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SuMMaRY
In reality, the topic of the autonomy directly affects a tense relationship between the fundamental 

principles of law for self-determination of nationalities and for territorial integrity of states. In case of 
cultural autonomy, as opposed to territorial autonomy, a special status necessary for the administration of 
their problems is granted not to a territorial unit, but to a group of people gathered in a form of suitable 
combination. This form of autonomy is useful when ethnic groups are not in majority in the areas where 
they live or if they do not consider necessary to require territorial autonomy, for any reason.

U
1991, în străduinţele internaţionale pentru asigurarea 
legislaţiei europene a grupurilor etnice, demarate la mij-
locul anului 1990 şi crescând continuu în intensitate. 

La sfârşitul lunii mai 1992, UFCEE a prezentat un 
proiect de convenţie referitor la drepturile de bază ale 
grupurilor etnice europene în concordanţă cu punctele 
de vedere ale grupurilor etnice pe care le reprezintă. 
În acest mod s-a încercat să se pună faţă în faţă aş-
teptările şi solicitările multor grupuri etnice europene 
cu rezultatul discuţiilor internaţionale, bazate mai ales 
pe raţiuni de stat, în speranţa canalizării divergenţelor 
dintre acestea spre un dialog fructuos. 

La întâlnirea de vârf a Consiliului Europei din 
9 octombrie 1993 de la Viena s-a decis elaborarea a 
două instrumente juridice pentru protecţia drepturilor 
grupurilor etnice: o Convenţie-cadru şi un Protocol 
adiţional la CEDO. Astfel, s-au stabilit definitiv direc-
ţiile pentru elaborarea unei legislaţii unitare europene 
privind grupurile etnice. 

Decizia de la Viena reprezintă un compromis, deoa-
rece, pe bună dreptate, s-a aşteptat o decizie în favoa-
rea unei Convenţii speciale în locul Convenţiei-cadru. 
Acest lucru nu s-a realizat, dar trebuie de menţionat 
că, din punct de vedere politic, s-a deschis astfel ca-
lea spre elaborarea unui Protocol adiţional la CEDO, 
fie că acesta va fi limitat doar la domeniul cultural. 
Acest lucru reprezintă un progres, chiar dacă până la 
semnarea şi ratificarea acestui instrument mai sunt de 
depăsit obstacole considerabile. 

Un protocol adiţional ar putea fi un instrument cu 
două avantaje indiscutabile: primul – că ar introdu-
ce protecţia grupurilor etnice în sistemul european de 
protecţie a drepturilor omului şi al doilea – că faţă de 
drepturile specificate în el se va putea apela direct la 
Consiliul Europei. 

Din acest considerent, un protocol adiţional com-
plet referitor la protecţia grupurilor etnice a fost şi va 
fi întotdeauna un obiectiv prioritar al UFCEE. Con-
form celor stabilite de Conferinţa de vârf a Consiliului 
Europei de la Viena, un asemenea protocol adiţional 
nu poate conţine drepturi colective, în timp ce o pro-
tecţie globală europeană a grupurilor etnice trebuie să 
completeze drepturile individuale cu drepturile colec-
tive ale grupurilor. UFCEE susţine că este necesar un 
nou instrument, sub forma unei Convenţii speciale, 
care să pună la punct toate problemele nerezolvate 
prin Convenţia-cadru şi Protocolul adiţional, cum ar 
fi, în special, drepturile colective şi autonomia. 

Ţinând seama de această situaţie nouă, propune-
rea UFCEE din 1992 a fost revăzută şi construită din 
două părţi care se completează reciproc, şi anume: 

Partea I: proiectul unui Protocol adiţional la 
CEDO referitor la drepturile de bază ale membrilor 
grupurilor etnice europene;

Partea II: un proiect de propuneri pentru o Con-
venţie specială referitoare la drepturile grupurilor et-
nice din Europa la autonomie. 

