referă explicit la relaţiile dintre persoanele aparţinând minorităţilor naţionale şi
administraţia publică.
4.4.2. Aspecte privind problemele lingvistice în R. Moldova.

În R. Moldova au existat dezbateri intense cu privire la problemele legate de “limba de
stat”, “a doua limbă maternă”, “limba de comunicare”, legate de statutul limbii ruse în R.
Moldova, etc. Aceste dezbateri întotdeauna au fost plasate în contextul ce priveşte
drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. Unele opinii au fost însoţite de
afirmaţii de-a dreptul axtravagante. Cu toate că lipsesc în documentele internaţionale, au
fost invocate cifre foarte exacte care ar delimita unele definiţii sau ar reprezenta baza
unor drepturi speciale. De exemplu, dacă o minoritate constituie 20% din populaţia totală,
ea ar trebui să beneficieze de anumite drepturi speciale, sau dacă mai puţin de 2/3 din
populaţie este majotitară, statul respectiv ar fi multunaţional şi nu mononaţional, etc.
Afirmaţiile în care sunt invocate aceste cifre nu au nici un suport, sunt pur şi simplu
inventate, şi îşi găsesc răspunsul în conţinutul Rezoluţiei Adunării Generale ONU nr. 217
C(III), numită “Destinul minorităţilor”, care spune astfel: “Este dificil să se adopte o
soluţie uniformă a acestei chestiuni complexe şi delicate care prezintă aspecte specifice în
fiecare stat în care se pune”.
Documentele internaţionale care au urmat, universale şi regionale, inclusiv Convenţiacadru cu privire la protecţia minorităţilor, fac referire la tradiţii, istorie, specific, etc., în
sensul inexistenţei unor criterii apriorice foarte precise de aplicare a normelor cu privire
la minorităţi naţionale în situaţii concrete.
Vom analiza în continuare unele din “conceptele” folosite cu o anumită frecvenţă cum
ar fi “limba de comunicare între naţionalităţile” din R. Moldova, “minoritate rusofonă”,
vom aborda problema statutului limbii ruse în R. Moldova, conceptul de “limbă oficială”
sau “de stat”.
4.4.3. Conceptul de limbă oficială.

În anii 1789-1790, când în Franţa limba franceză se impunea ca limbă oficială, se
considera că acest demers avea menirea de “a transforma limba într-o marcă primordială
şi obligatorie de apartenenţă la naţiune, de însemn al civismului autentic”. Scopul acţiunii
era de a impune o limbă mai evoluată, unică şi standartizată, în “serviciul statululi
naţional” şi a instituţiilor acestuia. Limba trebuia să devină element de integrare în corpul
politic şi de reuşită socială. În 1793 limba franceză devine obligatorie şi limbă unică în
învăţământul primar. Limba standartizată a contribuit în mod esenţial la sistemul public
de instrucţie, iar “a instrui poporul înseamnă a-l aduce în stare să aprecieze binefacerile
guvernării”, după cum menţiona un act oficial francez din 1861.
Normele internaţionale elaborate în a doua jumătate a secolului 20 arată o preocupare
deosebită pentru drepturile lingvistice ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale
în sensul eliminării politicilor discriminatorii promovate împotriva lor.
În acelaşi timp aceste norme încurajează politicile de integrare ale statelor şi
cunoaşterea limbilor de stat de către persoanele aparţinând minorităţilor naţionale ca
element al integrării. Atâta timp cât politica de integrare nu se transformă în “politică a
terorismului lingvistic şi a hegemoniei gramaticale” şi este efectuată cu respectarea
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drepturilor omului, “binefacerile” şi avantajele cunoaşterii limbii oficiale de către
persoanele aparţinând minorităţilor naţionale sunt incontestabile. Studierea limbii oficiale
reprezintă premiza unităţii sociale şi un “factor al coeziunii şi integrării sociale”. Aceasta
este interpretarea dată prevederilor Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor
naţionale. Art. 14(3) din Convenţia-cadru prevede că posibilitatea studierii limbii
minoritare sau de a primi educaţie în această limbă nu poate “aduce atingere învăţării
limbii oficiale ori a predării în această limbă”.
Chiar dacă ş-a pierdut unele din semnificaţiile pe care le avea, instituţia limbii oficiale
le-a păstrat pe cele mai importante şi din acest motiv documentelele internaţionale permit
statelor să instituie limbile oficiale şi să impună obligativitatea cunoaşterii lor.
Limba oficială este în continuare limba autorităţilor publice, limba în care statul îşi
exercită autoritatea. Acest fapt este determinat de necesitatea organizării unei
administrări eficiente a treburilor publice de către autorităţile de stat, comunicarea având
în acest sens un rol primordial. Obligativitatea cunoaşterii limbii oficiale nu este o
discriminare deoarece nu obligă persoanele să comunice neapărat între ele şi în orice
moment în această limbă. Mai mult, atâta timp cât o persoană este dezinteresată de
problemele publice ea poate să nu cunoască limba oficială sau să o cunoască foarte
superficial.
4.4.4. Problema statutului limbii ruse în Republica Moldova.

Nu cu mult timp în urmă s-a discutat aprins iniţiativa de oficializare a limbii ruse în R.
Moldova. Adepţii oficializării limbii ruse au adus în susţinerea demersului lor ca cel mai
“greu” argument faptul că: “În mai multe ţări ale lumii (Finlanda, Belgia, Elveţia,
Luxemburg, Spania, Israel, Canada, India şi multe altele) funcţionează două sau mai
multe limbi de stat. Cu ce suntem noi mai răi? Doar şi noi vrem în Europa. Nu există
necesitatea de a demonstra că a două limbă de stat în Moldova trebuie să fie limba rusă
(iar nu franceza)” (Ziarul “Vremea”).
Nu sunt chiar atât de multe ţări dacă avem în vedere că există peste 200 de state în
lume, că în Spania este o singură limbă de stat, limba castiliană (art. 3, Constituţia
Spaniei), iar în India a fost introdus moratoriul privind utilizarea limbii engleze.
Ştim că limba oficială este limba prin care se exprimă statul, limba în care statul îşi
exercită autoritatea. Oficializarea limbii de stat nu are semnificaţia unei garanţii în ceea
ce priveşte drepturile lingvistice ale persoanelor. De aceea în documentele internaţionale
este trasată o delimitare foarte clară între problema privind exercitarea drepturilor
lingvistice ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi cea privind limba în care
statele îşi exercită autoritatea. Nu este acreditat vre-un concept, după care, pentru o
protecţie eficientă şi pentru păstrarea identităţii unei minorităţi naţionale, limbii vorbită
de această minoritate ar trebui să i se acorde statut de limbă oficială. Conform textului din
punctul 66 al Comentariului asupra Convenţiei-cadru “obligaţiile Părţilor referitoare la
folosirea limbilor minoritare nu afectează, în nici un fel, statutul limbii sau limbilor
oficiale ale ţării respective”.
Limbile de stat nu sunt oficializate după nişte reguli apriorice ce ar lua în calcul criterii
cantitative sau calitative, ci constituie rezultatul unor evoluţii complexe şi de lungă
durată. Oficializarea mai multor limbi într-un stat nu este dată de caracterul mononaţional
sau multinaţional al statului. Nici nu există definiţii sau criterii pentru delimitarea statelor
în mononaţionale şi multinaţionale. Niciodată elementul în sine dat de prezenţa unei
PAGE

