
Dr. Mihail M. Ungheanu

It is  universally assumed nowadays that the meaning of the concept of liberty is clear. It is supposed to be a negative
concept, pertaining to the sphere of unimpeded action of a person. However there is another modern meaning of the
concept of liberty, a republican meaning, that is also a negative concept of liberty that completes the established liberal
concept of liberty and corrects it, improves it while showing its falseness.
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 O critica a conceptului curent de libertate negativă (II)

Un alt nume pentru resilient noninterference este non-dominarea. Orice interferenţă arbitrară

trebuie să dispară sau să se reducă probabilitatea pentru ca omul să fie liber. Persoana trebuie nu

doar  să  fie  liberă  de  interferenţe  arbitrare  şi  nelegitime,  ci  trebuie  să  fie  asigurată,  protejată

împotriva acestora. Dominarea, aşa cum o înţelege Philip Pettit, apare - sau există potenţial -  în

momentul când cineva, o persoană, un grup are interesul să îşi exercite influenţa asupra altuia, să

intervină asupra capacităţii acestuia de a alege dintre diverse opţiuni, mai ales dacă acest lucru se

face pe o bază arbitrară. Dominarea desemnează capacitatea arbitrară de a interveni asupra altcuiva,

mai ales asupra unei alegeri pe care acesta are capacitatea, posibilitatea de a o face. E vorba de o

interferenţă  voită,  coerciţia,  obstrucţia  intrând  în  acceastă  categorie,  dar  şi  ceea  ce  se  numeşte

agend-fixing. În principiu se urmăreşte şi se are ca rezultat o înrăutăţirea a situaţiei agentului asupra

căruia se exercită dominarea, fiind vorba de modificare, în sens negativ, a spectrului de opţiuni pe

care  acesta  îl  are  sau  de  manipularea  rezulatelor  ce  reies  din  alegerea  făcută  de  către  agent1

Contextul e însă şi el important în definirea sau în determinarea calităţii de intereferenţă arbitrară

sau nearbitrară a unui act. Însă noţiunea de interferenţă folosit în această definirea a acţiunii de

dominare nu are calităţi morale; o coerciţie rămâne coerciţie, chiar dacă este cerută şi necesară din

punct de vedere moral.  Interferenţa este arbitrară pentru că depinde în întregime de agentul,  de

voinţa celui ce o exercită, fără a lua în seamă interesele legitime ale aceluia asupra căruia se exercită

interferenţa. Arbitraritatea provine din faptul că nu sunt luate în seamă interesele, etc. celor ce sunt

afectaţi  de  către  această  decizie.  Ea  este  în  întregime  unilaterală2.  Această  decizie  sau  această

alegere pe care o face cel ce domină nu este obligată să ia în seamă interesele celolalţi, aşa cum

aceştia  le  concept.  Arbitraritatea  definită  în  acest  sens  este  una  formală,  nu  una  substanţială.

1 Pettit, op. cit. pp. 52-53.
2 Op. cit., p. 55.



Arbitrariul provine tocmai din condiţiile în care decizia, actul arbitrar survine şi nu în funcţie de

consecinţele acestuia. Dacă, cel puţin procedural, decizia sau actul ia seama de cele mai relevante

interese ale persoanelor afectate, atunci este, conform determinării formale, nearbitrar. Dacă vorbim

de deciziile statului, şi ele vor fi considerate ca atare, în funcţie de luarea în seamă a intereselor

cetăţenilor săi. Dacă deciziile şi activitatea statului ţine seama de şi respectă binele şi bunăstarea

cetăţenilor şi nu vizează îmbogăţirea celor ce deţin puterea în dauna majorităţilor cetăţenilor, avem

de a face cu acţiuni legitime şi nearbitrare3. Evident că această definiţie sună bine la nivel teoretic,

în  practică  fiind  foarte  greu  de  găsit  o  astfel  de  unanimitate,  trebuind  a  fi  evitate  interesele

facţionale. În mod ideal e vorba de respectarea intereselor tuturor, dar aceasta nu se poate face decât

prin intermediul unei dezbateri publice, la care să fie reprezentaţi toţi cetăţenii şi grupurile din care

aceştia fac parte. Remâne de văzut dacă acest lucru este posibil. Trebuie spus că interesul majorităţii

nu reprezintă niciodată, în această concepţie, interesul totalităţii, impunerea acestui interes fiind o

lezare  a  principiilor  republicane,  fiind  expresia  tiraniei  majorității4,  deci  tot  interes  fracţional.

Dominarea nici măcar nu trebuie să fie vizibilă sau simţită pentru a exista. Există grade mai mari

sau mai mici de dominare,  aşadar grade mai mari sau mai mici de intensitate şi  de întindere a

acesteia. Astfel de cazuri continuă să existe. Aşadar trebuie să existe anumite aranjamente legale,

constituţionale care să prevină astfel de cazuri.  Aşadar această concepţie a neinterferenţei solide

introduce nişte amendamente privitoare la societate şi la ideea că drepturile sunt naturale. Această

non-interferenţă calitativă depinde în mod clar de lege. Libertatea şi legea nu sunt două chestiuni

antagonice. Legea nu e o constrângere, un rău în sine, care este acceptat doar pentru a opri rele mai

mari. Legea este constituivă libertăţii, o face posibilă şi ca atare nu poate fi exprimată doar prin

ideea de drepturi, iar drepturile să fie opuse legii. Drepturile sunt mai degrabă create de către lege.

În acest sens se produce o modificare a ideii de societate civilă, care are un caracter prepolitic şi în

care orice este de valoare are o origine prepolitică Chiar dacă asociaţiile, activităţile desfăşurate în

sfera  societăţii  civile  nu sunt  politice în  sens  tehnic,  ele  sunt  făcute posibile  de  către  structura

politică,  aşadar politicul redobândeşte nişte valenţe pierdute.  În acestă concepţie a fi adversarul

libertăţii nu înseamnă a fi lege, ci înseamnă a fi duşmanul, a fi ostil acelor dispoziţii, aranjamenete,

etc  socio-politice  care  fac  posibilă  non-dominarea,  deci  neinterferenţa  solidă5.  O  lege  pozitivă

concepută cum trebuie nu este inamicul libertăţii, ci stabileşte un anumit nivel de nondominare care

nu îl diminuează pe cel anterior. Domnia legii e un element esenţial în crearea libertăţii. Nu e doar

un  element  de  suprastructură.  Aceasta  este  libertatea  republicană  şi  priveşte  realizarea  acelei

neinterferenţe care să permită oamenilor să îşi vadă de vieţile lor, această idee fiind accentuată în

tradiţia romană timpurie6. În mod tradiţional republicanismul asociează acest lucru cu cetăţenia. A fi

3 Ibidem, p. 56.
4 Ibidem, 52.
5 Pettit, Negative liberty, p. 28.
6 Ibidem, 30.



cetăţean semnifică a face parte dintr-o colectivitate în care legea asigură libertatea ca non-dominare

tuturor în mod egal, adică dintr-o societate în care domneşte legea, lege care constituie libertatea.

Legea nu este o invazie dăunătoare în sfera de libertate naturală a persoanei, ci e ceva care face

posibile  instituţii  ce  protejează  persoana.  Libertatea  e  posibilă  prin  apartenenţa  la  respectiva

societate. Ea implică existenţa unor oameni, a unei comunităţi, nu individul izolat. Persoana umană

depinde de lege, nu de voința arbitrară a cuiva. Aşadar este o înclinare a balanţei spre un model de

societate civilă care este cel puţin parţial constituit prin structuri politice şi care nu poate modifica

aceste  structuri  pentru că i  se par  nelegitime individului  izolat,  având în vedere că acestea fac

posibilă  libertatea.  După  cum  sublinia  tradiția  umanistă,  republica  este  a  tuturor,  semnifică

distribuirea autorității către toate membrele componente, și nu doar către unii sau numai către o

anumită facțiune privilegiată. Acest lucru înseamnă că tuturor li se acordă aceleași drepturi, drepturi

care provin de la apartenența și participarea la această structură politică și socială. Aceste legi și

drepturi implică însă reciprocitatea, iar legea, tocmai din această cauză trebuie să nu favorizeze pe

nimeni,  pentru că ar distruge fundamentele egalității,  echității și legitimității.  Dacă domnește un

singur principiu, o singură valoare, statul sau cetate se confruntă deja cu corupția și cu excesul și cu

îndepărtarea  de  principiul  universalității.  Legitimitatea  trebuie  să  caracterizeze  legăturile,  ca  și

structurile  politice  și  sociale  din  republică,  recunaoșterea  egalității  și  aacelorași  drepturi

fudnamentând-o.  Aceqastă  reciprocitate  și  egalitate  în  drepturi  duce  la  recunoașterea  mutuală  a

legitimității  republicii  și  legilor,  pentru  că  ea  eliberează  de  necesitatea  de  a  depinde  de  voința

arbitrară a altora, de necesitate de fi pe placul altora și de a încerc să le prevezi emreu acțiunile și

modul  de  a  reacționa  la  propriile  acțiuni.  această  incercare  de  a  elimina  dependența  de  voința

arbitrară a altora, reprezintă la nivelul interiro și micro al republicii, tocmai incercare de a domoli și

dresa impreviibilul și dependența de  fortuna, de contingență. Din pricina legitimității, a asigurării

reciproce a egalității și echității, cetățenii unei republici se pot identifica cu cetatea și sunt implicații

într-o activitate definită d eun bine comun, care împiedică transformarea activității și existenței lor

într-o  simplă  coesitență  indiferentă  și  într-o  activitate  permanentă  de  negociere  a  drepturilor.

Condiția libertății și ad repturilor implică importanța decisivă a dimensiunii comune, a priorității

întregului. Libertatea nu ănsemană independență, ci aprticipare. Suntem liberi în măsura în care

întregul e liber și fiecare recunoaște mutual drepturile fiecăruia. Este o stare juridică și nu una de

natură,  în  care  acțiunile  persoanelor  sunt  efectul  direct  al  unor  cauze  aflate  strict  în  individ.

Libertatea înseamnă legitimitate.