Această variantă actualizată a fost adoptată la 
Congresul UFCEE de la Gdansk, la 12 mai 1994, şi 
înaintată instanţelor europene şi internaţionale com-
petente. 

Comparativ cu numărul ridicat de cazuri proble-
matice pentru care autonomia reprezintă instrumentul 
cel mai potrivit de protecţie a grupurilor etnice, numă-
rul real de autonomii existente în Europa este foarte 
redus şi cunoştinţele despre acestea sunt foarte puţin 
răspândite. Discuţiile, controversele despre autono-
mie par şi ele a fi străine de realitate. Aproape în toate 
cazurile statele au temere că autonomia ar fi primul 
pas spre secesiune, cu toate că s-a dovedit сă о auto-
nomie acordată lа timp este modul сеl mai eficient de 
prevenire а tendinţelor secesioniste.
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Într-аdеvăr, tema autonomiei influenţează direct 
relaţia tеnsiоnаtă dintre principiile fundamentale ale 
dreptului lа autodeterminare аl nalionalităţilor şi in-
tegritatea teritorială а statelor. Din acest motiv, Actul 
final аl Conferinţei CSCE de la Helsinki din 1975 
prevedea о reglementare care limitează dreptul la 
autodeterminare „cu păstrarea intеgrităţii teritoriale 
а statelor”. 

După dezintegarea URSS, а Cehoslovaciei şi Iu-
goslaviei această reglementare аbia а mai putut asi-
gura crearea а 19 state suplimentare, dar spaţiul de 
manevră pentru араriţia а noi state ре baza dreptului 
extern lа autodeterminare este practic epuizat. Forma-
rea de noi state în Europa nu poate fi continuată mai 
departe, fără distrugerea completă а acesteia. Invers, 
tendinţa considerării autonomiei са parte integrantă а 
dreptului lа autodeterminare (autodeterminare inter-
nă) este singura саlе viabilă, deoarece în acest mod se 
păstrează integritatea teritorială а statului. 

Astfel, cu toate сă tema autonomiei conţine о oa-
recare cantitate de explozibil politic, еа este totuşi 
capabilă să detensioneze tensiuni potenţiale,  deoarece 
realmente nu lezau integritatea teritorială а statelor. În 
ce ne priveşte, considerăm că cea mai efectivă formă 
de dezvoltare a identităţii entice este totuşi autonomia 
culturală.

În cazul autonomiei culturale, spre deosebire de 
autonomia teritorială, statutul special necesar admi-
nistrării problemelor proprii nu se acordă unei unităţi 
teritoriale, ci unui grup de persoane reunit într-o for-
mă de asociere adecvată. Această formă de autonomie 
este utilă atunci când grupurile etnice nu sunt majo-
ritare în zonele în care locuiesc sau dacă acestea nu 
consideră necesară solicitarea autonomiei teritoriale, 
indiferent din care motiv. Important este faptul ca 
uniunea care primeşte autonomia culturală, în orice 
formă de asociere ar fi ea, să cuprindă o parte semni-
ficativă a grupului etnic respectiv, pentru ca organele 
de conducere care iau decizii în cadrul autonomiei să 
fie alese în mod democratic şi liber. 

Autonomia culturală trebuie să cuprindă toate do-
meniile care, conform părerii grupurilor etnice, sunt 
esenţiale pentru păstrarea, protecţia şi dezvoltarea 
identităţii lor, domenii semnificative, cum ar fi: 
ücultura; 
üînvăţământul; 
üinformarea, inclusiv prin radio şi tv; 
üutilizarea de însemne proprii; 
üalte domenii utile păstrării şi exercitării drepturi-

lor de protecţie proprie necesară. 
Autonomia culturală mai cuprinde şi dreptul de a 

crea şi a întreţine instituţii, mai ales în domeniile: 
üînvăţământului; 
ümediilor scrise şi electronice; 
üprivind păstrarea tradiţiilor; 

üculturii; 
üeconomiei. 
În Republica Moldova, deşi nu se vorbeşte despre 

o formă specială a autonomiei culturale acordate unui 
grup etnic care locuieşte dispersat, această posibilita-
te o oferă Legea cu privire la drepturile persoanelor 
aparţinând minorităţilor naţionale şi la statutul juridic 
al organizaţiilor lor, care în art.5 stabileşte că statul 
se obligă să contribuie la crearea condiţiilor necesa-
re păstrării, dezvoltării şi exprimării identităţii etnice, 
culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor apar-
ţinând minorităţilor naţionale, că monumentele de is-
torie şi cultură ale minorităţilor naţionale sunt ocrotite 
de stat.