18

minorităţi naţionale într-un stat nu a stat la baza oficializării limbii vorbită de această
minoritate. Majoritatea statelor unitare au o singură limbă oficială, chiar dacă au
minorităţi importante. Adoptarea a patru limbi de stat în Elveţia nu are legătură cu
ponderea naţionalităţilor sau cu simpla existenţă a acestora. Greu ar fi fost de impus
limba retoromană ca limbă oficială dacă ar fi stat la bază criteriul numeric sau calitativ,
deoarece ea este vorbită doar de 1% din populaţia Elveţiei.
Se consideră că este optim ca un stat să aibă o singură limbă oficială. Aceasta
deoarece, pe de o parte, este mai eficientă exercitarea autorităţii (mai puţine cheltuieli,
mai puţini angajaţi, economie de timp şi efort logistic, etc.) şi, pe de altă parte, politicile
de integrare socială ale statelor au un suport mai important şi mai larg. Urmare a
evoluţiilor istorice pe care le-au cunoscut, majoritatea statelor au o singură limbă oficială.
Există însă state în care sunt două sau mai multe limbi oficiale. De regulă, aceste state se
împart în două categorii. O categorie este reprezentată de state ca Elveţia şi Canada, în
care două sau mai multe limbi au fost oficializate de către entităţile componente în
calitatea lor de părţi constitutive egale ale statelor. Din acest punct de vedere limbile
oficiale au calitatea de a descrie caracterul statului: federal sau unitar. De aceea, de
regulă, două sau mai multe limbi oficiale există în statele federale. Fiecare parte
constitutivă a statului federal ţine să impună limba proprie, ca element care îi defineşte
identitatea, în calitate de limbă oficială. La fel s-a întâmplat şi în cazul Elveţiei. Limbile
de stat au fost oficializate de către cantoane în calitatea lor de părţi egale constitutive ale
statului federal elveţian. Consecinţa directă este că, dacă s-ar retrage uneia din limbi
statutul de limbă de stat, aceasta ar avea semnificaţia denunţării actului de constituire a
statului federal şi ar putea servi ca motiv de retragere din federaţie. Nu întâmplător statele
care etalează o anumită sensibilitate în problema unităţii lor naţionale sau teritoriale au o
singură limbă de stat. Republica Moldova se înscrie în rândul statelor unitare preocupate
de păstrarea acestei unităţi, cum sunt Franţa şi Spania, de exemplu. Departe însă
posibilitatea de a găsi similitudini între R. Moldova şi Elveţia sau Belgia.
O altă categorie de ţări cu două sau mai multe limbi oficiale este dată de fostele state
coloniale care au cunoscut ceea ce se numeşte “lingua franca”, sau limba care, nefiind
limbă maternă, a avut funcţia civilizatoare pentru aceste state, funcţia de acces la valorile
civilizaţiei moderne pentru cetăţenii lor. În R. Moldova limba rusă nu a avut o astfel de
funcţie. Populaţia autohtonă din spaţiul dintre Prut şi Nistru întotdeauna a cunoscut şi a
exersat valorile şi instituţiile avansate, specifice etapelor istorice pe care le-a parcurs, prin
intermediul propriei limbi sau a limbilor din aceeaşi familie lingvistică, în mod deosebit
prin intermediul limbii franceze. Limbii ruse i s-a atribuit rolul de a scoate din uz şi de a
înlocui limba vorbită de românii din Basarabia, a fost folosită ca armă în promovarea de
către autorităţile comuniste imperiale a ceea ce L. R. Higonnet numea “terorism
lingvistic” împotriva limbii române.
În ceea ce priveşte oficializarea limbilor trebuie reţinut următoarele. Deoarece limba
oficială este limba în care se exprimă statul şi autorităţile publice, orice aspect legat de
această problemă constituie subiect de interes public şi supus dezbaterii publice. Nu
încape îndoială că o hotărâre de oficializare a unei limbi ca limbă de stat trebuie să fie cel
puţin rezultatul unui consens general. Dacă acest consens nu există trebuie să funcţioneze
unul din principiile de bază ale democraţiei şi anume cel care consacră regula majorităţii
în adoptarea deciziilor de interes public.
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În acest context trebuie menţionat că cererea de oficializare a limbii ruse formulată de
unele persoane de naţionalitate găgăuză în temeiul drepturilor persoanelor aparţinând
minorităţilor naţionale nu este legitimă. Unul din elementele definitorii ale minorităţilor
naţionale conţinut în art. 1(e) al Recomandării 1201 este faptul că acestea “sunt motivate
de preocuparea de a păstra împreună ceea ce constituie identitatea lor comună, inclusiv
cultura, tradiţiile, religia, sau limba lor”. Limba rusă nu este un element al identităţii
găgăuze, prin urmare, preocuparea pentru dreptul de a folosi limba rusă de către găgăuzi
nu are suport legitim şi statul nu este obligat să ofere garanţii. Evident, găgăuzii pot vorbi
orice limbă doresc, dar nu pot cere ca şi alte persoane să le împărtăşească opţiunile.
4.4.5. Noţiunea de “limbă de comunicare între naţiuni”.

Limba de comunicare reprezintă un element al dreptului persoanelor, indiferent de
apartenenţa naţională, la propria identitate şi de a alege limba în care comunică.
Legislaţia Republicii Moldova operează cu termenul de “limbă de comunicare între
naţiuni”, alta decât limba de stat.
Normele internaţionale şi practica internaţională nu cunosc noţiunea de limbă de
“comunicare între naţiuni”. Este o creaţie artificială, lipsită de logică şi are caracter
discriminator. Statuarea prin lege a unei “limbi de comunicare între naţiuni” naşte
obligaţia resortisanţilor de diferite naţionalităţi de a vorbi în această limbă. Astfel, o
persoană de naţionalitate găgăuză şi alta de naţionalitate bulgară sunt obligaţi să
vorbească în “limba de comunicare între naţiuni”, iar în cazul în care nu o fac, ele pot fi
impuse. Sau o persoană a cărei limbă maternă nu are un statut oficial este obligată să
vorbească cu o persoană de naţionalitate rusă în limba rusă. Acest fapt reprezintă o
încălcare a dreptului persoanei la propria identitate şi la dreptul de a alege limba în care
doreşte să comunice. Reglementarea unei limbi de “comunicare între naţiuni” este în
contradicţie cu art. 20 din Convenţia-cadru care prevede că protecţia drepturilor
persoanelor aparţinând unor minorităţi naţionale trebuie să se efectueze cu respectarea
drepturilor altor persoane.
Statele pot impune obligativitatea cunoaşterii limbii oficiale pentru a facilita
comunicarea cu proprii săi cetăţeni şi pentru a crea a administraţie eficientă. Impunerea,
însă, a limbii unei minorităţi naţionale ca “limbă de comunicare între naţiuni” constituie
discriminare atât în privinţa persoanelor aparţinând majorităţii, cât şi a persoanelor
aparţinând altor minorităţi naţionale, deoarece acestea sunt supuse unui tratament inegal
şi inferior.
Cineva poate spune că este absurd, că oricum persoanele comunică între ele în limba în
care doresc. Este o observaţie corectă. Dar, în acest caz apare întrebarea, care mai este
sensul reglementării unei “limbi de comunicare”? Dacă o limbă nu întruneşte condiţiile
care i-ar permite să pretindă statut de limbă oficială, pentru aceleaşi motive ea nu poate fi
impusă nici ca limbă de comunicare între etnii. Iar raţionamentele pentru care o limbă
este decretată ca oficială determină acceptarea acesteia şi ca limbă de comunicare între
etnii.
4.4.6. Sintagma “populaţie rusofonă”.

Deseori este folosită expresia “populaţie rusofonă” cu referire la o pretinsă categorie ce
ar include toate persoanele care nu au limba română ca limbă maternă. Se urmăreşte de a
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se da conţinut unei categorii creată în mod artificial cu intenţia vădită de a forma o
entitate distinctă care ar da legitimitate pretenţiilor celor care fac uz de această expresie.
Ceea ce se numeşte “populaţie rusofonă” desemnează toate persoanele care cunosc şi
vorbesc limba rusă. Aceste persoane pot fi moldoveni, francezi, germani, letoni, etc.
Expresia “populaţie rusofonă” înseamnă o categorie ce are la bază un criteriu ce nu poate
reprezenta decât un element statistic ce ar ajuta la efectuarea unei evidenţe a persoanelor
care cunosc şi folosesc în diverse circumstanţe limba rusă. Ea nu descrie o entitate ce ar
putea forma obiectul reglementărilor juridice şi nu poate constitui suport pentru eventuale
drepturi speciale ale persoanelor care fac parte din ea, cum ar fi, de exemplu, dreptul la
identitate.
Aşa cum este precizat în punctul 43 al Comentariului la Convenţia-cadru, cu referire la
raportul întâlnirii la nivel de experţi de la Geneva, “nu orice diferenţă etnică, culturală,
lingvistică ori religioasă conduce în mod necesar la crearea unei minorităţi naţionale”. Cu
atât mai mult, criteriul cunoaşterii limbii ruse de către persoane aparţinând diferitelor
naţionalităţi nu poate constitui baza unei entităţi distincte.
Pentru ca o comunitate să poată fi definită ca entitate minoritară distinctă trebuie
respectate două condiţii: (1) caracteristicile persoanelor care o compun să corespundă
criteriilor obiective conţinute în definiţiile minorităţii naţionale date în documentele
internaţionale şi (2) exprimarea explicită de către persoane a apartenenţei sale la
minoritate.
În primul rând, conform Recomandărilor 1134 şi 1201 a APCE, o minoritate trebuie să
fie bine definită. Criteriul lingvistic nu este singurul care trebuie aplicat. Un vorbitor de
limbă engleză este anglofon dar nu este neapărat englez. Trebuie să nu existe alte
elemente pertinente care ar exclude persoanele din minoritatea respectivă şi ar face ca ele
să facă parte din altă minoritate. Elementul pertinent care exclude o persoană din
categoria numită “populaţie rusofonă” este apartenenţa la o altă minoritate naţională, de
exemplu cea evreiască, care corespunde criteriilor enumerate în definiţia minorităţilor
naţionale. Limba maternă comună, cultura, religia, istoria comună şi conştiinţa
apartenenţei sunt criterii care exclud criteriul cunoaşterii limbii ruse.
În al doilea rând, apartenenţa la minoritate este un act de opţiune individuală şi liberă a
persoanei. Acceptarea şi folosirea unei sintagme improprii, cum este cea de “populaţie
rusofonă” ar încălca art. 20 al Convenţiei-cadru care prevede că “în exercitarea
drepturilor şi libertăţilor decurgând din principiile înscrise în prezenta Convenţie-cadru,
orice persoană aparţinând unei minorităţi naţionale va respecta legislaţia naţională şi
drepturile celorlalţi, în special al persoanelor aparţinând majorităţii sau altor minorităţi
naţionale”. Dreptul principal al persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale este dreptul
la propria identitate. Expresia “populaţie rusofonă” folosită cu referire la persoanele care
nu sunt de etnie rusă este discriminatorie şi încalcă dreptul la identitate a persoanelor
aparţinând altor minorităţi naţionale.
5. Drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în domeniul
învăţământului.
5.1. Standarde internaţionale.