La critica adusă mai sus, se adaugă una care reia parţial concepţia de libertate pozitivă, fără

însă a face din ea un monism care să impun strict un singur scop sau un număr restrâns de scopuri

autenticei existenţei umane. Această libertate e concepută sub forma libertăţii ca exerciţiu şi nu a

libertăţii ca oportunitate. Ea implică ideea de autoîmplinire şi de scopuri pe care le alege omul,



scopuri care sunt conforme cu natura sa raţională7. Există prin urmare dorinţe şi nevoi autentice, ca

şi  dorinţe  şi  nevoi  neautentice,  iar  individul  nu  este  singurul  care  îşi  poate  da  seama în  mod

competent care sunt acestea. Există o structură deschisă, dialogică, dar există şi posibilitatea de a le

şi ierarhiza între diferitele dorinţe, lucru care nu este acceptat de paradigma liberală a libertăţii

negative.  Libertatea  constă  aici  în  exerciţiul  efectiv  al  unor  calităţi  sau  capacităţi  şi  nu  în

oportunităţi diferenţiate şi din realizarea unor anumite dorinţe. Există şi obstacole externe, dar şi

obstacole interne, lucru care din perspectiva curentă asupra libertăţii nu este acceptat, căci implică

reflecţie, autocomprehensiune, depăşirea unor bariere interne. Dacă am talent de profesor şi am

fobia de a nu ieși din casă sau de a nu suporta să fiu privit de către un număr de oameni, atunci nu

sunt liber să mă autorealizez ca persoană raţională,  dotată cu anumite capacităţi,  chiar dacă nu

există nici o voinţă arbitrară exterioară care să mă împiedice în procesul acesta de autorealizare.

Evident că această libertate pozitivă de autoîmplinire trebuie să fie corelată şi cu un anumit cadru

de libertate negativă, care să permită realizarea acestui deziderat8. Aceste dorinţe, autentice sau nu,

trebuie însă puse în cadrul de semnificaţie în care trăim şi văzut dacă ele sunt compatibile cu o

ordine care permite o existenţă liberă şi care împiedică interferenţa arbitrară în libertatea semenilor.

Ceea ce neagă conceptul de libertate negativă în sens liberal este existenţa unui cadru de

referinţă comun, care oferă sens şi oferă orientare societăţii, instituţiilor statului şi persoanelor, care

face ca ideea de alegere liberă să fie importantă, dar şi ideea de libertate. Libertatea republicană,

libertatea ca autoîmplinire implică ideea existenţei unui cadru comun de semnificaţie, ca şi negarea

concepţiei care reduce libertatea şi actul moral la alegere neconstrânsă. Această libertate implică

existenţa unei colectivităţi de care trebuie ţinut seama şi a unei culturi care împrejoară persoana.

Chiar pentru a ajunge la autoîmplinire şi pentru a se autodefini e nevoie de o perioadă de învăţătură

şi de schimb cu ceilalţi, de acceptare a unor tradiţii culturale, a unor cunoaşteri ?, aşadar a ceva care

e  dincolo  de  individ  şi  care  îl  precedă.  Însăşi  ideea  de  a  învăţa  implică  o  negare  de  sine  şi

autodisciplină.  Diferenţele  importante pentru existenţa autentic umană,  perceperea acestora sunt

făcute posibile tocmai de acest cadru de semnificaţie exterior, în care se află conţinutul care face ca

o diferenţă să fie importană sau să fie trivială. Ca ceva să ducă la definirea unei personalităţi ca

fiind semnificativă şi originală, trebuie ca acea diferenţă sau acea personalitate să aibă caracteristici

care  sunt  recunoscute  ca  fiind  semnificative  din  punct  de  vedere  intersubiectiv.  Importanţa  ei

provine numai din acest cadru de inteligibilitate colectiv9. Altfel nu avem diferenţe, ci cel mult

preferinţe. Concepţia liberală curentă însă neagă acest fapt, ea ducând în mod paradoxal la negarea

importanţei conceptului de autenticitate. Dacă tot ceea ce contează este a opta între opţiuni prezente

şi nu opţiunea aleasă, rezultă că singura sursă a valorii sau semnificaţiei opţiunii alese este persoana

7 Spitz, op. cit., PUF, Paris 1995, pp. 107-110; Charles Taylor, What si Wrong with Negative Liberty, în Philosophical
Papers, vol. 2, Cambridge University, Cambridge 1985, cap. 8   pp. 148-149. 

8 Spitz, op. cit., p. 110, 
9 Ibidem, pp.112-113.



care face alegerea. Un mod de viaţă devine valoare doar prin faptul că l-am ales eu. Practic toate

modurile de viaţă devin echivalente, iar orice originalitate devine imperceptibilă şi insignifiantă.

Ideea de originalitate/autenticitate şi de diferenţă semnificativă îşi pierde rostul şi sensul, devine

impracticabilă. Un alt paradox la care duce această concepţie negativă a libertăţii şi neutralităţii

axiologice este că, dacă numai actul alegerii este cel important şi dacă doar el conferă valoare, el

devine de neconceput ca ideal, deoarece nu se mai poate arăta de ce e important să ai posibilitatea

de  a  alege  vis-a-vis  de  privarea  de  acestă  posibilitate10.  Dacă  totul  e  indiferent,  atunci  nici

capacitatea de a alege nu mai are vreo importanţă. Dacă e să ne luăm după Charles Taylor, omul

doreşte să dorească. Există dorinţe la care ţine şi altele la care ar renunţa, lucru care vine tot din

cadrul de inteligibilitate transpersonal. Aceste dorinţe la care ţine cu adevărat ar fi dorinţele cele

mai autentice şi datorită reflecţiei asupra lor constatăm că sunt o parte importantă din noi, pe care

intenţionăm să o conservăm, iar dacă e admisă distincţia dintre dorinţe, ca şi posibilitatea ierahizării

calitative a acestora, se poate înţelege de ce anumite piedici sau interferenţe în sfera personală pot fi

considerate ca importante în  calea libertăţii  şi  care nu,  sau care dintre  ele  ajută  la  promovarea

libertăţii. Tot de aceea anumite piedici sau obstacole nu vor fi considerate ca atentând la libertatea

persoanei, dacă acestea împiedică realizarea anumitor dorinţe, înclinaţii sau aspiraţii considerate ca

nedezirabile de către individul respectiv. A ceda în faţa unor dorinţe care se bucură de o evaluare

negativă  din  partea  subiectului  doritor  sau  care  sunt  rele,  reprezintă  o  scădere,  o  diminuare  a

libertăţii,  aşa  cum o diminuare  a  libertăţii  reprezintă  cedarea  în  faţa  unei  dorinţe  sau  aspiraţii

conotate negativ, dar care este foarte puternică.

Așadar ideea de libertate republicană, dar și ideea de libertate negativă în sens complet,

implică apartenența la un întreg, ca și supunerea față de legi și restricții,  care sunt constitutive

libertății,  libertatea  fiind  ceva  ce  ține  de  social  și  nu  expresia  unei  presupuse  străii  atomice  a

persoanelor umane, în care fiecare e independentă și dă curs impulsurilor. Libertatea e o realitate

coelctivă, ca și republica.  Oamenii se asociază în republică pentru că aceasta este și un bine în sine,

dar și un instrument. Orice activitate umană urmărește un bine propriu, un anumit scop, însă aceaste

activități implică prezența altor oamenio. De aceea se asociază oamenii. Republica e un instrument

pentru că permite realizarea scopurilor particulare, dar și un bine în sine11, deoarece are un caracter

universal și pentru că astfel se realizează caracterul social al omului și iși poate dezvolta și folosi

trăsăturile prorpiu-zis umane. Fiecare parte a republici are dreptul de a își urmări propriul bine,

numai  în  măsura  în  care  acesta  este  compatibil  cu  binele  întregului  și  cu  al  celolalte  părți.

Cetătțeanul, cel care era pe rând fie conducător, fie condus, unea sau trebuia să unească individualul

cu particularul, acest lucru trebuind să îl facă toate instituțiile republicane. Republica se bazează, în

ciuda celor susținute de un Isaiah Berlin, privitor ala libertatea pozitivă, libertatea anticilor, pe o

10 Ibidem, p. 116.
11 Pocock, op. cit., p. 69.



ireductibilă pluralitate de valori. Nu exsită o închidere sau reducere la o valoare sau introducerea lor

într-o  ierarhie  presupus  naturală.   Exsită  o  valaore  comun  însă.  Aceasta  este  dată  de  creare,

instaurarea și apărarea acestei forme politice ce permite tutror valorilor să fie realizate, și care, din

această pricină, are întăietae asupra lor, pentru că ea este cea care le face posibile. Acestea nu se pot

realiza, nu pot căpăta existență făr acest  întreg care le depășește. De aici  și importanța virtuții,

văzută aici a atașament față de acestă formă politică, însăși calitatea morală a persoanei depinzând

de cea a republicii. Dacă există o separare a puteriilor, aceasta se face3 tocmai pentru a permite

diferitlor grupuri să fie reprezentate mai bine și să își exercite capacitățiile caracteristice, așadar

pentru a nu fi scaose dins chema de funcțioanre a  polisului.  De asemenea, tot pentru a realiza și

permită  o  existență  demnă  și  decentă,  liberă,  trebuie  ca  membrilior  republicii  să  li  se  asigure

independența economică, adică a mijloacelor materiale care să le permită să nu maid epindă de

bunul plac, de voința altora12. Din aceste pricini, din cauza faptului căd repturile sunt acordate pe

bayă d elege și recunoaștere mutuală, acest cadru comun este o valaore în sine,c are cere loialitate

șic  are  cere  depășirea  prorpiului  interes  egosit,  deoarece  apartenența  lșa  polis  îi  permite

idmnividului să fie libher și să fie recunoscut ca atare de către ceilalți.  Datorită apartenenței și

acestor legi, omul nu mai e suspus forțelor oarbe și nu mai devine un obiect pentru apsiunile și

bunul plac al celorlalți. Egalitate și echitatea conferite de legi feresc omul de arbitrariul semenilor

săi. Legea este în acest context, nu o încălcare a libertății chair și numaid e dagrul sporirii sau

enținerii ei, ci e o procedure de recunoaștere mutuală a umanității omului. Libertate este o sferă un

acțiunile prorpii sunt considerate legitime de către restul polisului și de către legi și morală. Orice

alegere  liberă-  și  personală  implică  o  alegere  coelctivă  fanterioară,  rezultată  din  urma  unor

dezbateri privin princiipile de existență comune, considerate ca fiidn decente, demne și juste. Fără

această decizie anterioară colectivă nu exită libertate, deoarece aici sunt fixate limitele decenței, ale

demnității, etc13. Libertate și particiaprea, care este o condiție a libertății, nu intră într-o logică a

schimbului, iar lipsa participării duce automat la transformarea legilor dintr-o expresie a întregului,.

