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REZUMAT 
 

În urma primirii raportului naţional al României, la 24 iunie 1999 (datorat la 1 
februarie 1999), Comitetul consultativ a început examinarea raportului cu ocazia celei 
de-a 5-a sa reuniune, din perioada 13 – 16 septembrie 1999. În cadrul acestei 
examinări, o delegaţie a Comitetului consultativ a vizitat România, în perioada 19-21 
iunie 2000, cu scopul de a obţine informaţii suplimentare, din partea reprezentanţilor 
guvernului şi ONG-urilor, ca şi din partea altor surse independente, privind aplicarea 
Convenţiei-cadru. Comitetul consultativ a adoptat, ulterior, avizul privind România, 
cu ocazia celei de-a 10-a sa reuniune, la 6 aprilie 2001. 
 
Comitetul consultativ estimează că România a depus eforturi apreciabile în favoarea 
minorităţilor naţionale şi a culturilor lor, în special datorită înfiinţării Consiliului 
Minorităţilor Naţionale şi introducerii dreptului de reprezentare specială în Parlament. 
Comitetul consultativ salută îmbunătăţirile constatate în relaţiile intercomunitare în 
cursul ultimilor ani, în particular între minoritatea ungară şi restul populaţiei 
României. Constată cu satisfacţie că politica urmată a contribuit la promovarea unui 
climat de mai mare toleranţă cu privire la minorităţi şi îşi exprimă încrederea că, pe 
viitor, autorităţile vor consolida aceste rezultate.  
 
Au fost adoptate sau sunt în curs de adoptare garanţii juridice importante 
corespunzătoare unui număr de articole ale Convenţiei-cadru. Sunt încă necesare 
eforturi semnificative pentru a completa cadrul juridic şi instituţional şi a veghea ca 
acesta să fie în întregime aplicat în practică.  
 
Situaţia romilor naşte vii preocupări, în special cu privire la numeroase acte de 
discriminare comise în domenii foarte variate. Cu toată hotărârea autorităţilor de a 
accelera integrarea socială a romilor, Comitetul consultativ rămâne preocupat de 
persistenţa unor importante dezechilibre, între un mare număr de romi şi restul 
populaţiei, atât în ceea ce priveşte situaţia socio-economică, cât şi nivelul de trai, 
dezechilibre agravate de situaţia nesatisfăcătoare a romilor în sistemul de învăţământ. 
Comitetul consultativ este, de asemenea, preocupat de persistenţa cazurilor de 
brutalitate ale organelor de poliţie şi de modul în care aceste cazuri fac obiectul unor 
urmăriri în justiţie.  
 
În ceea ce priveşte celelalte minorităţi, chestiunile care necesită eforturi suplimentare 
se referă la presă, angajarea în sectorul public şi educaţia, domenii în care o atenţie 
particulară va trebui acordată minorităţilor mai puţin numeroase.  
 
Comitetul consultativ, referindu-se la concluziile şi recomandările specifice ale 
Comitetului Miniştrilor, apreciază că acestea ar putea contribui la aplicarea 
cuprinzătoare a Convenţiei-cadru în România. El este de părere că astfel de concluzii 
şi recomandări ar putea contribui la continuarea dialogului între guvern şi minorităţile 
naţionale. Comitetul consultativ supune, prin urmare, atenţiei Comitetului Miniştrilor 
o propunere de concluzii şi recomandări detaliate. Comitetul consultativ este gata să 
ia parte la urmărirea punerii în practică a concluziilor şi recomandărilor adoptate de 
Comitetul Miniştrilor în aplicarea regulii 36 a Rezoluţiei (97) 10 a Comitetului 
Miniştrilor. 
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I. STABILIREA PREZENTULUI AVIZ 
 
1. Raportul iniţial al României (în continuare: raportul naţional), datorat la 1 
februarie 1999, a fost transmis la 24 iunie 1999. Comitetul consultativ a început 
examinarea raportului naţional cu ocazia celei de-a 5-a reuniuni, care s-a desfăşurat în 
perioada 13-16 septembrie 1999. 
 
2. În cadrul acestui examen, Comitetul consultativ a identificat un număr de 
puncte asupra cărora a dorit să obţină informaţii mai ample. A adresat autorităţilor 
române, la data de 26 ianuarie 2000, un chestionar. Guvernul român a răspuns acestui 
chestionar la 6 aprilie 2000.  
 