Analiza reglementărilor internaţionale privind drepturile persoanelor aparţinând
minorităţilor naţionale în domeniul învăţământului necesită abordarea a două aspecte. Pe
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de o parte, garantarea de o manieră generală a dreptului la învăţământ fără discriminare
pe bază de origine naţională şi, pe de altă parte, apărarea drepturilor specifice ale
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în domeniul învăţământului.
Primul aspect priveşte accesul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale la
formele de instruire existente şi garantate de stat. În acest sens, Protocolul adiţional din
20.03.1952 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului prevede în art. 2 că “nimănui
nu i se poate refuza dreptul la instruire”.
Convenţia pentru lupta împotriva discriminărilor în domeniul învăţământului, adoptată
de UNESCO la 14.12.1960, abordează şi ea drepturile minorităţilor în maniera în care o
fac şi celelalte tratate cu caracter universal, asigurând apărarea drepturilor minorităţilor în
sistemul general de protecţie a drepturilor omului. Convenţia interzice orice discriminare
întemeiată pe criterii de rasă, religie şi origine naţională şi obligă statele să asigure
drepturi egale pentru persoanele aparţinând minorităţilor naţionale.
Convenţia defineşte discriminarea în domeniul învăţământului ca fiind “orice
deosebire, excludere, limitare sau preferinţă care, fiind întemeiată pe rasă, culoare, sex,
limbă, religie, opinie politică sau de alt ordin, origine naţională sau socială, condiţie
economică sau naştere, are ca scop sau ca efect să anuleze sau să împiedice egalitatea de
tratament în învăţământ şi mai ales să lipsească o persoană sau un grup de accesul la
educaţia de orice tip şi orice nivel, să le limiteze la un nivel inferior de educaţie, să
menţină pentru ele sisteme sau instituţii separate de educaţie, afară de cazul în care
asemenea sisteme sau instituţii sunt permise într-o ţară, pentru motive lingvistice sau
religioase, şi sunt facultative”.
Principiul ne-discriminării presupune obligaţia negativă a statelor care constă în a nu
adopta acte sau măsuri ce ar limita accesul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale
la formele de învăţământ garantate celorlalte persoane. In Europa Occidentală principiul
ne-discriminării reprezintă soluţia care, în cele mai multe cazuri, permite să fie evitat
riscul unor conflicte politice care ar avea la bază inegalităţi pe criterii etnice. Aceasta
deoarece, după cum este menţionat în Concluziile proiectului de Recomandare privind
accesul minorităţilor la învăţământ superior elaborat în cadrul Comisiei pentru cultură şi
educaţie a APCE la 18.07.1997, minorităţile “vorbesc, în mod normal, limba grupului
dominant: catalanii şi bascii vorbesc spaniola, galezii vorbesc engleza, laponii şi
finlandezii suedofoni vorbesc finlandeza etc. În aceste condiţii, în care toţi studenţii noi
înscrişi vorbesc limba oficială a ţării şi ştiu că pot urma studii superioare în această limbă,
nu există diferenţiere între studenţi în ceea ce priveşte accesul la învăţământul superior”.
În Europa de Est în mod special, dezbateri intense trezeşte aspectul legat de drepturile
specifice ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în domeniul învăţământului.
Duscuţiile vizează (a) posibilitatea de a înfiinţa instituţii private de către persoanele
aparţinând minorităţilor naţionale şi (b) limba de studiu şi învăţarea limbii materne.
a) Art. 8(2) din Recomandarea 1201 privind Protocolul adiţional recunoaşte dreptul
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a “înfiinţa şi conduce propriile lor şcoli
şi instituţii de educaţie şi pregătire în cadrul sistemului legal al statului”. Conform art.
13(1) al Convenţiei-cadru, aceste persoane pot pretinde ca “în cadrul sistemului lor
educaţional, Părţile vor recunoaşte dreptul persoanelor aparţinând unei minorităţi
naţionale de a înfiinţa şi administra propriile instituţii private de educaţie şi formare”.
Dar, aşa cum prevede acelaşi articol, în alineatul 2, “exerciţiul acestui drept nu implică
nici o obligaţie financiară pentru Părţi”.
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b) În partea care priveşte limba de studiu răspunsurile le găsim tot în Convenţia-cadru,
în articolul 14(2): “În regiunile locuite tradiţional sau în număr substanţial de persoane
aparţinând minorităţilor naţionale, dacă există o cerere suficientă, Părţile vor depune
eforturi pentru a asigura, în măsura posibilului şi în cadrul sistemului lor educaţional, ca
persoanele aparţinând acestor minorităţi să beneficieze de posibilităţi corespunzătoare de
învăţare a limbii lor minoritare ori de a primi o educaţie în această limbă”.
Textul citat operează cu mai mulţi termeni ca “regiuni locuite tradiţional”, “număr
substanţial”, “dacă există cerere suficientă”, care condiţionează “eforturile” depuse de
statele Părţi în sensul aplicării art. 14. Prin formularea flexibilă a textului s-a intenţionat
să fie lăsată statelor o marjă largă de apreciere a necesităţii sau oportunităţii studierii în
limba maternă. Expresia “în măsura posibilului” se referă la resursele financiare,
administrative şi tehnice de care dispun statele pentru a putea garanta studierea limbilor
minoritare sau educarea în aceste limbi.
Art. 14(3) din Convenţia-cadru atrage atenţia că paragraful 2 al aceluiaşi articol “se va
aplica fără a se aduce atingere învăţării limbii oficiale ori predării în această limbă”.
Comentariile la Recomandarea 1201 privind proiectul Protocolului adiţional arată că
art. 8 al acestei Recomandări prevede “dreptul de a învăţa limba maternă în şcolile de
stat, modalităţile prin care aceasta se realizează ţinând cont de criteriul cantitativ bazat pe
localizarea geografică a minorităţilor şi pe dreptul minorităţilor de a-şi deschide propriile
şcoli. Aceste drepturi nu îl includ şi pe acela de a primi educaţie exclusiv în limba
maternă în şcoli de stat, dar nici nu îl exclud”. De asemenea, “dreptul de a învăţa limba
maternă nu exclude posibilitatea ca persoanele aparţinând minorităţilor naţionale să fie
obligate să înveţe matematica şi limba oficială a acelei ţări”.
5.2. Practica Curţii Europene a Drepturilor Omului.

În sensul celor prezentate sunt şi hotărârile emise de Curtea Europeană pentru
Drepturile Omului în cererile care se refereau la aplicarea art. 2 din Protocolul adiţional
nr. 1 la Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului. Acest articol spune că
“Nimănui nu i se poate refuza dreptul la instruire. Statul, în exercitarea funcţiilor pe care
şi le va asuma în domeniul educaţiei şi învăţământului, va respecta dreptul părinţilor da a
asigura această educaţie şi acest învăţământ conform convingerilor lor religioase şi
filosofice”.
În baza acestui articol s-a iscat “cauza lingvistică belgiană” din 1986 în care un grup de
reclamanţi francofoni, care aveau reşedinţa în regiunea flamandă a Belgiei, au atacat
decizia prin care guvernul belgian le-a respins cererea de acorda copiilor educaţie în
limba franceză. Curtea a dat următoarea explicaţie cu privire la aplicarea art. 2:
“Formularea negativă (a dreptului la instruire) confirmă … că Părţile Contractante nu
recunosc un drept la instruire care le-ar obliga să-şi organizeze, pe cheltuiala lor, sau să
subvenţioneze un învăţământ având o formă sau un conţinut determinate… Toate statele
membre ale Consiliului Europei au un sistem de învăţământ general şi oficial. Nu poate fi
deci vorba de a obliga fiecare stat să creeze un asemenea sistem (cu conţinut sau formă
determinate – n.a.), ci numai să garanteze persoanelor aflate sub jurisdicţia Părţilor
Contractante dreptul de a se servi, în principiu, de mijloacele de instruire existente la un
moment dat”.
Din acest text rezultă două elemente importante accentuate şi de D. Gomien. Primul
stabileşte că statul “are puterea discreţionară totală de a dispune pentru a fixa natura şi
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dimensiunea participării sale la instruire şi învăţământ… Statul nu este ţinut să furnizeze
anumite posibilităţi de învăţătură şi nici să garanteze ca orice individ să primească
instruirea pe care şi-o doreşte”. Al doilea element are în vedere că statul nu poate refuza
accesul la posibilităţile de instrucţie pe care el însăşi le oferă.
Curtea nu a constatat încălcări decât în partea în care legislaţia belgiană permite
copiilor flamanzi, care au reşedinţa în regiunea francofonă, să aibă acces în şcolile
flamande din regiunile vecine, fără a acorda acelaşi drept copiilor francofoni. Curtea a
considerat această stare de lucruri ca fiind o încălcare a art. 14 al Convenţiei, care
interzice discriminarea pe criterii de limbă, combinat cu art. 2 din Protocolul nr. 1. Curtea
a constatat că în acest caz “condiţia reşedinţei nu este impusă în interesul aşezămintelor
şcolare, pentru raţiuni de ordin administrativ sau financiar, această condiţie este
aplicabilă doar în circumstanţe ce ţin de limbă. În afară de aceasta, măsura litigioasă nu
respectă în întregime, în principal, cu privire la cea mai mare parte a reclamanţilor şi a
copiilor lor, raportul de proporţionalitate dintre mijloacele utilizate şi scopul urmărit…
Exercitarea dreptului la instruire astfel cum acesta este conceput de Curte, şi mai cu
seamă a dreptului de a avea acces la aşezămintele şcolare existente, nu este, din acest
punct de vedere, garantată tuturor, fără vreo discriminare întemeiată, cu deosebire, pe
limbă”.
Prin urmare, principiul ne-discriminării îşi găseşte materializarea în obligaţia statelor
de a nu interzice accesul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale la formele
existente de instruire. Statele, însă, aşa cum am arătat, nu pot fi obligate să asigure pe
cheltuiala lor formele de învăţământ pe care şi le doresc aceste persoane sau să
subvenţioneze instituţii de învăţământ private ale acestora.
6. Unele din drepturile esenţiale pentru persoanele aparţinând minorităţilor
naţionale.
6.1. Dreptul la libera asociere a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.