într-o expresie a unor interese și voințe particulare. Persoana ar eîn republicanism două  aspecte: Pe

de o parte este una ctor recunoscut ca legitim, așadar îi e recunoscută umanitatea, pe de altă parte

este  un actor capabil să își dea singur formă existenței. Aceasta este posibil numaid acă tutorr li

sunt acordate drepturi egale, neexistțnd posibilitatea de a tranzzcșiona sau face compromisuri cu

acestea.  Orice  privilegiu  acordat  cuiva,e  ste  una  ct  de  distrugere  al  legitimitășii  legii  și  al

reciprocității.  Dezvoltarea inegalității  amteriale,  acumularea de avere fără  limite  sunt  cauze ale

dsitrugerii  egalității  și  reciprocității  și  distrugerii  libertății,  deoarece  multi  vor  deveni  supuși

arbitrariului voinței celor puternici. Pentru corupție ăi extinderea acesteia nue xistă însă remediu

juridic. totuil ține de morală și de reinstaurarea virtuții, pentru emnținere alibertății și a unui mod de

12 Spitz, op. cit., p. 241.
13 Ibidem, p. 248.



viață decent și moral, fiind encesar să mai existe cetățeni capabili de virtute, capabil de ăși depăși

interesel înguste și pasiunile și a se situa în punctuld e vedere comun și care să acționeze conform

reprezentării îndatoririi, conform reprezentării a ceea ce e moral și drept. Cea mai perversă sua cea

mai puternică pervertire a ordinii cosntă în încercrea de a instarua o ordine bazată pe dorințe, astfel

născându-se dezordinea cea mai absolută. Ceea ce rezultă din cele spuse mai sus este că, pentru a

asigura libertate persoanei și a drepturilor ei, nu trebuie să facem apel la o ontologie de tip atomist,

inspirată dintr-o viziune materialist-științifică a secolului al șaptesprezecelea, și prin răstălmacirea

ideiid  e  drept  natural,  ci  prin  apelul  la  o  ontologie  holistă,  în  care  drepturile  pot  fi  apărate  și

afirmate prin apartenențăa la os ocietate civilă de tip republican, în care egalitate și reciprocitate

produc legitimitate.  Numai  în  acest  context  se  poate  vorbi  de  drepturi,  așadar  de  protejarea  și

cultivarea acelor capacități prorpiu-zis umane, care necesită context social și cultură pentru a putea

fi folosite și dezvoltate. Numai aici se poate face diferența între diferitele acitivităi cu sens șic ele

fără sens, cele umane, cel nu tocmai umane, etc. Aici există cotnextul și fundalul pe care se pot

sesiza  acele  activirtăși  care  sunt  speicifce  umanului,  care  dau fundamentul  umanității.  Ordinea

aceasta  comună le  face  posibilă  și  are  valoare  tocmai  realizarea,  împlinirea  drepturilor  și  este

absurd, zice Jean Fabien Spitz, să pretinzi o prioritate a drepturilor împotriva ordinii care la face

posibile. A pretinde drepturi pentru a face lucruri ce contravin activităților și capacităților prorpiu-

zis umane este absurd și un abuz, acte contrare umanității omului. Justifcarea unor acțiuni făcând

apel al preferințe și nu la rațiuni și argumente intersubiextiv inteleigibile, nu reprezintă autonomie,

ci din contră. Este expresia heteronomiei și a refuzului de a te supune legilor și normelor, deci de a

intra  într-o  existență  umană.Ori  ideea  de  drepturi  implică  tocmai  ceva  care  distigne  omul  de

animalitate, ca și de faptul că nu este un simplu obiect, ceva heteronom. În această categorie a ceea

ce dă umanitatea omului, intră inclusiv capacitatea de a accepta, de aiscuta și der a se supune unor

norme de conduită colectivă,  nu însă de a-ti  urma impuslurile și  a te dedica necontenit  juisării

continue și nerespectării regulilor de viață demnă și decentă.
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Absolvenţii rromi din Facultatea de Sociologie si
Asistenta Sociala

În  cercetarea de  faţă  mi-am propus  identificarea  absolvenţilor  romi  din

Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala din cadrul Universităţii Bucureşti.

In ceea ce priveşte documentarea, am reuşit să identific studenţii  rromi

după  dispoziţiile  date  pentru  alocarea locurilor  speciale  în  cadrul  Universităţii

Bucureşti, analizând astfel evoluţia în timpul facultăţii si absolvirea acesteia.

Obţinerea datelor de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială pentru

anul universitar, în promoţia anului 1993 s-au identificat următorii absolvenţii de

etnie rromă, prezentaţi în tabelului numărul 1.

Tabelul numărul 1

Sursa: datele sunt obţinute de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Trebuie  menţionat  faptul  că din  10 locuri  destinate etniei  rome au fost

ocupate doar 3 locuri la specializarea de Asistenţă socială, dintre care numai 2

studenţi romi au absolvit facultatea.

 În continuare voi prezenta si alte date din cercetare cu privire la vârsta,

sexul,  mediul  de rezidență şi  performanţele  educaţionale  ale  acestora.  Astfel,

avem vârsta celor doi absolvenţi de etnie romă: o persoană de sex feminin în

vârstă de 33 de ani şi o altă persoană de sex masculin în vârstă de 41 de ani.

Aceștia au  promovat în anul 1997 și provin din judeţul Roman şi din localitatea



Bucureşti. Media generală  a anilor de studiu este de 8.13 şi  reprezintă cea mai

mica  notă,  comparativ  cu  cea  mai  mare,  care  este  reprezentată  de  8.31.

Observăm  că  notele  de  absolvire  sunt  peste  nota  8.00  și  deci  ele  pot  fi

considerate ca fiind rezultate bune obţinute de absolvenţii rromi.

De asemenea este  important  de precizat  şi  media generală obţinută la

examenul de  licenţă a celor 2 absolvenţi rromi, aceasta fiind de 6,66 în ambele

situaţii, unde putem observa ca notele sunt sub media 7.00 ce denotă faptul că

romii nu s-au pregătit pentru licență, obținând medii mici, însă cei doi absolvenţi

romi au  adus o contribuţie la literatura de specialitate prin  realizarea  lucrărilor

de licenţă în domeniul rroma.

Pentru  anul  1994  şi  anul  1995  menţionez  faptul  că  nu  am  identificat

studenţi  rromi  în  facultate,  deşi  am  analizat  toate  datele  de  la  rectorat  cu

dispoziţiile speciale  care au fost date pentru rromi,  însă  nimic nu dovedeşte

faptul că s-au ocupat locurile destinate  etniei rome. În consecinţă, consider că în

această perioadă nu au existat candidaţi romi sau probabil că, în situaţia în care

au fost, aceştia nu au obţinut examenul de admitere pentru a intra în Facultatea

de Sociologie şi Asistenţă Socială, specializarea Asistenţă Socială.

Pentru promoţia din anul 1996 au existat, aşa cum se observă în tabelul

numărul 2, doar 6 locuri ocupate din cele 10 locuri alocate etniei rome. Din cei 6

studenţi au promovat examenul de licenţă  doar 4 persoane de etnie romă. 

Tabelul numărul 2



                        Sursa: datele au fost obţinute de la Facultatea de Sociologie şi

Asistenţă Socială 

Vârsta cea mai mare pentru această promoţie este de 28 de ani iar cea mai

mică este reprezentată de 18 ani, comparativ cu promoţia din 1993 unde vârsta

cea mai mica era de 33 de ani. Aceştia provin din diferite localităţi cum ar fi: 2

persoane  din  Judeţul  Prahova,  o  persoana  din  Judeţul  Dâmboviţa  și  alta  din

Buzău, iar o persoană din localitatea Bucureşti.

Media generală a anilor de studiu a absolvenţilor rromi pentru promoţia

anului 1996 este reprezentată de 7,91 iar cea mai mare este reprezentată de 9,

29. 

 Este interesant de urmărit faptul că observăm, comparativ cu promoţia din

anul 1993, că s-a înregistrat o scădere a mediei generale de studiu de la 8,13 la

7,91. Aceasta poate fi datorată şi faptului că au fost doar doi studenţi rromi care

au absolvit  facultatea în anul 1993, comparativ cu această promoţie din anul

1996 unde sunt 4 absolvenţi rromi. Deci, avem mai mulţi  absolvenţi rromi de

studii superioare unde s-a înregistrat şi o creştere semnificativă la media cea mai

mare a anilor de studiu, comparativ cu promoţia din 1993, respectiv de la 8,31 la

9,29, ceea ce denotă faptul că rromi au învățat mai bine și au obţinut și medii

mai mari în această facultate la specializarea Asistenţă Socială.

Absolvenţii  rromi  nu  au  promovat  în  anul  2000,  aceştia  finalizându-şi

studiile  astfel:  unul  în  anul  2001  şi  2004  iar  doi  absolvenţi  rromi  în  2005,

comparativ cu promoţia din anul 1993 care a reuşit să promoveze în anul care

trebuie, adică în 1997.

Lucrările de licenţă au fost efectuate prin abordarea tematicii rome unde 2

dintre  absolvenți  au  abordat  acest  subiect  în  timp  ce  2  au  scris  licența  în

domeniul  majoritar,  comparativ  cu  promoţia  din  1993 unde rromi  au  abordat

subiectele în domeniul roma.

Pentru anul 1997, nu am identificat exista unor date, deşi menţionez faptul că

am analizat toate dispoziţiile de la rectorat iar pentru această situaţie este bine

de menţionat faptul că nu au existat candidați rromi sau dacă au existat nu au

fost admiși în facultate. Este aceeaşi situaţie întâlnită pentru alte două promoţii:

una din anul 1994 şi cealaltă din anul 1995.



Pentru promoţia din anul 1998 au fost alocate 10 locuri destinate etniei

rome, dintre care numai 8 locuri au fost ocupate. Din cei 8 studenţi  rromi au

promovat examenul de licenţă numai 5 romi iar 3 dintre ei nu au promovat la

această  facultate.  Absolvenţii  rromi  de  studii  superioare  au  avut  următoarea

prestaţie educaţională, conform tabelului, numărul 3.