3. Urmare unei invitaţii adresată de guvernul român şi în conformitate cu ceea ce 
prevede Regula 32 a Rezoluţiei (97) 10 a Comitetului Miniştrilor, o delegaţie a 
Comitetului consultativ a întâlnit reprezentanţi ai guvernului român în cursul unei 
vizite în România (19-21 iunie 2000). În timpul vizitei, delegaţia a întâlnit şi alţi 
interlocutori, în special Avocatul Poporului, membri ai parlamentului, Consiliul 
Minorităţilor Naţionale, Oficiul Naţional pentru romi, ca şi unele organizaţii ne-
guvernamentale şi alţi experţi. Pentru pregătirea prezentului aviz, Comitetul 
consultativ a consultat, de asemenea, o serie de documente provenind de la diverse 
organe ale Consiliului Europei, de la alte organizaţii internaţionale, ca şi de la ONG-
uri şi de la alte surse independente.  
 
4. Comitetul consultativ a adoptat, ulterior, prezentul aviz cu ocazia celei de-a 
10-a sa reuniune, la 6 aprilie 2001 şi a decis să îl transmită Comitetului Miniştrilor.  
 
5. Prezentul aviz este supus Comitetului Miniştrilor în baza articolului 26 (1) al 
Convenţiei-cadru în conformitate cu care, în scopul evaluării adecvării măsurilor luate 
de un Stat Parte pentru a da efect principiilor enunţate de Convenţia-cadru, 
«Comitetul Miniştrilor este asistat de un Comitet consultativ» şi în baza articolului 23 
al Rezoluţiei (97) 10 sus-menţionată, conform căruia «Comitetul consultativ 
examinează rapoartele naţionale şi transmite avizele sale Comitetului Miniştrilor». 
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II. REMARCI GENERALE PRIVIND RAPORTUL NAŢIONAL 
 
6. Luând notă de întârzierea de câteva luni în transmiterea raportului naţional, 
Comitetul consultativ precizează că informaţiile pe care le conţine se referă, în 
special, la legislaţia existentă şi nu face aproape deloc referiri la maniera în care 
Convenţia-cadru este pusă în practică. Comitetul consultativ notează, totuşi, că 
numeroase informaţii complementare şi clarificări utile au putut fi obţinute datorită 
raportului complementar transmis de autorităţile române ca răspuns la chestionarul 
său şi datorită numeroaselor reuniuni organizate cu ocazia vizitei menţionate. 
Comitetul consultativ estimează, prin urmare, că vizita organizată la invitaţia 
guvernului român a oferit o excelentă ocazie de a stabili un dialog direct cu 
reprezentanţii diverselor surse. Informaţiile complementare furnizate de guvern şi de 
ceilalţi interlocutori, în special reprezentanţii minorităţilor naţionale, s-au dovedit 
foarte preţioase, în particular, în ceea ce priveşte punerea în practică a normelor 
relevante.  
 
7. Comitetul consultativ ia act de spiritul de cooperare manifestat de autorităţile 
române după transmiterea raportului naţional şi de-a lungul procesului care a condus 
la adoptarea prezentului aviz.  
 
8. Comitetul consultativ regretă că autorităţile române nu au purtat consultări 
aprofundate în cursul elaborării raportului naţional. Se pare că organizaţiile şi 
instituţiile aparţinând minorităţilor, în primul rând Consiliul Minorităţilor Naţionale, 
nu au fost informate despre transmiterea de către guvern a raportului naţional. De 
asemenea, numeroase structuri şi instituţii publice cu competenţe în domeniul 
minorităţilor, printre care fostul Departament pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale 
(actualul Departament pentru Relaţii Interetnice) sau, de asemenea, Oficiul Naţional 
pentru Romi nu au fost informate despre redactarea raportului.  
 