Libertatea asocierii este garantată prin normele internaţionale în cadrul general de
protecţie împotriva discriminării. Convenţia-cadru privind protecţia minorităţilor
naţionale prevede dreptul la libertatea de asociere în art. 7. Recomandările de la Oslo din
februarie 1998 conţin şi ele referiri la dreptul de asociere, arătând că “toate persoanele,
inclusiv cele aparţinând minorităţilor naţionale, au dreptul de a-şi înfiinţa şi conduce
propriile organizaţii ne-guvernamentale, asociaţii şi instituţii. Aceste organizaţii pot
folosi limba sau limbile pe care le preferă. Statul nu are voie să discrimineze în
defavoarea acestor organizaţii pe baza limbii, nici nu va limita în mod nejustificat dreptul
acestor organizaţii de a căuta surse de finanţare de la bugetul statului, surse internaţionale
sau sectorul privat”.
Un aspect important este cel care priveşte caracterul, statutul organizaţiilor ca structuri
constituite de persoane aparţinând minorităţilor naţionale.
Legea cu privire la persoanele aparţinând minorităţilor naţionale a R. Moldova
gerantează, prin prevederile art. 18, în spiritul şi litera normelor dreptului internaţional,
dreptul de asociere în orice formă prevăzută de legea cu privire la asociaţiile obşteşti.
Acelaşi articol stipulează că nici o organizaţie a minorităţilor nu poate “monopoliza”
reprezentarea intereselor minorităţii din care face parte.
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Textele din lege menţionate reprezintă expresia principiului amintit deja, după care,
drepturile colective ale minorităţilor nu sunt recunoscute, iar apartenenţa unei persoane la
o comunitate este un act de opţiune individuală şi liberă.
În ceea ce priveşte reprezentarea, pe lângă multe alte probleme care apar, mai dificile
sunt cea a modului în care vor fi alese persoanele care vor reprezenta minorităţile şi
distribuirea mijloacelor pentru susţinerea lor.
Nu poate exista reprezentare fără mandat exprimat în mod explicit. Soluţia ar fi
constituirea unor organizaţii cu structuri ierarhice care ar administra procedurile legate de
alegeri. Însă această soluţie ar avea semnificaţia recunoaşterii minorităţii ca subiect
colectiv de drepturi, adică i s-ar recunoaşte statutul de persoană de drept public.
Autorizarea unor organizaţii, ce ar avea funcţia şi dreptul exclusiv de reprezentare, ar
obliga persoanele aparţinând minorităţilor naţionale să-şi exercite drepturile în cadrul
organizaţiilor din care, de exemplu, nu ar dori să facă parte. Persoana care va dori să-şi
declare identitatea şi apartenenţa la o minoritate naţională va fi obligată să recunoască
legitimitatea subiectului de drept public care o reprezintă. Or, în afara acestei organizaţii
reprezentative ar fi imposibilă manifestarea apartenenţei la o comunitate naţională
minoritară şi ar face irealizabilă exercitarea drepturilor în calitate de persoană aparţinând
minorităţii naţionale. S-ar încălca, astfel, dreptul la libera asociere şi acest fapt ar fi în
contradicţie cu textele tratatelor internaţionale care stabilesc că prevederile lor nu trebuie
să aducă atingere exerciţiului drepturilor persoanelor.
Aşa cum am arătat, apartenenţa la o minoritate naţională este un act de opţiune liberă.
Opţiunea de apartenenţă la o minoritate naţională, sau refuzul la aceasta, nu poate
constitui o piedică în exercitarea drepturilor persoanei. Libertatea opţiunii înseamnă
posibilitatea de a exercita drepturile indiferent de participarea sau neparticiparea la
activităţile minorităţii naţionale.
Constituirea comunităţii în subiect de drept public reprezentativ ar înseamna, de
asemenea, supunerea persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale la unele obligaţii din
partea unei autorităţi publice paralelă celor de stat. Însă obligaţiile publice pot fi instituite
numai de organele de stat competente în baza principiului, după care, statul este singurul
subiect care poate exercita prerogativele suverane în terutoriul său.
Există, prin urmare, o evidentă contradicţie între dreptul de constituire a minorităţii
naţionale în calitate de subiect de drept public şi exercitarea efectivă a drepturilor de către
persoanele aparţinând minorităţilor naţionale.
6.2. Reprezentarea în instituţiile publice a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.

Dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a fi reprezentate în instituţiile
publice nu este un drept specific şi este supus reglementărilor internaţionale care interzic
discriminarea pe motive de apartenenţă naţională în exercitarea dreptului de acces în
funcţiile publice.
Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice stipulează în art. 25 că
“orice cetăţean are dreptul şi posibilitatea, fără nici una din discriminările la care se referă
articolul 2 (inclusiv originea naţională – n.a.) şi fără restricţii nerezonabile: (b) de a alege
şi de a fi ales, în cadrul unor alegeri periodice, oneste, cu sufragiu universal şi egal şi cu
scrutin secret, asigurând exprimarea liberă a voinţei alegătorilor; (c) de a avea acces, în
condiţii generale de egalitate, la funcţiunile publice din ţara sa”.
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Documentul Reuniunii de la Copenhaga al Conferinţei asupra dimensiunii umane a
C.S.C.E., în punctul 7.5., este la fel de explicit în această problemă stabilind că statele
“vor respecta dreptul cetăţenilor de a solicita posturi de responsabilitate politică sau
posturi în funcţia publică, cu titlu individual sau ca reprezentanţi de partide şi organizaţii
politice, fără discriminare”.
După cum am arătat, interzicerea discriminării şi garantarea drepturilor minorităţilor
naţionale nu exclude posibilitatea ca statele să impună cunoaşterea limbii de stat pentru
cetăţenii săi. Este evident, că impunerea obligaţiei de a cunoaşte limba de stat pentru
funcţionarii publici nu constituie o condiţie discriminatorie, ci este o condiţie inerentă şi
necesară pentru exercitarea eficientă a funcţiei publice. În acelaşi timp, conform art. 1(1)
al Convenţiei privind discriminarea în domeniul forţei de muncă şi exercitarea profesiei,
adoptată la 25 iunie 1958 la Geneva de către Conferinţa Generală a OIM, diferenţele,
excluderile sau preferinţele întemeiate pe calificările cerute pentru o anumită ocupaţie nu
sunt considerate discriminări. De regulă, statele impun accesul în funcţiile publice în baza
competiţiei prin aplicarea criteriului competenţei ca element de departajare.
Am reţinut, că una din problemele discutate cu insistenţă o constituie reprezentarea
proporţională în instituţiile publice a minorităţilor naţionale.
Dreptul de acces la funcţiile publice este un drept individual, prin urmare, normele
internaţionale au în vedere persoanele ca beneficiare ale garanţiilor, iar nu comunităţile
ca dispunând de o anumită cotă din numărul total al funcţionarilor publici. Nu există în
practica statelor şi în conţinutul reglementărilor internaţionale vreo referire la dreptul de a
dispune de o cotă de reprezentare a minorităţilor naţionale în instituţiile publice.
Dacă ar exista o astfel de prevedere ea ar încălca dreptul la condiţii egale pentru toate
persoanele de a avea acces la funcţiile publice.
6.3. Dreptul la folosirea limbii materne în justiţie.

Dreptul la folosirea limbii materne în justiţie cuprinde două aspecte. Primul aspect are
în vedere dreptul oricărei persoane care nu cunoaşte limba oficială de a beneficia gratuit
de posibilitatea de a apela la un intrepret în instanţa de judecată.
Pentru această situaţie se aplică prevederile art. 5(2) şi 6, alineat 3(a) şi (e), din
Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.
Aceste prevederi stabilesc că orice acuzat are dreptul “să fie informat, în termenul cel mai
acurt, într-o limbă pe care o înţelege şi în mod amănunţit, asupra naturii şi cauzei
acuzaţiei aduse împotriva sa” şi “să fie asistat în mod gratuit de un interpret, dacă nu
înţelege sau nu vorbeşte limba folosită la audiere”.
Art. 10(3) din Convenţia-cadru stipulează că “Părţile se angajează să garanteze dreptul
oricărei persoane aparţinând unei minorităţi naţionale de a fi informată cu promtitudine,
într-o limbă pe care o înţelege, cu privire la motivele arestării sale, la natura şi cauza
acuzaţiei aduse împotriva sa şi să se apere în această limbă, dacă este necesar cu asistenţa
gratuită a unui interpret”. Conform interpretării date în punctul 67 al Comentariului la
Convenţia-cadru, textul citat nu depăşeşte garanţiile Convenţiei Europene a Drepturilor
Omului.
Art. 118(2) din Constituţia Republicii Moldova şi art. 9, alineat 2, din Codul de
procedură civilă al Republicii Moldova conţin prevederile care garantează că “Persoanele
care nu posedă sau nu vorbesc limba moldovenească au dreptul de a lua cunoştinţă de
toate actele şi lucrările dosarului, de a vorbi în instanţă prin interpret”. Iar art. 11,
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alineatele 2 şi 3, din Codul de procedură penală al Republicii Moldova prevede că
“persoanelor care participă la proces şi nu cunosc limba în care se desfăşoară procedura
judiciară, li se asigură dreptul de a face declaraţii, demersuri, de a lua cunoştinţă de toate
materialele dosarului, de a vorbi în instanţa de judecată în limba maternă şi de a beneficia
de serviciile interpretului în modul stabilit de prezentul Cod. Actele de urmărire penală şi
cele ale instanţelor de judecată, în conformitate cu modul stabilit de prezentul Cod, i se
înmânează inculpatului fiind traduse în limba maternă sau în altă limbă pe care o
cunoaşte”.
Al doilea aspect se referă la dreptul de folosire a limbii materne în justiţie în regiunile
în care persoanele aparţinând minorităţilor naţionale constituie un număr important.
Pentru acest caz Carta limbilor regionale şi minoritare, în art. 9, şi Recomandarea 1201
a Consiliului Europei, în art. 7, alineat 3, stabilesc modul în care persoanele aparţinând
minorităţilor naţionale pot beneficia de dreptul de a folosi limba maternă în instanţa de
judecată. Recomandarea 1201 prevede astfel: “În regiunile în care locuieşte un număr
considerabil de persoane aparţinând unei minorităţi naţionale, acestea au dreptul de a
folosi limba maternă în contactele lor cu autorităţile administrative şi în procedurile în
faţa instanţelor judecătoreşti şi a autorităţilor legale”.
Art 118(3) din Constituţia Republicii Moldova şi art. 9, alineatul 3, Codul de procedură
civilă al Republicii Moldova, stabilesc că “procedura judiciară se poate efectua şi într-o
limbă acceptabilă pentru majoritatea persoanelor care participă la proces”. Art. 9 din
Codul de procedură civilă mai prevede în alineatul 4 că “În cazul în care procedura
judiciară se efectuează în altă limbă, documentele procesuale judiciare se întocmesc în
mod obligatoriu şi în limba moldovenească”. Iar art. 11, alineat 1, din Codul de procedură
penală al Republicii Moldova prevede că “procedura judiciară se desfăşoară în limba
moldovenească sau în limba acceptată de majoritatea persoanelor participante la proces.
6.4. Dreptul la folosirea limbii materne în sfera serviciilor publice.