Tabelul numărul 3

Sursa: datele au fost obţinute de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Social

Este important  să arătăm un studiu comparativ pentru toate promoţiile

etniei rrome din anii anteriori, respectiv anul 1993 şi anul 1996 unde observăm

faptul că pentru promoţia din anul 1993 nu a promovat un singur student iar în

anul 1996 a crescut numărul celor care nu au absolvit facultatea, respectiv la doi

studenţi, ca în 1998 să avem şi mai mulţi  romi care nu au promovat, aşa cum am

amintit  mai  sus  la  3  studenţi.  Acest  lucru  se  poate  explica  prin  faptul  că  în

celelalte promoții nu erau  mulţi studenți iar în unele cazuri o parte din rromi au

abandonat facultatea. 

Vârsta cea mai mare a studenţilor romi care au intrat în această facultate a

fost de 31 de ani iar cea mai mică vârstă a fost de 18 ani iar localităţile de unde

provin absolvenţii romi sunt din: Bucureşti, Bacău, Giurgiu, Galaţi, Ialomiţa.



În  această  promoţie  a  anului  1998,   evoluția  educațională  este

reprezentată prin obținerea celor mai slabe rezultate de către absolvenții rromi,

unde cea mai mică medie generală a anilor de studii este de 7,49 iar cea mai

mare  notă  în  promoție  a  mediei  generale   este  de  9,01.  Însă  pentru  media

generală obținută la examenul de licenţă în această promoție avem cea mai mică

nota obţinută de 7,75 iar media cea mai mare este de 9,75.

Lucrările  de  licenţă  abordate  de  către  absolvenţii  rromi   de  studii

superioare sunt reprezentate de 2 lucrări în domeniul rom, comparativ cu 4 romi

care au scris în domeniul majoritar. 

Observăm că cei  mai  mulţi  absolvenți  rromi de studii  superioare nu au

abordat subiectul licenţei în domeniu rroma în această promoţie și nu  toţi au

finalizat  la  timp  cu  ceilalți  colegi  din  promoţie.   Astfel  culegând  datele  și

analizând situaţia, am observat că aceștia au finalizat facultatea în anii următori:

4 persoane în anul 2002, în care şi trebuia să finalizeze şi 2 persoane au amânat

până în anul 2006.       

Pentru promoţia din 1999 s-au alocat mai multe locuri speciale pentru romi

în două sesiuni: prima  a fost sesiunea din vară unde au intrat 4 studenţi romi iar

cea de-a doua sesiune a fost cea din toamnă, unde au intrat 10 studenţi romi,

rezultatul final fiind de 14 locuri ocupate de romi la această facultate din care 13

au absolvit, conform tabelului numărul 4.

Tabelul numărul 4



Sursa: datele au fost obţinute de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

În  această  promoţie  se  reduce  numărul  de  romi  care  nu  promovează,

respectiv doar un singur rrom care nu a finalizat studiile superioare la această

facultate, comparativ cu cea din  anul 1998 unde au fost identificați cei mai mulți

rromi  care  nu  au  promovat  facultatea  până  în  acest  moment,  respectiv  3

persoane.

Vârsta cea mai mare a absolvenţilor rromi de studii  superioare a fost în

această promoţie de 32 de ani iar cea mai mică  a fost reprezentată de 19 ani,

aceştia provin din diferite localităţi, precum: Ilfov, Buzău, Dâmboviţa, Argeș, însă

2 absolvenţi romi provin din: Prahova, Bucureşti, Brăila şi Ialomiţa. 

Evoluţia educaţională a rromilor din această promoţie este următoarea: cea

mai mică medie generală a anilor de studiu a absolvenţilor rromi este de 7,08 iar

cea mai mare notă este reprezentată de 9,55 unde medie de licenţă cea mai

mică din această promoţie este de 6,90 iar cea mai mare notă este reprezentată

de  10.00.  Trebuie  menţionat  că  au  existat  în  promoția  anului  1999  doar  3

persoane care au luat  nota 10 în facultate, aflându-se şi un rrom printre ei, ceea

ce dovedeşte că şi rromi pot învăţa la fel de bine ca tot ceilalți studenți majoritari,

unde  performanța  educațională  se  poate  obține,  indiferent  de  etnia  sau

naţionalitatea  individului,  fiind  importantă  doar  voinţa  şi  dedicaţia  persoanei

pentru studiu, ţinând cont de faptul că mulţi dintre romi nu provin din famili de

intelectuali şi nu au venit cu o pregătire deosebită la admiterea în facultate.

Pentru această promoție au fost identificați 12 absolvenți de etnie rromă

care au promovat în anul 2003 iar unul  dintre aceștia a promovat în anul 2004.

Aşa cum am afirmat mai sus, observăm că în această promoţie avem un număr

mare de absolvenţi rromi care au scris mai mult lucrările în domeniul rroma, unde

7  persoane  au  scris  licența  în  domeniul  rromilor  iar  6  persoane  în  domeniul

majoritar. Aceşti absolvenţi rromi au finalizat studiile cu succes, obținând și medii

marii, ce denotă faptul că rromi au învăţat la această specializare de asistenţă

socială.

Pentru promoţia 2000 s-au alocat 15 locuri în această facultate dintre care

au fost toate admise. Din totalul reprezentat de 15 studenţi  rromi au absolvit

această facultate: 14 persoane, conform tabelului numărul  5.

    Tabelul numărul 5



Sursa: datele au fost obţinute de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

 Observăm că această situaţie este identică promoţiei din anul 1999 şi a

anului  1993 unde s-a  identificat  doar  un  singur  student  care  nu  a  promovat

facultatea.

Absolvenţii rromi de studii superioare au promovat în anul 2004 un număr

de 12 persoane, excepţie o reprezintă  doar 2 dintre aceştia care au absolvit

facultatea în  ani următori: 2003 şi 2005.

În această promoţie vârsta cea mai mare  este reprezentată de 42 de ani şi

cea mai mică fiind reprezentată de 18 ani iar absolvenţii rromi provin din mai

multe localităţi: 7 dintre aceştia din Bucureşti, 5 persoane din Prahova şi câte un

absolvent de studii superioare din Periş şi Olt.

Cea  mai  mică  medie  generală  a  anilor  de  studiu   în  această  promoție

pentru absolvenţilor rromi este de 7,32 iar cea mai mare medie fiind de 9,51.

Pentru media de licenţă s-a înregistrat cea mai mică notă de 6,50 iar media cea

mai mare notă este reprezentată de 9,57. 

Observăm, conform tabelului numărul 5 că avem în această promoţie cei

mai mulţi absolvenţi rromi de studii superioare, comparativ cu celelalte promoţii

din anii: 1993, 1996, 1998 şi 1999. 



Lucrările  de  licenţă  care  au  fost  scrise  în  domeniul  majoritar  au  fost

reprezentate de 9 persoane, în timp ce în domeniul rromilor s-au scris doar 5

lucrări de licență iar dacă comparăm cu anul  1999, observăm că  s-au scris mai

multe lucrări în domeniul rroma, decât în cel majoritar.

Pentru promoţia 2001 s-au ocupat 10 locuri destinate etniei rrome dintre

care numai 8 persoane au finalizat studiile, conform tabelului numărul 6.

Tabelul numărul 6

Sursa: datele au fost obţinute de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Din analiza datelor se observă că 7 persoane au absolvit facultatea în 2005

şi unul în anul 2006. Aceştia au scris lucrările mai mult în domeniul majoritar,

unde  avem  5  persoane,  comparativ  cu  3  persoane  care  au  scris  licența  în

domeniul rroma. La această promoție vârsta cea mai mare este reprezentată de

32 de ani iar cea mai mică  fiind  reprezentată de 19 ani.

Conform tabelului numărul 6, observăm că cea mai mică medie generală a

anilor de studiu este de 7,74 iar cea mai mare medie este de 8,93 iar medie de

licenţă cea mai mică este de fapt o notă mare, fiind reprezentată de 8,00, iar

media  cea  mai  mare  este  de  9,50,  comparativ  cu  anul  1998  unde  media

examenului de licenţă era mai mare, respectiv 9,75.

Observăm  că  mediile  sunt  foarte  mari  la  această  promoţie  iar  aceşti

absolvenţii rromi de studii superioare provin din: Bucureşti, Brăila, Giurgiu, Neamţ

şi  2 persoane din Prahova şi Călăraşi.



Pentru  promoţia  din  anul  2002 s-au  alocat  10  locuri  speciale  destinate

etniei rrome în care s-au identificat 10 studenţi rromi din care doar 5 persoane

sunt absolvenţi de studii superioare, urmărind tabelul numărul 7 putem observa

comparând cu promoţiile din anul 1993, 1999 şi anul 2000, unde am avut doar un

singur  student  care  nu  a  promovat  examenul  de  licenţă,   însă  acum putem

identifica că jumătate din studenţii  rromi din această promoție nu au absolvit

facultatea, situaţie care nu s-a mai întâlnit până acum la această specializare în

această facultate.

Tabelul numărul 7

Sursa: datele au fost obţinute de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Vârsta cea mai mare în promoţia 2002 este de 24 de ani şi cea mai mică

este  reprezentată  de  19  ani  iar  cea  mai  mică  medie  generală  obţinută  este

reprezentată de 7,76 iar cea mai mare medie este reprezentată de 9,08.

Observăm că, conform tabelului numărul 8 unde media de licenţă cea mai

mică este de 7,79 iar media cea mai mare este de 8,88. 

În consecință putem reține faptul că pentru promoţia 2002 am identificat

persoane  care  au  absolvit  această  facultate  din  următoarele  localităţi:  3  din

localitatea Bucureşti iar o persoană din judeţul Brăila şi judeţul Prahova.



Foarte important de precizat că toate cele 5 persoane care au absolvit

această  facultate  în această  promoţie,  au scris   lucrarea de licență numai  în

domeniul majoritar,  fapt care nu s-a mai întâlnit până acum, deşi am analizat

toate promoţiile, începând cu anul 1993.

Pentru studiul din cadrul Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială, avem

analizarea datelor din anii: 1993  -  2002 unde am identificat 52 de absolvenţii

rromi de studii superioare la secţia Asistenţă Socială.

Tabelul numărul 7, observăm faptul că promoţia cu cei mai mulţi absolvenţi

rromi de studii superioare este cea din  anul 2000, următoarea fiind reprezentată

de cea din anul 1999, apoi urmând cea din anul 2001.