9. Comitetul consultativ consideră că această manieră de a proceda nu a fost de 
natură să garanteze o sensibilizare eficiente cu privire la Convenţia-cadru şi la 
mecanismul său de control, atât la nivelul publicului cât şi a autorităţilor publice. În 
acest context, Comitetul consultativ constată că, în decizia sa nr. 114 din 20 iulie 
1999, Curtea constutuţională română a declarat, în mod greşit, că România nu a 
ratificat Convenţia-cadru. Comitetul consultativ consideră popularizarea Convenţiei-
cadru (ca şi a altor norme internaţionale în domeniul drepturilor omului) ca unul din 
factorii esenţiali pentru stabilirea şi menţinerea unei societăţi pluraliste şi autentic 
democratice. Este, de asemenea, de o importanţă capitală ca acest proces de 
conştientizare să implice atât sistemul judiciar, cât şi societatea civilă. Comitetul 
consultativ încurajează guvernul să ia măsuri de sensibilizare cu privire la Convenţia-
cadru, la raportul său explicativ şi la regulile relative la mecanismul de control la 
nivel internaţional, inclusiv prin publicarea şi difuzarea raportului naţional şi a altor 
documente relevante.  
 
 
10. În partea de aviz care urmează, Comitetul consultativ declară că, pentru unele 
articole, aplicarea articolului în cauză nu necesită observaţii speciale, dat fiind 
informaţiile de care dispune la acest moment. Aceasta nu înseamnă că măsurile 
întreprinse sunt suficiente şi că eforturile în domeniu pot fi încetinite sau sistate. 
Comitetul consultativ estimează, în fapt, că natura obligaţiilor Convenţiei-cadru 
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necesită eforturi susţinute şi constante din partea autorităţilor pentru ca principiile şi 
obiectivele Convenţiei-cadru să fie respectate. Mai mult, unele situaţii, considerate 
acceptabile în stadiul actual, dat fiind recenta intrare în vigoare a Convenţiei-cadru, nu 
vor mai fi, în mod necesar, considerate astfel în următoarele etape de monitorizare. În 
sfârşit, este posibil ca unele probleme care par relativ minore în momentul de faţă să 
se dovedească, cu timpul, că au fost subestimate.  
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III. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND ARTICOLELE 1-19 
 
Articolul 1 
 
11. Comitetul consultativ constată că România a ratificat un evantai larg de 
instrumente internaţionale. Conform elementelor de care dispune la această dată, 
Comitetul consultativ estimează că punerea în practică a acestei dispoziţii nu necesită 
alte observaţii specifice.  
 
 
Articolul 2 
 
12. Conform elementelor de care dispune la această dată, Comitetul consultativ 
estimează că punerea în practică a acestei dispoziţii nu necesită alte observaţii 
specifice.  
 
 
Articolul 3 
 
13. Pe baza recensământului din 1992, guvernul român consideră că următoarele 
minorităţi sunt acoperite de Convenţia-cadru (numele sunt cele folosite în raportul 
naţional): maghiari/secui, ţigani, germani/şvabi/saşi, ucraineni, ruşi/lipoveni, turci, 
sârbi, tătari, slovaci, bulgari, evrei, croaţi, cehi, polonezi, greci, armeni.  
 
14. Comitetul consultativ subliniază că, în absenţa unei definiţii chiar în 
Convenţia-cadru, Statele Părţi trebuie să examineze câmpul de aplicaţie personal pe 
care îl vor da acestui instrument în ţara lor. Poziţia guvernului român este considerată 
ca fiind rezultatul unei asemenea reflecţii.  
 
15. Dacă Comitetul consultativ notează, pe de o parte, că Statele Părţi dispun de o 
marjă de apreciere, în acest sens, pentru a ţine cont de condiţiile specifice din ţara 
respectivă, iar pe de altă parte, constată că această marjă de apreciere trebuie 
exercitată în conformitate cu principiile generale ale dreptului internaţional şi cu 
principiile fundamentale enunţate la articolul 3. El subliniază, în special, că punerea în 
aplicare a Convenţiei-cadru nu ar trebui să fie la originea unor distincţii arbitrare sau 
nejustificate.  
 
16. Din acest motiv, Comitetul consultativ estimează că este în sarcina lui să 
examineze câmpul de aplicare personal dat Convenţiei-cadru, cu scopul de a se 
asigura că nu dă naştere nici unei distincţii de acest tip. În plus, consideră că trebuie să 
verifice aplicarea corespunzătoare a principiilor fundamentale enunţate la articolul 3.  
 