 În scopul dezvoltării identităţii etnice a indivizilor 
care aparţin la o altă etnie decât cea majoritară, statul 
garantează realizarea drepturilor persoanelor aparţi-
nând minorităţilor naţionale la educaţie preşcolară, la 
studii primare, medii (generale şi profesionale), supe-
rioare şi postuniversitare în limbile moldovenească şi 
rusă, creează condiţii pentru realizarea dreptului lor la 
educaţie şi la instruire în limba maternă (ucraineană, 
găgăuză, bulgară, ivrit, idiş etc.). Pentru asigurarea 
procesului de instruire în instituţiile de învăţământ în 
care predarea se face, în întregime sau parţial, în limbile 
minorităţilor naţionale, statul contribuie la elaborarea 
de programe şi literatură didactico-metodică, la instru-
irea cadrelor didactice, colaborând în acest domeniu cu 
alte ţări. Persoanele aparţinând minorităţilor naţionale 
şi organizaţiile lor au dreptul, în condiţiile legii, să 
fondeze instituţii preşcolare şi instituţii de învăţământ 
particulare de toate nivelurile. Persoanele aparţinând 
minorităţilor naţionale au dreptul la libera folosire a 
limbii materne, atât în scris, cât şi oral, să aibă acces 
la informaţii în această limbă, să le difuzeze şi să facă 
schimb de informaţii.

Deci, autonomia culturală nu se oferă în special 
cuiva, pentru o autonomie culturală sunt create condi-
ţii necesare ca cei care constituie minorităţi naţionale 
să aibă posibilitatea la existenţă şi dezvoltare în mod 
egal cu toţi membrii societăţii, indiferent de aparte-
nenţa etnică sau religie.

În perioada de după 1989 drepturile minorităţilor 
naţionale din România au fost promovate în mai multe 
dimensiuni ale politicilor publice: prin instituţiona-
lizarea variatelor modalităţi de participare la actul 
legislativ şi executiv, respectiv prin variate măsuri le-
gal-instituţionale menite a asigura protejarea, păstrarea 
şi dezvoltarea variatelor dimensiuni ale particularită-
ţilor identitare ale minoritarilor din România (politici 
culturale, lingvistice, educaţionale şi administrative). 
Cum o componentă majoră (chiar centrală) a identităţii 
etnice o reprezintă limba, o parte considerabilă a aces-
tor politici s-a concentrat pe asigurarea reproducerii 
instituţionale şi folosirii publice a limbilor minoritarilor 
din România.
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Pe baza unor analize formale (evaluând doar conţi-
nutul prevederilor juridice) se poate afirma că drepturile 
lingvistice ale minoritarilor din România au înregistrat 
câteva îmbunătăţiri semnificative. 

Comparativ cu prima jumătate a anilor nouăzeci, 
normele legale care fac posibile reproducerea institu-
ţională şi utilizarea regulată în contexte oficiale a unei 
alte limbi decât limba oficiala a unui stat, au devenit mai 
permisive, existând mai multe oportunităţi legal-insti-
tuţionale de însuşire şi utilizare a limbilor minoritare.