Tabelul numărul 7

Sursa: datele au fost obţinute de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Vârsta absolvenţilor rromi la începerea studiilor superioare, este conform

tabelului numărul 8, în care este prezentat faptul că sunt 11 persoane au intrat la

vârsta de 20 de ani în facultate, 8 persoane la 19 ani şi 5 persoane la 18 ani. Este

important de menţionat că avem şi persoane de etnie rromă care au intrat pentru

a studia în această facultate la vârste mai înaintate, respectiv 41 şi 42 de ani. Cel

mai în vârstă absolvent rrom: T.I.M s-a pregătit  foarte bine în facultate, luând

chiar  şi  bursă  de  studiu  pe  parcursul  a  doi  ani  de  zile  din  cei  patru  ani  de

facultate.        



 Tabelul numărul 8

Sursa: datele au fost obţinute de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Identificarea sexului a absolvenţilor rromi de studii superioare din această

facultate a condus la cunoașterea faptului că sunt mai multe femei intelectuale

decât barbați, conform tabelului numărul 9.

Tabelul numărul 9

                Sursa: datele au fost obţinute de la Facultatea de Sociologie şi

Asistenţă Socială

Conform tabelului de mai sus se observă că avem mai multe intelectuale

rrome, respectiv 29  de femei la 23 de bărbați iar explicaţia acestui lucru poate fi

datorat şi  profilului de specializare în asistență socială, care este orientat mai

mult  către  femei  și  mai  puțin  către  bărbați.  De  asemenea,  putem explica  în

același  timp  și  faptul  că  aceste  femei  rrome  s-au  emancipat  și  au  devenit

competente  într-un  domeniu  de  activitate  foarte  important  pentru  sprijinirea

grupurilor dezavantajate din punct de vedere social.



Conform tabelului  numărul  10,  s-a  identificat  că lucrările  de licenţă ale

absolvenţilor rromi la această facultate sunt în număr de 21 de persoane, aceștia

au scris în domeniul  rrom iar 32 de lucrări  de licență sunt scrise în domeniul

majoritar. Observăm, din păcate că sunt mai puţine lucrări scrise în problematica

rromilor iar acest lucru era necesar şi important de realizat deoarece există foarte

puţine cărți de specialitate realizate în urma unor cercetării serios elaborate. 

                                                               Tabelul numărul 10

Sursa: datele au fost obţinute de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Din punctul meu de vedere putem observa faptul că nu suntem complet

familiarizați,  atât  rromi  cât  şi  majoritarii  cu  aspectele  socio-culturale  despre

această  etnie.  Privitor  la  cei  care  au  scris  lucrările  în  acest  domeniu,  putem

afirma că există probabilitatea ca aceştia să fi fost implicaţi în ONG - urile active

rrome.

Observăm în tabelul numărul 11, că rromi absolvenţi de studii superioare

au finalizat în anul în care trebuia sa absolve facultatea. Au fost foarte puţine

cazuri în care rromii au cerut să finalizeze în alt an de studiu, decât în cel care

trebuia. Cea mai bună promoţie este cea a anului 2000, urmată apoi de  promoția

din anul 1999.

                 

                                            Tabelul numărul 11



               

Sursa: datele au fost obţinute de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

În tabelul numărul 12, voi prezenta localităţile de unde provin absolvenţii  

rromi de studii superioare din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, 

specializarea Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Bucureşti.

Tabelul numărul 12

Sursa: datele au fost obţinute de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Concluzii



După analiza fiecărei promoţii în parte, începând cu anul 1993 şi finalizând

cu cea din anul 2002, consider că este necesar să avem o privire de ansamblu

asupra acestor date care au fost prezentate despre absolvenţii  rromi de studii

superioare din această facultate.

Concluzia  numărului  de  romi  absolvenți  poate  fi  reținută  din  tabelul

numărul  7  unde  este  precizat  faptul  că  avem  la  Facultatea  de  Sociologie  şi

Asistenţă  Socială  un  total  de  52  de  absolvenţi  de  studii  superioare  de  etnie

rromă. Aceştia fac parte din următoarele promoţii: 1993, 1996, 1998, 1999 2001

şi 2002. Observăm că pentru anii: 1994, 1995 şi 1997 nu au fost candidaţi rromi,

aşa  cum  am  mai  precizat  anterior,  există  probabilitatea  ca  să  nu  fi  existat

candidaţii  rromi  la  admitere  sau  daca  aceştia  au  existat  să  nu  fi  promovat

examenul de admitere în facultate. 

Din cei 68 de studenţi rromi au promovat examenul de licenţă  numai 52

de absolvenţi rromi de studii superioare iar 16 studenţi care au intrat la facultate

nu au absolvit-o,  din diferite motive pe care nu le cunosc, însă acestea pot fi

identificate în urma unor cercetării realizate.

Este important o scurtă prezentare a tututor criterilor de identificare ale

absolvenților rromi legată de vârsta, sexul, localitatea de unde provin aceștia,

aşadar avem: vârsta cea mai mare pentru absolvenţii rromi la această facultate

este de 46 de ani, iar cea mai mică de 22 de ani. Se constată că sunt  mai multe

femei decât bărbaţi, respectiv 29 de femei la 23 de bărbaţi, iar cei mai mulţi

absolvenţii rromi provin din localitatea Bucureşti, respectiv 16 persoane din cele

52 de  persoane de  etnie  rromă,  fiind  urmată  apoi  de  Județul  Prahova cu  13

persoane absolvente de studii superioare la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă

Socială din cadrul Universităţii Bucureşti.





Drepturile minorităţilor în România şi 
în UE 

Ovidiu Solomon 

 

 

Cuprins 
 

 

Situaţia juridică a drepturilor minorităţilor ................................................... 2 

Instrumente juridice internaţionale din dreptul internaţional al drepturilor omului 

(sistemul ONU) pentru protecţia  minorităţilor ............................................. 2 

Drepturile minorităţilor in Uniunea Europeană ............................................. 3 

Discriminarea minorităţilor la nivelul statelor europene. Programe de combatere ..... 6 

Obiectivele de bază prevăzute în strategia UNESCO: .................................... 9 

Minorităţile în România ........................................................................... 9 

Structura etnică a populaţiei .................................................................. 9 

Statutul juridic al minorităţilor ............................................................. 11 

Bibliografie ....................................................................................... 13 

 

 
 
 

 

 

 

 



2 
 

 

Drepturile minorităţilor în 
România şi în UE 

Situaţia juridică a drepturilor minorităţilor 
 

Instrumente juridice internaţionale din dreptul internaţional al 
drepturilor omului (sistemul ONU) pentru protecţia  minorităţilor 
 

 
După cel de-al doilea război mondial, sarcina ocrotirii drepturilor omului şi a creării 

normelor juridice pentru îndeplinirea acestui scop a fost încrediţată Organizaţii Naţiunilor Unite. 

După expunerea principiilor generale ale recunoaşterii şi ocrotirii drepturilor omului în Carta 

ONU, alte documente au fost adoptate pentru a da eficienţă acestei protecţii universale. Primul 

document asupra drepturilor omului adoptat sub egida Naţiunilor Unite a fost Declaraţia 

Universală a Drepturilor Omului (DUDO). În ceea ce priveşte drepturile minorităţilor, nici 

Charta, nici Declaraţia nu conţin prevederi specifice. O propunere din partea Uniunii Sovietice 

de a include în Declaraţie un paragraf referitor la minorităţile naţionale a fost respinsă de 

Adunarea Generală. Totuşi, Adunarea Generală afirma în Rezoluţia 217C(III) intitulată "Soarta 

minorităţilor" că ONU nu poate rămâne indiferentă faţă de soarta minorităţilor, dar 

complexitatea problemei a făcut dificilă adoptarea unei soluţii uniforme şi în consecinţă s-a luat 

hotărârea de a nu menţiona această chestiune în textul DUDO. Declaraţia are ca scop afirmarea 

protecţiei drepturilor “'tuturor fiinţelor umane” şi a principiilor fundamentale ale non-

discriminării şi egalităţii în drepturi. Astfel, Declaraţia a adoptat un punct de vedere universalist 

şi individualist, conferind drepturi tuturor fiinţelor umane luate individual. 

După promulgarea DUDO, importanţa protecţiei drepturilor minorităţilor a crescut. 

Referiri speciale au fost incluse în tratatele asupra drepturilor omului adoptate în următorii ani. 

Articolul 14 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului (1950) se referă la non-discriminare 

“pentru orice motiv ca... rasă, culoare, limbă,..., asociere cu o minoritate naţională”. 
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Minorităţile sunt de asemenea menţionate indirect în Convenţia asupra Prevenirii şi 

Pedepsirii Crimei de Genocid (1948). Convenţia asupra Eliminării Tuturor Formelor de 

Discriminare Rasială prevede în art. 1 că “măsurile speciale luate doar în scopul asigurării 

avansării adecvate a anumitor grupuri sau indivizi nu va fi considerată discriminatorie cu 

condiţia ca aceste măsuri să nu ducă la menţinerea de drepturi separate pentru diferite grupuri 

rasiale.” Alte referiri la minorităţi apar în Convenţia UNESCO împotriva Discriminării în 

Domeniul Învăţământului. 

Cea mai importantă şi directă referire la protecţia minorităţilor se află în articolul 27 al 

Pactului Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice, articol care este considerat parte 

a dreptului cutumiar internaţional. Textul art. 27 prevede: “În acele state în care există minorităţi 

etnice, religioase şi lingvistice, persoanelor care aparţin acestor minorităţi nu le va fi negat 

dreptul, în comunitate cu ceilalţi membri ai grupului, de a se bucura de propria lor cultură, de a 

profesa şi practica propria lor religie, sau de a folosi propria lor limbă.” Formularea art. 27 ridică 

unele probleme de interpretare, dintre care cele mai importante sunt: stabilirea beneficiarilor 

acestor drepturi, determinarea naturii obligaţiei impuse asupra statelor, determinarea drepturilor 

propriu-zis garantate. 

 

Drepturile minorităţilor in Uniunea Europeană 
 
În drepturile omului putem distinge drepturi obiective, drepturi subiective, drepturi 

naturale, drepturi pozitive.  

Dreptul obiectiv este „ansamblul normelor juridice care prefigurează scopurile generale 

ale vieţii sociale, norme care au un caracter obligatoriu, pe care societatea ne poate constrânge să 

le respectăm”1.  