Art. 7(3) din Recomandarea 1201 cu privire la proiectul Protocolului adiţional
stabileşte că “în regiunile în locuieşte un număr considerabil de persoane aparţinând unei
minorităţi naţionale, acestea au dreptul de a folosi limba maternă în contactele lor cu
autorităţile administrative…”.
Declaraţia Conferinţei şefilor de stat şi guvern ai ţărilor membre ale Consiliului
Europei, sau Declaraţia de la Viena, din 9 octombrie 1993, în Anexa II, stipulează că
persoanele aparţinând minorităţilor naţionale “trebuie să-şi poată utiliza limba atât în
particular cât şi în public, şi trebuie să poată să o facă, în anumite condiţii, în relaţiile lor
cu autorităţile publice”. Aşa cum am arătat, expresiile “în public” şi “în relaţiile cu
autorităţile publice” se referă la situaţii diferite. Spre deosebire de dreptul la folosirea în
public şi în privat a limbii minoritare, care nu este supus unor condiţionări, dreptul la
folosirea limbii minoritare în relaţiile cu autorităţile publice este circumstanţiat de
“anumite condiţii”. Indicii cu privire la caracterul acestor condiţii sunt inseraţi în art.
10(2) din Convenţia-cadru care stabileşte că “în ariile locuite tradiţional sau în număr
substanţial de persoane aparţinând minorităţilor naţionale, dacă aceste persoane solicită
acest lucru şi acolo unde această cerere corespunde unei nevoi reale, Părţile se vor strădui
să asigure, în măsura posibilului, condiţii care să permită folosirea limbii minoritare în
raporturile dintre aceste persoane şi autorităţile administrative”.
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Prevederile menţionate se aplică cu privire la (a) “ariile locuite tradiţional” sau (b) în
“număr substanţial” ori “considerabil” de persoanele aparţinând minorităţilor naţionale.
Condiţiile sunt: (a) să existe o cerere în acest sens şi (b) cererea să corespundă unei nevoi
reale.
Modul în care este formulat textul arată intenţia de a permite statelor o abordare
flexibilă a problemei. Termenii ca “părţile se vor strădui”, “în măsura posibilului”, “dacă
este posibil şi necesar”, permit statelor să evalueze necesitatea şi caracterul măsurilor de
adoptat şi gradul în care este nevoie de a aplica măsurile adoptate.
6.5. Libertatea de exprimare şi de informare.

Referitor la dreptul la libertatea de exprimare şi informare a persoanelor aparţinând
minorităţilor naţionale prin intermediul presei scrise, Recomandările OSCE de la Oslo cu
privire la drepturile lingvistice ale minorităţilor naţionale şi nota explicativă la acestea,
adoptate în februarie 1998, fac trimitere la Declaraţia cu privire la libertatea de expresie
şi de informare. Aceasta prevede, inter alia, că statele vor încerca să obţină “d. Existenţa
unei game largi de mijloace de informare independente şi autonome, care să permită
reflectarea diversităţii de idei şi opinii”.
Cadrul general de reglementare este stabilit de art. 9 al Convenţiei-cadru. Dreptul de
exprimare şi de informare cuprinde, conform art. 9(1) al Convenţiai-cadru, “libertatea de
opinie şi libertatea de a primi şi comunica informaţii sau idei în limba minoritară, fără
ingerinţe ale autorităţilor publice şi independent de frontiere”. Menţiunea că “părţile vor
veghea ca, în cadrul sistemelor lor legislative, persoanele aparţinând minorităţilor
naţionale să nu fie discriminate în accesul la mijloacele de informare” sugerează că
obligaţiile statelor au caracter negativ.
Statele au obligaţia negativă, conform art. 9(3) al Convenţiei-cadru, de a nu “crea
obstacole în calea înfiinţării mijloacelor de informare scrisă de către persoanele
aparţinând minorităţilor naţionale”.
Textul Recomandărilor de la Oslo recomandă ca “accesul la mijloacele de informare
care îşi au originea în străinătate nu va fi limitat în mod nejustificat”. Expresia “în mod
nejustificat” arată caracterul facultativ al acestui text şi indică asupra necesităţii de a
circumstanţia aplicarea recomandării.
Menţiunea “în cadrul sistemelor lor legislative” din art. 9(1) arată că forma în care
persoanele aparţinând minorităţilor naţionale îşi pot exercita dreptul la libertatea de
informare este cea pe care statele o consideră necesară, important fiind ca aceasta să nu
fie discriminatorie. Statele pot impune anumite limitări drepturilor prevăzute în art. 9.
Limitările sunt cele stipulate în art. 10(2) al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului
care prevede că “exercitarea acestor libertăţi presupunând îndatoriri şi obligaţii poate fi
supusă anumitor formalităţi, condiţii, restricţii sau sancţiuni prevăzute de lege, care
constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea naţională,
integritatea teritorială sau siguranţa publică, pentru apărarea ordinii şi prevenirea
infracţiunilor, pentru protecţia sănătăţii sau a moralei, pentru protecţia reputaţiei sau a
drepturilor altuia, pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau pentru a
garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti”.
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6.6. Drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în domeniul audiovizualului.
6.6.1. Regimul juridic al serviciilor în domeniul audiovizualului.

În ceea ce priveşte regimul propietăţii, dreptul constituţional comparat şi cel
moldovenesc consacră două tipuri: propietatea publică şi proprietatea privată.
Proprietatea publică aparţine statului. Bunurile pot constitui obiect al proprietăţii publice
fie pentru că prin natura lor nu pot fi apropriate de către persoane private, fie pentru că
există un interes comun şi firesc ca ele să nu facă obiectul proprietăţii private. Una din
caracteristicile proprietăţii publice este inalienabilitatea. Inalienabilitatea înseamnă faptul
că bunurile din proprietatea publică nu fac parte din circuitul civil şi nu pot fi înstrăinate,
aşa cum se poate întâmpla, de exemplu, cu bunurile din proprietatea privată a statului.
Astfel, dacă un parc de camioane sau tractoare poate fi transmis din proprietatea statului
în proprietatea persoanelor private, patrimoniul din proprietatea publică, cum ar fi, de
exemplu, o porţiune de frontieră, coridoarele aviatice, porţiuni din spaţiul aerian, etc, nu
pot fi înstrăinate.
Bunurile din proprietatea publică sunt administrate de autorităţile publice şi instituţiile
publice desemnate prin legi sau concesionate ori închiriate agenţilor economici privaţi
pentru prestarea de servicii de interes public. Exploatarea bunurilor din proprieatea
publică, fie de către persoane private, fie de către autorităţile ori instituţiile publice, este
subordonată întotdeauna interesului public. Transmiterea bunurilor prin concesionare sau
închiriere spre folosinţă către agenţi privaţi nu schimbă caracterul public al serviciilor
prestate.
Frecvenţele radio şi tv constituie obiect al proprietăţii publice. Autoritatea publică
competentă să le gestioneze este un Consiliu Coordonator (CC). În Republica Moldova el
se numeşte Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA). CC eliberează licenţe de
emisie care oferă deţinătorilor dreptul de a emite programe pe frecvenţele stipulate. Tot
CC este autorizat să efectueze controlul activităţii deţinătorilor licenţelor de emisie.
Deţinătorii de licenţă au un drept de folosinţă temporară asupra unui bun proprietate
publică. Nu încape îndoială că folosirea frecvenţelor radio şi tv trebuie să aibă loc în
beneficiul interesului public. Fiind agenţi economici privaţi, deţinătorii de licenţe de
emisie îşi desfăşoară activitatea, evident, în ideea obţinerii de profituri. Caracterul
comercial al activităţii lor nu schimbă însă natura serviciilor audiovizuale prestate. Aceste
activităţi sunt specifice şi sunt supuse rigorilor date de interesul public. Principiul
concurenţei stipulat în legea audiovizualului ar trebui să se refere la concurenţa în sensul
în care aceasta contribuie la prestarea unor servicii mai bune în interesul public, iar nu în
interesul unui grup de persoane. Interesele persoanelor sau a grupurilor de persoane
rămân subordonate interesului general sau public.
Interesul public în domeniul audiovizualului este asigurarea dreptului de acces la
informaţii, a dreptului la libera exprimare şi asigurarea diversităţii de opinii. Sub aspect
etnic interesul public îl constituie reprezentarea adecvată, corectă şi echitabilă a
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în spectrul informaţional.
Fiind un bun public, în termeni mai accesibili un bun al întregului popor, reprezentarea
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale pune o problemă de distribuire a
frecvenţelor. Soluţia nu poate fi alta decât aplicarea principiului echităţii, din care rezultă
principiul proporţionalităţii. Prin urmare, reprezentarea persoanelor aparţinând

PAGE

29

minorităţilor naţionale în domeniul audiovizualului trebuie să fie proprorţională cu
ponderea acestora.
6.6.2. Standardele internaţionale privind drepturile în domeniul audiovizualului.