 Evaluarea eficienţei înţelegem s-o facem pe două 
planuri relativ distincte: 

• gradul de implementare a legii (aplicarea 
legislaţiei) – urmărind să stabilim în ce măsura sunt 
implementate prevederile referitoare la drepturile 
lingvistice ale minoritarilor cuprinse în Legea 
administraţiei publice locale (Legea nr.215 din         
23 aprilie 2001); 

• gradul de realizare a proiectului politic – urmărind 
să stabilim în ce măsura şi în ce direcţie se modifică 
dinamica relaţiilor, fenomenelor (economice, sociale, 
culturale etc.) pe care clasa politică a dorit să le 
modifice prin promovarea unei legislaţii în domeniul 
drepturilor lingvistice ale minoritarilor. 

Vorbind despre drepturi lingvistice, înainte de toate, 
urmărim stabilirea gradului de implementare a para-
grafelor ce conferă drepturi lingvistice minoritarilor 
cuprinse în cadrul Legii administratiei publice locale. 
Mai concret, urmărim schimbările intervenite la nive-
lul simbolisticii locale (inscripţii bilingve la diferite 
instituţii, indicatoare rutiere bilingve etc.), respectiv 
la nivelul practicilor de comunicare în cadrul adminis-
traţiei publice locale (asigurarea comunicării bilingve 
la nivelul birourilor care au relaţii cu publicul, infor-
marea publică în limba minorităţilor, folosirea limbii 
minorităţilor la diferite ceremonii şi întruniri publice, 
inclusiv la şedinţele consiliilor locale).

În ceea ce priveşte proiectul politic mai amplu 
urmărit de aceste politici publice, vom porni de la 
conţinutul articolului 6.1. din Constituţia României, 
care stipulează recunoaşterea şi garantarea „persoa-
nelor aparţinând minorităţilor naţionale a dreptului la 
păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor 
etnice, culturale, lingvistice şi religioase”. Pornind de 
aici, considerăm ca un indicator adecvat al păstrării 
identităţii lingvistice îl reprezintă gradul în care di-
feritele grupuri etnolingvistice se identifică cu limba 
lor maternă, respectiv gradul şi dinamica în timp a 
suprapunerii identităţii etnice şi lingvistice, pe care 
l-am considerat un indicator al vitalităţii lingvistice. 
Prin vitalitate lingvistică înţelegem capacitatea unui 
grup de a-şi păstra caracteristicile lingvistice distinctive 
într-un mediu multilingv. 

Recunoaştem, o evaluare în acest sens este nu nu-
mai dificilă, dar într-un anumit sens este şi prematură. 
Este dificilă din cauza multitudinii factorilor care au 
impact asupra dinamicii vitalităţii lingvistice. Mai 
mult, impactul factorului legal-instituţional nu poate 
fi evaluat izolat, acţionând în contextul altor factori, 
dintre care cel mai important este, probabil, gradul de 
concentrare a comunităţii lingvistice. Este prematură, 
deoarece legislaţia şi schimbările politicilor publice 
în domeniul drepturilor lingvistice ale minorităţilor 
din România sunt relativ recente, iar impactul acestor 
schimbări necesită o perspectivă temporală mai amplă, 
fiind vorba de decenii şi nu doar de câţiva ani.

Conştientizând aceste dificultăţi, dorim sa reflectam 
asupra unor tendinţe separat pentru fiecare minoritate 
lingvistică din România: atât impactul legii în sensul 
implementării ei la nivelul localităţilor în care aceste 
minorităţi trăiesc, cât şi în perspectiva mai amplă a 
vitalităţii lingvistice a grupului.

 Promovarea dialogului interetnic, iniţiativele din 
domeniul educaţiei multiculturale, garantarea drep-
turilor minorităţilor nationale sunt preocupările con-
stante ale Departamentului pentru Relaţii Interetnice. 
Minorităţile naţionale beneficiind de dreptuirile con-
stituţionale au creat şi activează liber în 16 organizaţii 
neguvernamentale. 

Rezultatele obţinute de minorităţile naţionale la 
alegerile parlamentare din 2004 au fost următoarele: 
Senat – grupul parlamentar UDMR – 10 senatori; 
Camera Deputaţilor – grupul parlamentar UDMR – 
212 deputaţi.
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