 Dreptul subiectiv defineşte „facultatea unui subiect de a-şi valorifica sau apăra un anumit 

interes, legalmente protejat, împotriva oricărei încercări de încălcare”2. Dreptul natural este un 

element definitoriu în compunerea drepturilor omului, Hugo Grotius fiind unul din cei mai de 

seamă reprezentanţi ai Şcolii Dreptului natural susţinea că dreptul natural este „totalitatea 

                                                 
1 Mazilu, Dumitru (2006). Drepturile omului, Ediţia a III-a , , Bucureşti, Ed: Editura Lumina Lex, p.40 
2 Popa, Nicolae (2002). Teoria generală a dreptului, ediţia a VII-a. Bucureşti, Ed. All Beck, p.35 



4 
 

principiilor pe care raţiunea le dictează pentru înclinarea naturală a omului pentru viaţa socială”3. 

Dreptul pozitiv este dreptul aplicabil imediat, cuprinzând toate normele juridice în viguare. 

 Protecţia juridică a drepturilor omului se asigură prin două modalităţi: prin instrumente 

juridice internaţionale, pe plan extern, iar pe plan intern prin normele sistemului de drept specific 

fiecărei ţări în parte. Instrumentele juridice internaţionale şi-au făcut apariţia în domeniul 

drepturilor omului datorită problemelor de sclavie şi pentru reglementarea condiţiilor de muncă, 

în primă fază, iar în cea de-a doua, prin intermediul dreptului umanitar. Dreptul internaţional 

umanitar reprezintă ansamblul de norme de drept internaţional de sorginte cutumiară sau 

convenţională, destinate a reglementa în mod special problemele survenite în situaţii de conflict 

armat internaţional sau neinternaţional.4  Diferenţa dintre dreptul internaţional umanitar şi 

drepturile omului rezultă din faptul că‚ drepturile omului reprezintă principii generale, în timp ce 

dreptul umanitar intră in aplicare în momentul ostilităţilor, moment din care “drepturile omului 

sunt împiedicate sau restrânse”5, ambele ramuri avand drept menire de a proteja persoana umană 

şi demnitatea sa. 

O serie de instrumente internaţionale şi regionale au fost dezvoltate în perioada de după 

finalul războiului rece. Chiar dacă până atunci au existat instrumente care să prezinte relevanţă 

din perspectiva drepturilor minorităţilor, acestea nu se referă în mod explicit la ele, ci mai 

degrabă le include implicit ca arte a drepturilor omului. Un astfel de instrument este Carta 

Drepturilor Universale ale Omului a Naţiunilor Unite care vorbeşte de aplicarea drepturilor 

omului fără distincţie în baza rasei, sexului, limbii sau religiei. Articolul 1. este concludent 

pentru accentul pus la nivel internaţional pe prevenirea discriminării în perioada dintre sfârşitul 

celui de-al doilea război mondial şi căderea comunismului.  

         La nivel internaţional cele mai importante acte referitoare la drepturile minorităţilor sunt 

Convenţia Internaţională cu privire la drepturile civile şi politice şi Declaraţia Naţiunilor Unite 

cu privire la drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor etnice, lingvistice şi religioase. Dacă 

Convenţia pune drepturile minorităţilor în cadrul drepturilor omului, Declaraţia vorbeşte despre 

dreptul minorităţilor de a participa în luarea deciziilor, despre dreptul la educaţie în limba 

maternă şi de participarea la viaţa economică. 

         Cele mai relevante documente pentru protecţia minorităţilor naţionale sunt: 

                                                 
3 Mazilu, op.cit. p.44  
4 Mihăilă, Marian (2007). Protecţia juridică a drepturilor omului, ediţia a II-a. Reşiţa: Ed. Eftimie, p.72  
5 Ibidem, p.80 
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Actul Final de la Helsinki (1975) şi Documentul întâlnirii de la Copenhaga a conferinţei asupra 

dimensiunii umane a CSCE. Prin primul document, drepturile omului devin un subiect legitim de 

dialog şi o temă de interes, o preocupare pentru toate statele membre ale CSCE. Cel de-al doilea 

act cuprinde un set de norme privind drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, 

abordând probleme precum non-discriminarea, utilizarea limbilor minorităţilor, educaţia 

minorităţilor. Deşi nu este un tratat, documentul are importanţă legală şi politică, datorită 

adoptării de comun acord de către statele OSCE. 

Consiliul Europei are ca principale instrumente Convenţia Europeană asupra Drepturilor 

Omului şi Libertăţilor Fundamentale, Convenţia Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale. 

O serie de state din regiune au ales să nu includă în legislaţie o definiţie a minorităţilor 

naţionale, ceea ce nu presupune că au optat pentru o definire largă a minorităţii, incluzând în 

această categorie orice grup care se consideră ca atare. În special acolo unde există dispute legate 

de identitatea majoritară, apar grupuri care sunt în mod evident excluse de la recunoaşterea 

statutului minoritar.  

Astfel, macedonenii din Bulgaria nu beneficiază de recunoaştere, chiar dacă Bulgaria a 

ales să nu limiteze printr-o definiţie sau enumerare minorităţile. În cazurile unde există definiţii 

ale minorităţilor, se remarcă prezenţa nu doar a criteriilor de diferenţiere, dar şi condiţii legate de 

cetăţenie, legătura istorică cu statul pe teritoriul cărora rezidă.  

Ungaria defineşte minorităţile naţionale ca naţionalităţile stabilite pe teritoriul ţării cu cel 

puţin 100 de ani în urmă, cetăţeni care sunt în minoritate în ceea ce priveşte numărul locuitorilor, 

diferiţi de majoritate prin limbă, cultură şi tradiţii, şi există un spirit de comunitate care indică 

dorinţa de a-şi păstra aceste caracteristici, pe când Croaţia consideră minorităţi naţionale 

grupurile de cetăţeni croaţi, stabiliţi tradiţional pe teritoriul Republicii Croaţia, şi care au 

caracteristici religioase, etnice, lingvistice şi/sau cultural care îi diferenţiază de ceilalţi, motivaţi 

de dorinţa de a-şi păstra aceste caracteristici diferite. Bosnia-Herţegovina este un stat 

multinaţional alcătuit din trei grupuri constituente de stat, bosniacii, croaţii şi sârbii, în timp ce 

Macedonia evită utilizarea termenului de minoritate şi îl foloseşte pe cel de comunitate. 

Minorităţile naţionale au fost întotdeauna un subiect de interes în cadrul statelor europene, 

nu numai datorită complexităţii problemelor asociate acestora, cât şi importanţei economice, 

politice şi sociale a acestora în dezvoltarea per ansamblu a statelor pe teritoriul cărora rezidă.  
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Discriminarea minorităţilor la nivelul statelor europene. 
Programe de combatere 
 

Iniţiativa Europeană pentru Democraţie şi Drepturile Omului este un program comunitar 

conceput cu scopul de a oferi sprijin proiectelor şi iniţiativelor care urmăresc:  întărirea protecţiei 

minorităţilor, grupurilor etnice şi populaţiilor indigene, promovarea şi apărarea drepturilor 

omului şi a libertăţilor fundamentale, promovarea egalităţii şanselor şi a practicilor non-

discriminatorii, a măsurilor pentru combaterea rasismului şi a xenofobiei, sprijinirea procesului 

de democratizare şi întărirea statului de drept,  sprijinirea măsurilor de promovare a respectului 

pentru drepturile omului prin prevenirea conflictelor. 

O atenţie specială este acordată minorităţilor în contextul procesului de extindere a 

Uniunii Europene. Consiliul European, reunit la Copenhaga în iunie 1993, a trasat aşa numitele 

criterii de la Copenhaga pentru ţările care doresc să devină membre ale Uniunii Europene. Dintre 

acestea, primul set de criterii este cunoscut sub numele de criterii a-politice şi pune un accent 

special pe protecţia minorităţilor ca o condiţie ce trebuie îndeplinită de statele candidate în 

vederea aderării, stabilitatea instituţiilor ce garantează democraţia, statul de drept şi drepturile 

omului. 

Accesul la educaţie pentru grupurile dezavantajate este un program care sprijină 

implementarea proiectelor locale inovatoare în acord cu politicile naţionale de creştere a 

accesului la educaţie pentru romi. Sprijinul se orientează asupra următoarelor aspecte: 

– educaţia pre-şcolară; 

– prevenirea abandonului şcolar din faza primară  (7–15 ani); 

– educaţia „a doua şansă” (pentru grupa 14–25 ani). 

Îmbunătăţirea situaţiei romilor – este un program al cărui obiectiv principal este de a 

sprijini dezvoltarea de parteneriate durabile între organizaţiile neguvernamentale şi administraţia 

publică şi de promovare a integrării comunităţilor de romi, precum şi stimularea participării 

active a romilor la viaţa economică, socială, educaţională, culturală şi politică a societăţii 

româneşti dar şi europene. 



7 
 

Există programe de acţiune comunitară pentru combaterea discriminării ce vine să 

suplinească directivele menţionate mai sus, fiind adoptate pentru promovarea măsurilor de 

combatere a discriminării directe sau indirecte bazate pe originea etnică sau rasială, religie sau 

credinţe, vârstă sau orientare sexuală. Programul are mai multe arii de acţiune: “non-discriminare 

în cadrul administraţiei publice, în media; participare egală în procesul de decizie la nivel 

economic, politic sau social.; acces egal la resurse, la servicii publice, condiţii de cazare, 

transport, cultură, timp liber şi sport; diseminare de informaţii privind drepturile la tratament egal 

etc”6. 

 

Conform art. 6 al Tratatului asupra Uniunii Europene, Uniunea se angajează să respecte 

drepturile fundamentale garantate prin Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi Libertăţilor 

Fundamentale, precum şi cele prevăzute în tradiţiile constituţionale ale statelor membre.  

Protecţia minorităţilor în Uniunea Europeană face mai mult obiectul politicii la nivelul 

statelor membre, fiecare având practici, instrumente, organe şi legislaţie proprie privind 

minorităţile.  