17. Comitetul consultativ salută faptul că raportul naţional şi răspunsul guvernului 
la chestionarul său menţionează existenţa şi a altor grupuri pe care guvernul nu le 
consideră, în acest stadiu, ca fiind protejate de Convenţia-cadru. Astfel, Comitetul 
consultativ constată că recensământul din 1992 conţine o rubrică intitulată “alte 
naţionalităţi” regrupând 8.420 persoane. Conform autorităţilor române, această 
rubrică acoperă mai multe grupuri conţinând fiecare între 10 şi 200 de indivizi, 
inclusiv ne-resortisanţi.  
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18. A fost sugerat că ceangăii figurează printre aceste “alte naţionalităţi”. În 
absenţa unor dispoziţii legislative în dreptul român privind condiţiile pentru 
recunoaşterea minorităţilor, s-ar părea că unele autorităţi consideră că ceangăii nu 
reprezintă o minoritate, ceea ce înseamnă că ei nu pot beneficia de aceleaşi drepturi ca 
minorităţile enumerate mai sus. În timpul vizitei sale în România şi în lumina 
diferitelor informaţii care I-au parvenit, Comitetul consultativ a putut constata un viu 
interes, din partea anumitor reprezentanţi ai comunităţii ceangăilor, pentru măsurile 
luate de stat în favoarea minorităţilor. Comitetul consultativ este de părere că, având 
în vedere prezenţa istorică a ceangăilor în România şi a elementelor specifice ale 
identităţii lor, autorităţile române ar trebui să considere extinderea Convenţiei-cadru 
la persoanele care s-au declarat aparţinând acestei comunităţi şi de a examina această 
chestiune în consultare cu reprezentanţii ceangăilor.  
 
19. În ceea ce priveşte situaţia altor grupuri, Comitetul consultativ este de părere 
că ar fi posibilă, de asemenea, examinarea includerii persoanelor aparţinând acestor 
grupuri într-o aplicare a Convenţiei-cadru articol cu articol. Consideră că autorităţile 
române ar trebui să examineze această chestiune în consultare cu cei interesaţi. 
 
20. Articolul 3 al Convenţiei-cadru consacră dreptul, pentru o persoană aparţinând 
unei minorităţi naţionale, de a alege în mod liber de a fi tratată sau nu ca atare. 
Posibilitatea de a se recunoaşte sau nu în denumirea adoptată pentru a desemna 
minoritatea constituie unul din aspectele esenţiale a acestui drept.  
 
21. Cu ocazia recensământului din 2002, din moment ce sunt respectate principiile 
enunţate în Recomandarea nr. (97) 18 a comitetului miniştrilor privind protecţia 
datelor cu caracter personal colectate sau tratate cu scopuri statistice, persoanele 
aparţinând minorităţilor naţionale ar trebui încurajate să folosească posibilitatea pe 
care o au de a se identifica (a se vedea şi comentariile la articolul 4 de mai jos). În 
acest context, Comitetul consultativ constată că numeroşi reprezentanţi ai comunităţii 
rome refuză să fie denumiţi “ţigani”, în principal din cauza conotaţiei peiorative 
legată de perioada de robie. Formularele viitorului recensământ ar trebui, de 
asemenea, să aibă în vedere evitarea oricărei confuzii între turci şi tătari şi să permită 
o alegere clară în favoarea uneia sau alteia dintre identităţi. Comitetul consultativ este 
de părere că guvernul ar trebui să solicite avizul minorităţilor, în special prin 
intermediul Consiliului minorităţilor naţionale care şi-a manifestat deja interesul, 
privind organizarea recensământului şi, în particular asupra conţinutului formularelor. 
Comitetul consultativ încurajează, de asemenea, ideea recrutării şi pregătirii de 
observatori aparţinând minorităţilor, observatori care ar putea să joace un rol util în 
sensibilizarea minorităţilor cu privire la importanţa recensământului.  
 