Analiza drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în domeniul
audiovizualului presupune abordarea a două aspecte principale: dreptul de a dispune de
propriile întreprinderi audiovizuale şi accesul la mijloacele audiovizuale publice. Pentru
unele minorităţi un aspect important îl prezintă accesul la mijloacele de informare
audiovizuale din străinătate.
În ceea ce priveşte primul aspect, Convenţia-cadru cu privire la protecţia minorităţilor,
în art. 9(3), stipulează obligaţia statelor ca, “în cadrul legal” al transmisiei de emisiuni
radiofonice şi de televiziune să adopte măsuri ca, “în măsura posibilului”, persoanelor
aparţinând minorităţilor naţionale să li se garanteze “posibilitatea de a crea şi utiliza
propriile lor mijloace de informare”.
Textul Convenţiei-cadru foloseşte expresia “în măsura posibilului” datorită
caracterului specific atribuit emisiilor de programe radio şi de televiziune. Spre deosebire
de mijloacele de informare tipărite, în domeniul transmisiilor radio şi de televiziune
posibilităţile de “existenţă a unei game largi” care ar epuiza toate cererile de creare a
întreprinderilor radio şi de televiziune sunt foarte reduse din simplul motiv al numărului
limitat de frecvenţe radio şi de televiziune disponibile. În documentele internaţionale se
constată o “relativă penurie a frecvenţelor”. Acesta este unul din motivele pentru care în
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în art. 10(1), este stipulat că “Prezentul
articol nu împiedică Statele să supună întreprinderile de radiofuziune, de cinematograf
sau de televiziune unui regim de autorizare”. Aceeaşi prevedere o regăsim în Convenţiacadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, la care fac referire şi Recomandările OSCE
de la Oslo, în art. 9(2), şi spune că “art. 9(1) nu împiedică Părţile (statele) să utilizeze un
regim de autorizare, nediscriminatoriu şi fondat pe criterii obiective, pentru societăţile de
radio sonor, televiziune şi cinema”.
Nu încape îndoială, reieşind din caracterul public al serviciilor audiovizuale, că la
distribuirea frecvenţelor radio şi de televiziune trebuie să fie reflectate în mod corect şi
echitabil varietatea categoriilor de populaţie şi diversitatea opţiunilor. Atribuirea
frecvenţelor după criteriul etnic trebuie să ţină seama de dimensiunea minorităţii
naţionale, aplicănd principiul proporţionalităţii. Ponderea numerică a persoanelor
aparţinând minorităţii naţionale este determinantă în ceea ce priveşte atribuirea
frecvenţelor radio şi de televiziune.
Pentru situaţiile în care nu există posibilităţi ca persoanele aparţinând minorităţilor
naţionale să creeze propriile mijloace de informare, art. 9(4) din Convenţia-cadru
stipulează că, în sistemul legislaţiilor lor, statele trebuie să adopte măsurile necesare
pentru a asigura accesul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale la mijloacele de
informare. Art. 9(4) al Convenţiei-cadru constituie garanţia în ceea ce priveşte accesul
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale la mijloacele de informare publice.
Acest acces este supus unor reglementări care recomandă regulile şi criteriile ce trebuie
să fie aplicate. Criteriile “obiective şi nediscriminatorii” sunt arătate în Recomandările
OSCE de la Oslo din 1998 şi stabilesc că “dimensiunea minorităţii în cauză are influenţă
asupra duratei timpului de emisie ce-i este acordat” în mijloacele de informare publice.
De asemenea, “durata şi calitatea timpului alocat emisiunilor în limba unei anumite
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minorităţi ar trebui să fie proporţionale cu numărul şi concentraţia minorităţii naţionale şi
în conformitate cu situaţia şi nevoile acesteia”.
Principiul proporţionalităţii este esenţial în reglementarea accesului la informaţie a
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. În contextul dat de acest principiu, statele
dispun de o marjă largă de apreciere a condiţiilor în care pot fi exercitate drepturile
audiovizuale. În acest sens este art. 9 din Convenţia-cadru care prevede că “Părţile vor
veghea ca, în cadrul sistemelor lor legislative, persoanele aparţinând unei minorităţi
naţionale să nu fie discriminate în accesul la mijloacele de informare”. Scopul urmărit îl
constituie prezenţa persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în viaţa publică,
promovarea toleranţei şi pluralismului cultural. Expresia “în cadrul sistemelor lor
legislative” arată intenţia de a garanta accesul la mijloacele de informare în funcţie de
disponibilităţile existente şi indiferent de caracterul proprietăţii asupra mijloacelor de
informare. Este important, aşa cum recomandă documentele internaţionale, ca statele să
trateze “într-o manieră rezonabilă” accesul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale
la mijloacele de informare. Prin urmare, dacă persoanele aparţinând minorităţilor
naţionale dispun de propriile mijloace de informare într-o măsură suficientă, obligaţia
statelor privind garantarea accesului la mijloacele de informare publice poate avea un
caracter facultativ şi nu imperativ.
În ceea ce priveşte accesul la mijloacele de informare audiovizuale din străinătate, din
raţiunile arătate mai sus, mai exact din cauza “relativei penurii a frecvenţelor”, dar şi din
alte raţiuni, cum ar fi securitatea naţională sau conjunctura internaţională, statele aplică
un regim foarte riguros de autorizare a accesului în spaţiul lor informaţional al
mijloacelor de informare audiovizuale străine şi pot impune restrângeri atunci când este
necesar.
Deoarece nu este reglementat un regim special, mijloacele de informare audiovizuale
ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale sunt supuse regimului general aplicat
întreprinderilor audiovizuale. Caracterul public al serviciilor prestate de întreprinderile
audiovizuale presupune obligaţii şi îndatoriri în sarcina lor. Prin urmare, statele pot
institui formele de control necesare şi pot adopta limitări privind activitatea mijloacelor
de informare ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. Din punctul de vedere al
normelor internaţionale este important ca aceste forme de control şi limitările adoptate să
nu fie discriminatorii.
Autoritatea competentă, de asemenea, poate institui restrângeri în exercitarea
drepturilor în domeniul audiovizualului în baza art. 10(2) al Convenţiei Europene a
Drepturilor Omului citat mai sus.
6.6.3. Reglementarea mijloacelor de informare audiovizuale în SUA.