Minorităţile reprezintă o “preocupare decentă a Uniunii Europene”, determinată în primul 

rând de extinderea spre spaţiul fost comunist, şi în al doilea rând de problema imigranţilor pe 

teritoriul Uniunii. Există mari diferenţe în rândul statelor membre în ceea ce priveşte 

disponibilitatea acestora de a recunoaşte minorităţile, de a le proteja drepturile şi de a le garanta 

participarea politică. 7 

Cu toate acestea putem vorbi de un standard privind protecţia minorităţilor la nivelul 

Uniunii Europene, dacă se iau în considerare angajamentele internaţionale asumate în ultimii ani 

de statele membre, iniţiativele la nivel comunitar privind combaterea discriminării şi politica 

Uniunii Europene privind accesul ţărilor candidate, acces condiţionat de garantarea drepturilor 

minorităţilor de pe teritoriul acestora. O politică comună la nivelul Uniunii Europene  privind 

protecţia minorităţilor nu există, în schimb pot fi identificate elemente care ar conduce, în timp, 

la conturarea cadrului unei astfel de politici: 

                                                 
6 Dilion, Marcela, şi Bulgaru, Maria (2005). Asistenţa socială a persoanelor refugiate. Chişinău, Ed. 

Lyceum, p. 
7 Gaetano Pentassuglia, Minorities in International Law, Strasbourg Cedex, Council of Europe Publishing 

House, 2002, p. 57. 
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Articolul 13 al Tratatului asupra Uniunii Europene conţine prevederi pentru protecţia 

împotriva discriminării pe motive de religie sau credinţă, precum şi de rasă sau origine etnică. 

Încă de la începuturi, comunităţile europene au fost preocupate să pună capăt discriminării, 

iniţial pe baza apartenenţei naţionale8. Este de înţeles dacă luăm în considerare că misiunea 

iniţială a Comunităţii Europene era reconcilierea unui continent divizat de război. 

  Articolul 13 permite Consiliului Uniunii Europene să adopte măsurile necesare pentru 

combaterea discriminării bazate pe sex, origine rasială sau etnică, religie sau credinţe, dizabilităţi, 

vârstă sau orientare sexuală. Astfel Uniunea a dobândit puterea de a avea iniţiativă legislativă 

pentru a combate discriminarea. Toate statele membre au o legislaţie proprie privind tratamentul 

egal, dar obiectivele, conţinutul şi gradul de aplicare al acestor legi variază mult. 

De exemplu, doar jumătate din statele membre interzic în mod explicit discriminarea pe 

baze orientării sexuale, iar majoritatea statelor membre nu prevăd în legislaţia internă 

interzicerea discriminării pe motive de vârstă sau dizabilităţi. De aceea, articolul 13 a deschis 

drumul pentru suplinirea acestor carenţe în legislaţiile interne ale statelor membre prin adoptarea 

de directive specifice.  

Această legislaţie este aplicabilă doar pe teritoriul Uniunii Europene, dar face parte din 

regulamentul comunitar pe care statele candidate din Europa Centrală şi de Est trebuie să-l 

implementeze în vederea aderării. 

Pentru eliminarea pe cât posibil a discriminării rasiale, a fost înfinţat Comitetul pentru 

Eliminarea Discriminării Rasiale, fiind alcătuit din 18 membrii, cunoscuţi pentru “înalta lor 

moralitate şi imparţialitate”, care sunt aleşi de statele părţi din rândul cetăţenilor lor şi care îşi 

exercită funcţiile cu titlul individual. Acest comitet analizează rapoartele primate din partea 

statelor şi supune în fiecare an, Adunării Generale a Naţiunilor Unite un raport asupra activităţii 

sale şi poate să facă sugestii sau remarcări de ordin general bazate pe examinarea rapoartelor. 

A fost adoptată o strategie complexă UNESCO în care sunt luate în considerare direcţiile 

de activitate, cărora le-a fost dat un impuls în rezultatul reformei, desfăşurate tot de UNESCO, 

orientate spre concentrarea activităţilor în acele regiuni unde Organizaţia poate realiza o acţiune 

reală. Ea corespunde obiectivelor strategice, care se referă la amplificarea securităţii umane, 

precum şi priorităţilor, stabilite în strategia de durată medie, în care pentru UNESCO se mai 

propune „a utiliza, de asemenea, experienţa sa şi cunoştinţele în scopul lichidării tuturor formelor 

                                                 
8 Necula, Ciprian (2004). Combaterea discriminării. Bucureşti, Ed. Ars-Decendi 
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de discriminare, în special în cadrul activităţii privind totalurile Conferinţei Mondiale privind 

lupta contra rasismului, discriminării rasiale, xenofobiei şi a intoleranţei, adiacentă lor…’’  

Această nouă strategie se bazează pe rezultatele efectuării cercetărilor privind diversele 

cauze şi forme ale discriminării, precum şi pe recomandările consultaţiilor regionale privind 

rezultatele Conferinţei de la Durban, la care au participat activ reprezentanţii Direcţiei 

Comisariatului supreme pentru drepturile omului, precum şi un referent special al Comisiei 

pentru drepturile omului care se ocupă de problemele rasismului, discriminării rasiale, 

xenofobiei şi a intoleranţei, adiacente lor.   

 

Obiectivele de bază prevăzute în strategia UNESCO: 
 amplificarea activităţii în lupta cu rasismul, discriminarea, xenofobia şi intoleranţa în 

diverse domenii ale competenţei ei; 

 consolidarea colaborării cu alte instituţii ale sistemului Organizaţiei Naţiunilor Unite; 

 consolidarea acţiunilor privind atragerea atenţiei în regiuni şi a reţelelor de solidaritate pe 

calea stabilirii noilor legături de parteneriat şi mobilizării partenerilor tradiţionali, aşa ca 

organizaţiile societăţii civile, în special, organizaţiile privind protecţia drepturilor omului, 

universităţile, centrele de cercetare ştiinţifică şi instituţiile de învăţămînt, A.Ş.P. 

competente din toată lumea. 

 

 

 

Minorităţile în România 
 

Structura etnică a populaţiei 
 

Problematica privind minoritatile din România, prezintă un deosebit interes în evolutia 

structurii etnice a poporului roman in ultimul veac. În România , principalul grup etnic majoritar 

îl reprezintă românii. Ei reprezintă conform recensământului din 2002 89,5 % din populaţie. În 

România trăiesc alături de comunităţile de români diferite alte comunităţi etnice, cu tradiţii 

culturale, lingvistice şi religioase specifice. Regiunile cu cea mai mare diversitate etnică din 

România sunt Transilvania, Banatul, Bucovina şi Dobrogea. În zonele cu diversitate etnică mai 
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redusă, precum Oltenia şi Moldova, se manifestă cea mai mică deschidere atât faţă de 

pluralismul etnic, cât şi faţă de cel politic.  De menţionat, însă, sunt atitudinile ostile ale 

ungurilor faţă de românii din România, care se manifestă în zonele unde aceştia sunt cel mai 

mult prezenţi (Harghita, Covasna), unde are loc un proces accentuat de asimilare a românilor. 

Principala „sursă de tensiune intercomunitară identificată este separarea educaţiei formale pe 

criteriu etnic, iar problema principală este că educaţia devine factor de clivaj şi nu de integrare, 

ceea ce este în contradicţie cu menirea sa”9.  Problema constă în modul de operare cu limba 

română, transformată pentru etnicii minoritari în limbă străină. 

Înregistrările populaţiei, până în cea de-a doua jumătate a sec. al XIX-lea, nu permit o 

analiză concludentă a structurilor naţionale pentru fiecare din statele aparţinătoare Europei 

Centrale. În ceea ce priveşte România, putem urmări structura naţională pe baza datelor autentice 

(oficiale cuprinse în recensăminte) din ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea. Potrivit 

situaţiilor istorice specifice perioadei respective, datele se referă la fiecare din Principatele 

Române (Muntenia, Transilvania, Moldova) şi demonstrează că românii au format naturalmente 

pătura cea mai deasă şi cea mai compactă din totalul populaţiei. Astfel că, la recensământul din 

anul 1899, din totalul populaţiei Munteniei, Olteniei, Dobrogei (5 489 296 loc.), 92,1% erau 

români, iar în cadrul populaţiei rurale ponderea era de 97,6%. În Transilvania, Banat, Crişana şi 

Maramureş, ponderea populaţiei româneşti oscila, în perioada 1880 - 1910, între 57,2% şi 53,3%. 

În urma recensământului din 2002 s-a stabilit că 10,5% din populaţia României are altă 

etnie decât cea română, iar 9% din populaţie are altă limbă maternă decât limba română.  

Conform recensământului din ianuarie 1992, structura populaţiei era următoarea: români 

(89.4%), maghiari (7.13%), ţigani (1.80%), germani (0.52%), ucraineni (0.29%), ruşi-lipoveni 

(0.17%), sârbi (0.14%), turci (0.13%), tătari (0.11%), slovaci (0.09%), alte nationalităţi bulgari, 

evrei, croaţi, cehi, polonezi, greci, armeni ş.a. (0.3%).  

Minorităţile etnice cele mai importante au fost - şi sunt şi acum - cele reprezentate de 

maghiari, ţigani, germani, ucraineni, ruşi-lipoveni, evrei, turci, tătari, armeni, bulgari, sârbi, 

croaţi, slovaci, cehi, polonezi, greci, albanezi, italieni. La ora actuală în România sunt 

recunoscute oficial 18 minorităţi etnice, fiecare dintre acestea (cu excepţia celei maghiare) fiind 

                                                 
9  Baltasiu, Radu (2013). Slăbirea comunităţii româneşti din Harghita şi Covasna. Bucureşti: Ed. 

Etnologică,  p.22-23 
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reprezentate automat în Parlamentul României. Lor li se mai adaugă organizaţii deja constituite 

ale slavilor macedoneni (de asemenea, cu un reprezentant în Camera Deputatilor), ale rutenilor 

etc. 

În general,  minorităţile etnice s-au bucurat în România modernă de drepturi şi libertati 

care le-au permis să-şi conserve şi promoveze specificul etnic sau cultural, chiar şi într-un mod 

agresiv şi abuziv, în cazul celei maghiare. 

 

 

Statutul juridic al minorităţilor 
 

După căderea regimului comunist, drepturile minorităţilor au început să devină vizibile, 

atât pe scena politică, cât şi pe cea legislativă din România. ,Identitatea diferitelor grupuri etnice 

de pe teritoriul României a început să fie recunoscută formal şi protejată, dezvoltându-se o serie 

de mecanisme, mai mult sau mai puţin eficiente de implementare a unor legi ce au ca scop, 

printer altele, şi protecţia minorităţilor.  

De altfel, România a devenit ţară membră a mai multor tratate internaţionale privind 

drepturile omului şi drepturile minorităţilor în procesul de transformare într-un stat cu regim 

democratic. 