 
Articolul 4 
 
22. În ceea ce priveşte punerea în practică la nivel constituţional a paragrafului 1 
din Articolul 4 al Convenţiei-Cadru, trebuie semnalat că articolul 16 din Constituţie 
garantează principiul general al egalităţii şi că articolul 6 paragraful 2 impune ca orice 
măsură luată pentru a promova dreptul la identitate să se conformeze principiilor 
egalităţii şi non-discriminării. În ceea ce priveşte Codul penal, articolele 247 şi 317 
sunt pertinente, dar ele sancţionează numai unele acte discriminatorii şi au un câmp de 
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aplicaţie limitat. În ansamblu, combinarea acestor dispoziţii constituţionale şi legale 
nu s-a dovedit eficientă pentru a lupta împotriva discriminării.  
 
23. Comitetul consultativ salută, în mod particular, recenta adoptare de către 
guvernul României a unei Ordonanţe privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare. Se speră că Parlamentul va fi în măsură să confere acestei 
Ordonanţe statutul de lege, pentru a-i consolida poziţia în ordinea juridică internă. În 
măsura în care acest nou act legislativ, aşteptat de mult timp de către minorităţile 
naţionale, prevede sancţiuni pentru cazuri de discriminare şi acoperă, în mod expres, 
numeroase situaţii din sectoarele public şi privat, reprezintă o extensie considerabilă a 
protecţiei oferită până acum de dreptul român. Este acum esenţial ca autorităţile să 
facă astfel încât această ordonanţă să fie pusă în practică rapid şi complet. Comitetul 
consultativ îşi exprimă speranţa obţinerii rapide a resurselor necesare de către 
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, care urmează a fi înfiinţat de 
către guvern pentru a investiga şi sancţiona cazurile de discriminare, şi se va bucura 
de sprijinul şi colaborarea tuturor instituţiilor publice.  
 
24. Comitetul consultativ salută, de asemenea, rolul pozitiv jucat în combaterea 
discriminării de instituţia Avocatul Poporului, în special în activitatea sa în favoarea 
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. Comitetul speră că această instituţie va 
fi dotată cu mijloacele necesare activităţii sale. Cu toate că Avocatul Poporului este o 
instituţie recentă, Comitetul consultativ constată cu regret că, în numeroase cazuri, 
solicitările de informaţii pe care le-a adresat diferitelor instituţii şi autorităţi publice 
nu au primit un răspuns sau acesta a fost incomplet sau tardiv. Pentru a creşte 
eficienţa activităţii sale împotriva discriminării, Comitetul consultativ consideră că 
Avocatul Poporului trebuie să conteze pe colaborarea tuturor autorităţilor. Este 
necesar, totodată, ca minorităţile să fie informate de activitatea Avocatului Poporului, 
inclusiv în limbile minorităţilor.  
 
25. Comitetul consultativ ia notă cu satisfacţie de voinţa manifestată de autorităţi 
de a iniţia un vast program de acţiune destinat să accelereze integrarea deplină a 
minorităţii rome în societate. Etapa iniţială a acestui program, denumit “Plan naţional 
pentru îmbunătăţirea situaţiei comunităţilor de romi în domeniul social, medical şi al 
educaţiei” (în continuare: Planul), este ambiţios. Este important ca acest Plan să 
dispună, în viitor, de resurse suficiente. Comitetul consultativ constată că implicarea 
în favoarea măsurilor destinate să amelioreze situaţia romilor variază de la un minister 
la altul. În consecinţă, guvernul român trebuie să vegheze în mod special pentru ca 
Planul să fie pus în practică în întregime şi într-o manieră coerentă de către toate 
instituţiile implicate, dat fiind faptul că Oficiul Naţional pentru Romi dispune de 
resurse şi atribuţii foarte limitate. Comitetul consultativ salută că autorităţile române 
au avut în vedere, încă de la început, o cooperare strânsă cu societatea civilă pentru 
stabilirea strategiilor sectoriale ale Planului şi consideră că o astfel de cooperare este 
esenţială pentru a garanta succesul punerii în practică a Planului. Îşi exprimă speranţa 
că acest Plan va acorda o atenţie suficientă formării profesionale a tinerilor romi şi 
aceasta va remedia multe din neajunsurile menţionate mai sus.  
 