Deoarece s-a afirmat la un moment dat că Legea audiovizualului a Republicii Moldova
este o creaţie de factură totalitară, este util de studiat modul în care Statele Unite ale
Americii înţeleg să-şi exercite prerogativele atunci când reglementează regimul
mijloacelor de informare audiovizuale. Credem că Statele Unite nu pot fi bănuite că ar
reprezenta un stat nedemocratic.
Cadrul general de reglementare a audiovizualului este conţinut în Titlul 47 din Codul
Statelor Unite cu privire la telecomunicaţii şi informaţie.
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În Capitolul 8, Secţiunea 901, punct (b,1), Congresul constată că “telecomunicaţiile şi
informaţia sunt vitale pentru bunăstarea publicului, pentru securitatea naţională şi pentru
competitivitatea Statelor Unite”.
Gestionarea activităţilor în domeniul telecomunicaţiilor şi informaţiilor este efectuată,
conform Secţiunii 902, de către Administraţia Naţională pentru Telecomunicaţii şi
Informaţie (ANTI). Stabilind politica pe care trebuie să o promoveze ANTI textul
stipulează că aceasta va asigura “utilizarea deplină şi mai eficientă a resurselor de
telecomunicaţii, inclusiv utilizarea efectivă a spectrului de frecvenţe de către Guvernul
Federal în maniera care încurajează utilizarea acestora cu maxim beneficiu în interes
public”. De asemenea, ANTI va adopta măsuri pentru “sporirea siguranţei şi securităţii
naţionale”. Funcţiile atribuite ANTI sunt: (A) autoritatea delegată de Preşedinte
Secretarului de a atribui frecvenţe pentru staţiile de radio sau pentru clasele de staţii de
radio, care aparţin sau sunt gestionate de Statele Unite, inclusiv autoritatea de a amenda,
modifica sau revoca aceste atribuţii, dar nu şi autoritatea de a face dispoziţii finale de
recurs la atribuirea frecvenţelor; (B) autoritatea de a împuternici un guvern străin să
construiască şi să utilizeze o staţie de radio la reşedinţa Guvernului Statelor Unite, dar
numai la recomandarea Secretarului de Stat şi după o consultaţie cu Procurorul General şi
cu Preşedintele Comisiei; (K) autoritatea de a stabili reguli la atribuirea spectrului de
frecvenţe şi la utilizarea acestuia de către staţiile de radio care aparţin sau sunt gestionate
de Statele Unite.
Secţiunea 301, subcapitolul III al capitolului 8, arată că “Prevederile acestui capitol au
scopul de a menţine controlul Statelor Unite asupra tuturor canalelor de radiotransmisie şi
de a oferi persoanelor dreptul de utilizare a acestor canale, dar nu şi dreptul de proprietate
asupra acestora, pentru o perioadă limitată de timp, în baza licenţelor acordate de
Autoritatea Federală şi o asemenea licenţă nu oferă nici un drept în afara termenelor,
condiţiilor şi perioadelor fixate în licenţă”.
Executarea şi aplicarea prevederilor legale în domeniul telecomunicaţiilor şi
informaţiilor revine Comisiei Federale pentru Comunicaţii. Prerogativele şi obligaţiunile
Comisiei Federale pentru Comunicaţii, de la care sunt exceptate cazurile specificate,
condiţionate de avantajul, interesul sau necesităţile publice, sunt printre altele: (f) …
schimbările în frecvenţe, în capacitatea autorizată sau în durata de activitate a oricărei
dintre staţii nu vor fi făcute fără acordul posesorului de licenţă al staţiei, exceptând cazul
în care Comisia determină că aceste schimbări vor promova avantajul sau interesul
public, vor servi necesităţii publice sau vor contribui la respectarea mai deplină a
prevederilor prezentului capitol; (g) … va încuraja utilizarea mai largă şi mai eficientă a
radioului în interesul public.
Comisia, fără alte formalităţi prealabile, va suspenda licenţa operatorului dacă va avea
dovezi suficiente că posesorul licenţei (A) a încălcat ori a cauzat, a ajutat sau a instigat la
încălcarea vreunei prevederi a oricărei legi, a oricărui tratat, sau a orecărei convenţii cu
efecte asupra Statelor Unite, pe care Comisia este autorizată să o administreze, sau orice
regulament întocmit de către Comisie în baza oricăror dintre aceste legi, tratate sau
convenţii.
Secţiunea 307 reglementează acordarea licenţelor: “Conform prevederilor prezentului
capitol, Comisia va acorda o licenţă oricărui solicitant, dacă acest lucru va corespunde
avantajului, interesului sau necesităţii publice”. La examinarea dosarelor de solicitare a
licenţelor, de modificare şi reînnoire ale acestora, Comisia va distribui licenţele,
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frecvenţele, orele de utilizare şi capacităţi unor state şi comunităţi, pentru ca acestea să
efectueze o distribuire corectă, eficientă şi echitabilă a serviciilor radio.
Reînnoirea licenţei este admisă cu excepţia (1) cazurilor de urgenţă, pe care Comisia le
consideră periculoase pentru viaţă ori proprietate sau din cauza defectării echipamentului,
sau (2) stării excepţionale naţionale, declarate de către Preşedinte sau de către Congres şi
pe durata oricărui război în care Statele Unite sunt angajate şi dacă această acţiune este
necesară pentru apărarea şi securitatea naţională (secţiunea 308). Comisia va dispune
reînnoirea licenţei dacă (A) postul a corespuns interesului, avantajului şi necesităţii
publice, (B) posesorul licenţei nu a admis încălcări serioase a prezentei Legi sau ale
regulilor şi regulamentelor Comisiei, (C) din partea posesorului licenţei nu au existat alte
încălcări a prezentei Legi sau ale regulilor şi regulamentelor Comisiei care, luate
împreună, ar constitui o modalitate de abuz.
6.6.4. Situaţia în domeniul audiovizualului în Republica Moldova.

Pentru a face o prezentare a situaţiei în domeniul audiovizualului din R. Moldova este
utilă efectuarea unei analize de caz. Procesul în faţa Curţii de Apel a Republicii Moldova
între C.A.I.R.O. şi CCA este un caz ce a relevat toate problemele legate de drepturile
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în domeniul audiovizualului.
C.A.I.R.O. a chemat în judecată CCA şi posturile de radio şi de televiziune care
retransmit programele de radio din Moscova invocând faptul că se încălca art. 13 al Legii
audiovizualului a Republicii Moldova care stipula că 65 % din programele emise trebuie
să fie în limba de stat.
Posturile de radio şi tv în cauză au contestat acţiunea C.A.I.R.O. şi prevederile art. 13
invocând o argumentaţie foarte variată. Reprezentanţii lor au afirmat că emiterea de
programe radio şi televizate este (1) o afacere, adică o activitate cu caracter comercial, iar
în afaceri domină regulile comerciale, cum ar fi principiul concurenţei, a cererii şi ofertei
şi subordonarea activităţii obţinerii de profit. În astfel de activităţi sunt în avantaj cei mai
talentaţi, cei care oferă un produs mai bun. Rezultă că posturile de radio ce emit în limba
română sunt în dezavantaj pentru că nu dispun de talentele pe care le au posturile de radio
de la Moscova şi produsul lor, firesc, nu este căutat pe piaţa informaţională. În acest
context, după opinia pârâţilor, acţiunea CAIRO ar fi însemnat (2) un act de concurenţă
neloială şi (3) ar fi încălcat dreptul la informaţie şi drepturile culturale ale minorităţii
ruse. De asemenea, aplicarea art. 13 ar (4) încălca drepturile omului, or art. 4 al
Constituţiei R. Moldova stipulează că în caz de contradicţie între legile interne şi tratatele
internaţionale privind drepturile omului la care R. Moldova este parte, prioritate au
tratatele internaţionale. Unele din întreprinderile audiovizuale (5) au încheiate contracte
cu societăţi străine şi aceste contracte, de asemenea, au prioritate faţă de legile R.
Moldova.
În mod eronat unele persoane consideră că libertatea de exprimare şi de acces la
informaţii înseamnă lipsa regulilor sau a unor limite. Aşa cum am arătat, emiterea de
programe radio şi de televiziune este un serviciu de interes public, iar nu o afacere, şi
poate fi supusă limitărilor adecvate şi necesare de către autorităţile statului. Statele pot
supune eliberarea licenţelor de emisie de programe radio şi tv unui regim de autorizare şi
pot cere respectarea unor cerinţe sau condiţii echitabile. Interesul public în cazul dat îl
constituie instaurarea echilibrului lingvistic şi autoritatea competentă în domeniul
audiovizualului nu numai că poate, este obligată să urmărească ca numărul de licenţe
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acordate şi timpul de emisie să fie distribuit proporţional cu numărul de persoane care
formează comunităţile naţionale. Prevederea care obligă posturile de radio şi tv să emită
în proporţie de 65 % programe în limba de stat corespunde principiului amintit deja,
conform căruia, durata spaţiului de emisie pentru persoanele aparţinând minorităţilor
naţionale este determinată de ponderea acestor minorităţi. Acest principiu este dat de
Recomandările de la Oslo şi Convenţia-cadru cu privire la minorităţi naţionale.
Reieşind din cele expuse, este oare firesc că la un raport de 65% reprezentând etnia
majoritară şi 13% reprezentând minoritatea rusă în R. Moldova există peste 15 posturi de
radio care retransmit programe din Moscova, evident în limba rusă şi nu în limba iacută,
şi numai 5 posturi ce emit preponderent în limba română. Este corect ca acest raport să
fie justificat de doleanţele telespectatorilor şi radioascultătorilor de etnie rusă, de dreptul
minorităţii de acces la valorile culturale şi de dezvoltare culturală. Ne întrebăm dacă
populaţia majoritară nu are nevoie de acces la valorile culturale? Este oare nejustificată
cererea CAIRO de a diminua disproporţiile şi de a crea un echilibru lingvistic adecvat şi
echitabil? Răspunsul la aceste întrebări este că în toate documentele internaţionale cu
privire la protecţia minorităţilor naţionale este stipulat că exercitarea drepturilor de către
persoanele aparţinând minorităţilor naţionale nu trebuie să aducă atingere drepturilor altor
persoane.
În ceea ce priveşte acuzaţia că ar face C.A.I.R.O. concurenţă neloială putem spune că
această acuzaţie este absurdă. C.A.I.R.O. nu poate face concurenţă neloială pentru
simplul motiv că nu activează în domeniul audiovizual şi nu este concurentul posturilor
de radio şi tv. Trebuie arătat că posturile de radio ce retransmit programele de la Moscova
sunt cele care comit acte de concurenţă neloială şi fac asta în două momente.
Mai întâi, la solicitarea licenţei de emisie întreprinderea audiovizuală, odată cu cererea,
prezintă grila de emisie şi se obligă să respecte programul arătat în ea în cazul obţinerii
licenţei. Or, posturile vizate, imediat după ce obţineau licenţa promiţând că vor emite
programe proprii, uitau de grilă şi se puneau pe retransmis programele posturilor de la
Moscova. La avertizările pe care le primeau de la CCA răspunsul lor era că nu au
mijloace financiare suficiente pentru crearea programelor proprii. Nimeni însă nu poate
invoca propriile deficienţe pentru a-şi aroga privilegiul de a încălca legea, iar autoritatea
competentă, în speţă CCA, există pentru ca acest fapt să nu aibă loc. De exemplu, legea
Statelor Unite prevede expres că autoritatea competentă trebuie să verifice capacităţile şi
mijloacele financiare ale solicitantului de licenţă pentru a constata dacă sunt suficiente
pentru a face posibilă respectarea condiţiilor de emitere.
Toate acestea au avut loc în detrimentul solicitanţilor licenţelor de emisie care
prezentau garanţii certe că vor respecta legea audiovizualului şi grila de emisie dispunând
de toate mijloacele necesare pentru aceasta. Este cazul persoanelor care au solicitat
licenţe de emisie pentru posturile de radio “Silver rain” în limba română şi “Radio-Flux”.
Lor le-au fost respinse cererile fără a fi arătate motivele respingerii, CCA-ul făcând
abstracţie de faptul că trebuie să aplice art. 37(5) care stabileşte că “CCA garantează, prin
condiţiile şi criteriile de acordare a frecvenţelor şi canalelor de emisie, anumite priorităţi
pentru producătorii şi difuzorii creaţiilor audiovizuale autohtone cu preponderenţă în
limba de stat”.
Un alt moment în care se comite un act de concurenţă neloială constă în faptul că
posturile ce emit programe proprii consumă mai multe mijloace decât posturile care
retransmit programe. Este mai costisitor de a produce programe proprii pentru că este
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necesar de angajaţi mai mulţi, abonamente la agenţii de presă, cheltuieli pentru
producerea programelor, etc. Pentru a retransmite este nevoie doar de antenă şi un DJ.
Când se referă la drepturi culturale şi dreptul de acces la informaţie în limbile
minorităţilor, normele internaţionale au în vedere aspectele ce ţin de viaţa comunităţii
respective şi apără elementul participării active la viaţa publică a minorităţii în limba
proprie. În cazul pe care îl discutăm trebuie să fie apărat dreptul minorităţii ruse sau
ucrainene de a crea programe radio şi tv proprii, iar nu dreptul unor persoane de a
retransmite programe străine.
Reprezentantul SUN tv invoca în apărarea poziţiei sale următoarele: contractul încheiat
cu partenerul străin şi faptul că acesta se aplică înaintea Legii R. Moldova cu privire la
audiovizual; preluarea programelor Discovery şi Eurosport în limba română din Bucureşti
ar fi mai costisitoare decât preluarea lor în limba rusă de la Moscova.
Contractul invocat de reprezentantul SUN tv este un contract cu caracter comercial şi
nu poate fi aplicat înaintea legilor R. Moldova. Avocatul SUN tv confundă contractele cu
caracter privat şi tratatele internaţionale ale R. Moldova. În nici un caz raţiunile
comerciale, legate de costuri, de preţuri, etc. nu pot fi invocate împotriva legii şi a
interesului public.
6.7. Relaţiile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale cu persoane din alte state care
au aceeaşi identitate.