Introducerea unor măsuri legislative privind protecţia minorităţilor a fost şi una dintre 

precondiţiile aderării la Uniunea Europeană. Pe plan intern, România a făcut paşi importanţi în a 

menţine şi a dezvolta un climat de toleranţă şi înţelegere multiculturală, precum şi în a crea un 

cadru legislativ şi instituţional care să răspundă nevoilor de protecţie şi dezvoltare a drepturilor 

minorităţilor naţionale existente aici.  

Persoanele aparţinând minorităţilor naţionale se bucură, pe lângă drepturile universale ale 

omului, şi de Constituţia României şi de drepturi speciale, cu scopul de a menţine identitatea 

grupului minoritar, cel puţin la nivel cultural, lingvistic şi religios10. 

Noua legislaţie s-a axat în principal pe dezvoltarea criteriilor în domeniul nediscriminării, 

a folosirii limbii materne în sfera publică şi în educaţie, reprezentare politică a minorităţilor atât 

la nivel central cât şi local. 

                                                 
10 Necula, op. cit. p.12 
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Legislaţia românească prevede garanţii importante pentru participarea minorităţilor 

naţionale în sfera politică. Ilustrativ este cazul minorităţii maghiare care joacă un rol activ în 

viaţa publică din România, participând în prezent la guvernare şi influenţând considerabil 

politica statului de protecţie a minorităţilor. 

Constituţia României garantează un loc în Parlament câte unui reprezentant al fiecărei minorităţi 

naţionale, în cazul în care nu au reuşit să atingă pragul electoral în alegeri.  

Dreptul la educaţie în limba maternă este şi el garantat prin legea învăţământului. În conformitate 

cu Constituţia revizuită, persoanele aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul de a utiliza 

limba maternă în instanţe, iar această posibilitate nu mai este restrânsă doar la instanţele penale. 

Principala instituţie din acest domeniu este Departamentul pentru Relaţii Interetnice, 

înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 111/200559, aflat în subordinea Guvernului şi 

desfăşurându-şi activitatea şi la nivelul prefecturilor, în cadrul unor birouri locale. Potrivit actului 

constitutiv, această instituţie are ca principale atribuţii: 

a) pune în aplicare politica stabilită prin Programul de guvernare în domeniul relaţiilor 

interetnice; 

b) elaborează şi supune Guvernului spre aprobare strategii şi politici pentru păstrarea, 

afirmarea şi dezvoltarea identităţii etnice a persoa nelor aparţinând minorităţilor 

naţionale; 

c) elaborează proiecte de legi şi alte acte normative din domeniul său de activitate; 

d) avizează proiecte de legi şi alte acte normative, care au incidenţă asupra drepturilor şi 

îndatoririlor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale; 

e) monitorizează aplicarea actelor normative interne şi internaţionale, referitoare la protecţia 

minorităţilor naţionale; 

f) participă la elaborarea Raportului cu privire la aplicarea de către România a Convenţiei-

cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale a Consiliului Europei, precum şi la 

elaborarea capitolelor referitoare la minorităţile naţionale din rapoartele României către 

alte instituţii şi organisme internaţionale; 

g) stimulează dialogul majoritate-minorităţi naţionale, în vederea îmbunătăţirii actului 

decizional şi a măsurilor de implementare; 

h) cultivă valorile comune, combaterea discriminării şi a prejudecăţilor, prin promovarea 

diversităţii culturale, lingvistice şi confesionale prin activităţi pe bază de proiecte; 
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i) promovează şi organizează programe privind garantarea, păstrarea, exprimarea, 

promovarea şi dezvoltarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a 

persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale; 

j) sprijină realizarea unor programe sau activităţi interetnice iniţiate de or ganizaţii, asociaţii, 

fundaţii sau instituţii publice, pe bază de proiecte; etc. 

Anterior, fusese înfiinţată Agenţia Naţională pentru Romi, prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 78/200460, aprobată prin Legea nr. 7 din 28 februarie 200561. Atribuţiile sale au 

fost reglementate prin Hotărârea Guvernului  nr. 1703/200462, modificată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1124/200563. Potrivit acestor acte legale, Agenţia a preluat atribuţiile Oficiului 

pentru problemele romilor din structura Departamentului pentru Relaţii Interetnice, inclusive ale 

Unităţii de implementare a Programului PHARE nr. RO/2002/000- 586.01.02 – „Sprijin pentru 

strategia naţională de îmbunătăţire a situaţiei romilor”. 

Alte instituţii care se ocupă de aprobarea şi respectarea drepturilor minorităţilor de o 

importanţă deosebită sunt: Centrul naţional de Cultură pentru Romi, înfiinţat prin Hotărârea 

Guvernului 834/2003, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1486/2003; Institutul pentru 

Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, înfiinţat prin Ordonanţa Guvernului nr. 121/2000, 

aprobată prin Legea nr. 396/2001. 
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Secțiunea Recenzii 

Ioan Pelivan. Istoric al mișcării de eliberare națională din Basarabia. 

Ediție îngrijită și studiu introductiv de Constantin, I., Negrei, I. și Negru, 

G.; Editura Biblioteca Bucureștilor, București, 2012 

Cătălin Stancu 

 

 Generația tânără a avut un rol foarte important în constituirea statului național unitar 

român, fiecare provincie ce s-a unit cu România la 1 decembrie 1918 având un grup de tineri al 

cărui ideal era făurirea României Mari. Dintre tinerii ce au făcut parte din mișcarea de eliberare a 

Basarabiei se remarcă Ioan Pelivan. Prin ce se remarcă Ioan Pelivan față de ceilalți compatrioți 

implicați în făurirea marelui proiect național? Activitatea sa livrească pusă în slujba idealului 

naținoal îl face pe Ioan Pelivan să devină unul din liderii mișcării de eliberare al Basarabiei. 

 Astfel, volumul „Ioan Pelivan. Istoric al mișcării de eliberare națională din Basarabia”, 

apărut în 2012 la Editura Biblioteca Bucureștilor reprezintă o încunuare a activității istoricului  

basarabean. 

Structurată în patru capitole („Studii și articole”; „Personalități basarabene”, „Memorii și 

mărturii”; „Evocarea personalității lui Ioan Pelivan”), lucrarea are ca scop împrospătarea 

memoriei colective cu privire la activitatea depusă de către istoricul de peste Prut cu privire la 

realizarea idealurillor naționale. 

Primul capitol, „Studii și articole”, reprezintă o importantă activitate de documentare cu 

privire la trecutul Basarabiei de dinainte de realizarea unirii cu România (27 martie/9 aprilie 

1918). Capitolul pune în vedere cititorului argumente cu privire la caracaterul românesc al 

populației de dincolo de Prut, scoate la iveală faptul că deși influența rusă a fost una pronunțată, 

caracterul românesc al basarabenilor nu s-a pierdut, prezintă maniera în care spațiul moldovenesc 

a evoluat după 1812 și până în momentul înfăpturii unirii din 1918 (cu un mare accent pus asupra 



2 
 

înfăptuirii Marii Uniri, dar și a Conferinței de la Paris ce a simbolizat recunoașterea 

internațională a noului stat format). 

Cel de-al doilea capitol al lucrării „Personalități  basarabene” evocă o serie de 

personalități cu un rol foarte important în formarea conștiinței naționale în Basarabia. Cele mai 

evocate figuri de către istoricul basarabean sunt Alexandru Matei Cotruță și Nicolae Ștefan 

Casso. Activitatea acestora este una importantă nu numai din punct de vedere politic, cei evocați 

de către Pelivan având o importanță decisivă nu numai în înfăptuirea unirii cu România, dar și pe 

plan social și cultural. Activitatea în slujba adevărului național poate fi văzută și la nivelul 

acestui capitol, nu sunt evocate numai figurile ce au adus contribuții în realizarea proiectului 

național, este menționată și activitatea indivizilor al căror scop a fost împiedicarea realizării 

obiectivelor naționale.  Cel mai adesea ca figuri negative ale vremurilor lui Pelivan sunt 

menționați Matvei Grigorie Krupenski și episcopul Serafim Ciceagov. 

Al treilea capitol al acestei lucrări este aduce cititorului maniera în care Ioan Pelivan a 

trăit cele mai importante momente din istoria Basarabiei, întregul proces de eliberare de sub 

jugul slav, dar și momentele ulterioare de recunoaștere ale statului nou format în sud-estul 

Europei. Sunt descrise cu acuratețe, atât întreg procesul de eliberare al Basarabiei, dar și 

momentele de tensiune diplomatică din cadrul conferinței de la Paris. 

Ultimul capitol al lucrării scot în evidență rolul și personalitatea lui Ioan Pelivan . 

Nenumăratele evocări realizate de Pantelimon Halippa sau de Emanoil Catelly scot în evidență 

faptul că istoricul basarabean și-a desfășurat activitatea numai într-o manieră patriotică. Nicolae 

Iorga, observă acest fapt și afirmă că o parte din succesul diplomatic obținut la Paris după 

încheierea Primului Război Mondial se datorează activității publicistice a lui Ioan Pelivan. 

Activitatea lui Ioan Pelivan în vederea împlinirii proiectului de făurire națională nu a 

constat numai în documentarea istorică, ci și în implicarea acestuia în diferite cercuri și societăți 

culturale, dar și în înfăptuirea de reviste și publicații prin care să popularizeze și să întărească 

ideile naționale.  
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Totuși, această activitate pusă în scopul libertății neamului are și consecință prețul 

libertății individuale a lui Ioan Pelivan, ultima etapă a  vieții găsindu-l mai întâi în Siberia, ca 

mai apoi să fie strămutat la închisoarea de la Sighetul Marmației acolo unde își găsește sfârșitul. 

Cea mai bună modalitate de a încheia această scurtă prezentare a activității istoricului 

basarabean se regăsește în îndemnul acestuia cu privire la maniera în care trebuie efectuat studiul 

istoriei Basarabiei de către tineri. Acest  îndemn, văzut  în contextul geopolitic al zilelor noastre 

rămâne valabil și pentru tinerii societății contemporane. Astfel cărturarul de peste Prut oferă 

repere de acțiune tinerilor: „Tineretul nostru studios să cerceteze cât mai mult trecutul nostru 

moldovenesc din Basarabia, de sub stăpânirea rusească. Îl asigur că, în arhivele particulare și ale 

Statului, va găsi fapte și episoade, cu care se poate mândri întreg neamul românesc. Să știe că 

fără studierea trecutului, nu se poate dezvolta nici conștiința, nici sentimentul de demnitate și de 

mândrie națională.” 