26. Comitetul consultativ doreşte să atragă atenţia asupra unei chestiuni cu 
implicaţii considerabile în ceea ce priveşte politica României în materie de protecţie a 
minorităţilor naţionale. Se constată existenţa unei mari discrepanţe între statisticile 
oficiale ale guvernului şi estimările minorităţilor naţionale în privinţa numărului 
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persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în România. Comitetul consultativ este 
preocupat de faptul că un astfel de decalaj poate să restrângă serios capacitatea 
statului de a elabora, de a pune în practică şi de a evalua măsuri care să garanteze 
egalitatea deplină şi efectivă a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. Prin 
urmare, Comitetul consultativ consideră că guvernul ar trebui să examineze diverse 
posibilităţi de a obţine date statistice exacte. În absenţa unor astfel de date, este foarte 
dificil pentru autorităţile române să ia măsuri eficiente şi pentru organismele 
internaţionale de monitorizare de a se asigura că România se achită de obligaţiile care 
decurg din Convenţia-cadru.  
 
27. În ceea ce priveşte de realizarea unei egalităţi depline şi efective între membrii 
unei minorităţi naţionale şi persoanele aparţinând majorităţii, se constată că romii sunt 
confruntaţi într-o manieră disproporţionată unei arii largi de probleme grave. Această 
stare de lucruri justifică, fără îndoială, ca măsuri specifice să fie elaborate şi puse în 
practică pentru a înfrunta astfel de probleme. Pentru alte minorităţi, Comitetul 
consultativ consideră, de asemenea, că sunt necesare eforturi suplimentare pentru 
realizarea unei egalităţi depline şi efective. Comitetul consultativ este preocupat de 
situaţia actuală în învăţământ (a se vedea comentariile la articolul 12), ocuparea forţei 
de muncă (a se vedea comentariile la articolul 15) şi sănătate.  
 
28. În domeniul sănătăţii, romii se găsesc într-o situaţie deosebit de dificilă. 
Comitetul consultativ este foarte îngrijorat de informaţiile demne de încredere 
emanând de la diferite surse, potrivit cărora unele maternităţi ar refuza să elibereze 
certificate de naştere pentru mamele – cel mai adesea de etnie romă – care nu pot 
achita cheltuielile de naştere. Această practică este, de asemenea, denunţată de 
Avocatul Poporului în Raportul său special. Alte plângeri se referă la refuzul unor 
spitale publice de a îngriji persoane de etnie romă pe motiv că ele nu sunt în măsură 
nici să plătească tratamentele medicale, nici să demonstreze că ele sunt acoperite de o 
asigurare medicală. În privinţa situaţiei medicale a comunităţii rome, Comitetul 
consultativ subliniază, printre altele, că este important să se întreprindă măsuri 
preventive în acest domeniu.  
 
29. De-o manieră mai generală, Comitetul consultativ constată că discriminările 
mai sus-menţionate, care afectează în primul rând pe romi, sunt datorate, în parte, 
problemelor în aplicarea, de către autorităţile locale, a Legii nr.67/1995 privind 
ajutorul social. După cum menţionează Avocatul Poporului în Raportul său special, 
unele autorităţi locale interpretează abuziv legea respectivă pentru a priva, în mod 
arbitrar, unele persoane de ajutorul social la care ar avea dreptul. Comitetul 
consultativ este preocupat, pe de altă parte, de informaţiile privind comportamentele 
discriminatorii, ostile sau şicanele faţă de comunitatea romă din partea unor autorităţi 
locale. Aceste informaţii se referă, în special, la formalităţile de înregistrare, necesare 
obţinerii ajutorului social. Având în vedere aceste elemente, este esenţial ca guvernul 
român să verifice că autorităţile locale, indiferentde marja de apreciere de care dispun, 
să aplice Legea nr.67/1995 cu respectarea principiilor egalităţii şi nediscriminării şi 
astfel să se achite de responsabilităţile pe care le au faţă de populaţia romă1. Comitetul 
consultativ este, de asemenea, de părere că guvernul, în vederea ameliorării situaţiei, 

                                                 
1 Aici se face referire la Rezoluţia 16 (1995) a Congresului Puterilor Locale şi Regionale asupra contribuţiei 
Romilor (Ţiganilor) la construirea unei Europe tolerante, şi îndeosebi la paragraful 7 (i). 
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ar trebui să examineze posibilitatea elaborării unor norme pentru uzul autorităţilor 
locale destinate să armonizez aplicarea Legii nr.67/1995. 
 