În ceea ce priveşte dreptul de a avea relaţii cu persoane din alte state care au aceeaşi
identitate, persoanele aparţinând minorităţilor naţionale beneficiază în primul rând de
dreptul la libertatea circulaţiei, garantat tuturor persoanelor fără discriminare.
Conform art. 17(1) al Convenţiei-cadru statele “se angajează să nu aducă atingere
dreptului persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a stabili şi menţine contacte
libere şi paşnice peste frontiere cu persoane care se află în mod legal în alte state,
îndeosebi cu acelea cu care au în comun identitatea etnică, culturală, lingvistică sau
religioasă, ori patrimoniul cultural”. De asemenea, persoanele aparţinând minorităţilor
naţionale au dreptul de a participa la activităţile organizaţiilor neguvernamentale la nivel
naţional şi internaţional.
Punctul 10(iv) din Recomandarea nr. 1134 APCE stipulează că “minorităţilor trebuie
să li se permită să aibă contacte paşnice, libere şi fără piedici cu cetăţenii statelor cu care
sunt unite minorităţile printr-o origine sau un patrimoniu comun, fără ca aceasta să aducă
în nici un fel atingere principiului integrităţii teritoriale a statelor”.
Art. 10 al proiectului de Protocol adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor
Omului, adoptat prin Recomandarea 1201 a APCE, recunoaşte dreptul persoanelor
aparţinând minorităţilor naţionale “la contacte libere şi neîngrădite cu cetăţenii altei ţări
cu care această minoritate are în comun trăsături etnice, religioase sau lingvistice, sau o
identitate culturală” în condiţiile respectării “cum se cuvine” a integrităţii teritoriale a
statului în care locuiesc.
Observăm din aceste texte că sunt reglementate relaţiile între persoane, nu şi relaţiile
între persoanele aparţinând minorităţilor naţionale şi alte state, inclusiv statul de origine.
Aceasta se întâmplă pentru că dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a
menţine relaţii cu alte comunităţi este abordat cu deosebită precauţie din motivul că poate
atrage consecinţe politice. De aici şi menţiunea cu privire la respectarea integrităţii
statului. În cazul în care există temei, statele pot face trimitere la art. 15 al Convenţiei
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Europene a Drepturilor Omului şi pot impune măsuri de restrângere a dreptului la relaţii
cu persoane cu aceeaşi identitate din alte state.
Aşa cum este stabilit în Comentariile la Recomandarea 1201 privind proiectul
Protocolului adiţional “contactele cu cetăţeni ai altor state … pot fi supuse derogării
prevăzute în art. 15 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului”. Iar art. 15(1) al
CEDO sună astfel: “În caz de război sau alt pericol public ce ameninţă viaţa naţiunii,
orice înaltă parte contractantă poate lua măsuri care derogă de la obligaţiile prevăzute de
prezenta Convenţie, în măsura strictă în care situaţia o cere şi cu condiţia ca aceste măsuri
să nu fie în contradicţie cu alte obligaţii care decurg din dreptul internaţional”. De
exemplu, fără a face aluzie la conflictul din Transnistria, în caz de război între Republica
Moldova şi Rusia, pot fi adoptate limitări în baza art. 15(1) al CEDO.
7. Apărarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.
Punctul 10(i) al Recomandării nr. 1134 APCE reglementează şi modul în care
persoanele aparţinând minorităţilor naţionale îşi pot apăra efectiv drepturile stipulând că
“orice cetăţean trebuie să aibă acces egal în justiţie şi să se bucure de drepturile garantate
de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, inclusiv dreptul la recurs individual
prevăzut de articolul 25”.
Textul Introducerii la Memorandum-ul explicativ la Recomandarea 1201 a Adunării
Parlamentare a Consiliului Europei din 19 ianuarie 1993 nu lasă şi el nici un echivoc în
ceea ce priveşte contextul în care trebuie apărate drepturile persoanelor aparţinând
minorităţilor naţionale: “În loc să pregătească un mecanism nou, specific, pentru apărarea
drepturilor minorităţilor, cu riscul inerent ca aceasta să conducă la existenţa mai multor
organisme judiciare cu responsabilităţi în materie de drepturile omului, Adunarea noastră
a preferat în cele din urmă să se folosească de mecanismele existente, a căror autoritate şi
eficienţă sunt universal recunoscute, acelea ale Convenţiei europene pentru apărarea
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale a Consiliului Europei. Al doilea motiv
pentru care Adunarea Parlamentară nu a adoptat propunerea Comisiei Europene pentru
Democraţie prin Lege pentru elaborarea unei convenţii specifice a fost dorinţa de a
permite persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale să beneficieze de acest sistem de
protecţie unic în lume, şi anume plângerea individuală sau colectivă la Comisia
Europeană şi ulterior la Curtea Europeană a Drepturilor Omului”.
Prin urmare, la nivel european mecanismele de apărare a drepturilor omului, inclusiv a
drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, sunt cele reglementate de
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.
Conform prevederilor Convenţiei, orice persoană fizică, organizaţie neguvernamentală
sau grup de particulari care pretind că sunt victimă a unei încălcări din partea unui stat
semnatar poate depune o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Cererea poate
fi înaintată numai după epuizarea căilor interne de recurs în instanţele de judecată ale
statelor semnatare.
Convenţia obligă statele să garanteze oricărei persoane posibilitatea de a-şi apăra
drepturile în faţa unei instanţe de judecată competentă. Astfel, art. 13 al Convenţiei
garantează dreptul la recurs efectiv stipulând că “orice persoană, ale cărei drepturi şi
libertăţi recunoscute de prezenta convenţie au fost încălcate, are dreptul să se adreseze
efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci când încălcarea s-ar datora unor persoane
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care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale”. Iar art. 6 al Convenţiei prevede
dreptul la un proces echitabil şi stabileşte că “orice persoană are dreptul la judecarea în
mod echitabil, în mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă
independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî, fie asupra încălcării
drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în
materie penală îndreptate împotriva sa.”
Art. 6 constituie temei pentru cererile ce au caracter penal şi cererile ce au caracter
civil. Art. 13 poate constitui temei şi pentru cererile ce nu au caracter penal sau civil.
În ceea ce priveşte apărarea drepturilor cetăţenilor R. Moldova, mecanismele
reglementate de Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi-au
demonstrat eficienţa în cazul privind refuzul Guvernului R. Moldova de a înregistra
Mitropolia Basarabiei. Cu toate că există voci care afirmă că în R. Moldova sunt încălcate
drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, nu a fost înregistrat măcar un
caz de adresare în instanţa de judecată care ar putea susţine aceste voci. Fapt care ne
determină să credem că afirmaţiile lor nu sunt altceva decât speculaţii în intenţia de a
proiecta în plan politic problemele care trebuie să-şi găsească rezolvarea pe calea
prescrisă de normele de drept.
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