Articolul 5 
 
30. Comitetul consultativ salută faptul că în ultimii ani guvernul şi-a multiplicat 
eforturile în vederea promovării condiţiilor corespunzătoare păstrării şi dezvoltării 
culturii proprii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. În ciuda resurselor 
limitate, au fost înregistrate progrese semnificative în diferite domenii, în special în 
învăţământ. În această privinţă, Comitetul constată că astfel de eforturi ar trebui strâns 
legate de situaţia reală a minorităţilor respective. Prin urmare, în materie de alocare a 
resurselor, nu ar trebui acordată o importanţă excesivă statisticilor demografice 
oficiale referitoare la diferite minorităţi, în măsura în care, acestea nu reflectă, după 
opinia generală, exact realitatea (a se vedea şi comentariile la articolul 4). 
 
31. Comitetul consultativ este preocupat de imaginea negativă asociată adesea în 
societatea românească contemporană identităţii rome şi care duce, printre altele, la 
negarea propriei apartenenţe a unora dintre membrii acestei comunităţi, în loc să o 
afirme şi să o revendice. Planul ar trebui să contribuie la valorizarea identităţii 
culturale a romilor, în particular în domeniul educaţiei şi susţinerii meşteşugurilor 
tradiţionale. Comitetul consultativ consideră, prin urmare, că Planul respectiv şi alte 
iniţiative privind romii nu vor putea aduce rezultate decât dacă vor fi concepute şi 
aplicate în consultare şi colaborare cu comunitatea romă şi numai dacă cei implicaţi 
dau dovadă de înţelegere şi respect cu privire la cultura romă.  
 
 
Articolul 6 
 
32. Comitetul consultativ recunoaşte că, urmare măsurilor legislative şi politicilor 
publice duse de autorităţile române, relaţiile intercomunitare s-au detensionat în mod 
considerabil şi s-a dezvoltat un climat de mai mare toleranţă. Comitetul relevă cu 
satisfacţie progresele înregistrate, în special, între minoritatea maghairă şi alte 
componente ale populaţiei din românia. Salută, totodată, recenta decizie a guvernului 
de a crea la Cluj un Institut destinat studiului chestiunilor referitoare la minorităţile 
naţionale.  
 
33. Comitetul consultativ estimează, totuşi, că o serie de probleme ridicate în 
prezentul document demonstrează că dialogul intercultural este încă insuficient. În 
particular, chiar dacă au fost înregistrate progrese în acest domeniu, Comitetul este 
convins că o mai bună înţelegere a culturii rome de către public, în general, şi de către 
funcţionarii de stat, ar contribui la prevenirea acţiunilor şi atitudinilor discriminatorii. 
Această înţelegere ar putea fi facilitată prin difuzarea de către romi a informaţiilor 
despre cultura lor. Comitetul consultativ consideră că este important ca guvernul să 
aibă noi iniţiative pentru promovarea dialogului intercultural şi salută proiectele de 
această natură deja realizate. Estimează că, în cadrul implementării Planului, o atenţie 
suficientă ar trebui acordată luptei împotriva stigmatizării răspândite a romilor.  
 
34. În domeniul presei, Comitetul consultativ remarcă persistenţa informaţiilor 
prezentate astfel încât contribuie la accentuarea stereotipurilor asociate membrilor 
unor minorităţi, în particular ungurii, romii şi evreii. Deşi o ameliorare semnificativă a 
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fost înregistrată în cursul ultimilor ani, mai multe cotidiene şi un post de televiziune 
privată continuă să promoveze cu regularitate un discurs negativ la adresa ungurilor. 
În ceea ce priveşte romii, numeroase jurnale reiau stereotipuri defăimătoare. În plus, 
atunci când sunt raportate acte de natură criminală, unele ziare menţionează cu 
regularitate originea etnică a prezumtivilor autori dacă aceştia aparţin comunităţii 
rome, consolidând, astfel, clişee deja existente. În acest context, Comitetul consultativ 
este foarte preocupat să constate că unele articole de presă indică faptul că astfel de 
informaţii provin direct de la poliţie. În privinţa evreilor, unele ziare continuă să 
publice articole intolerante şi au fost semnalate sloganuri antisemite. În general, 
Comitetul consultativ este preocupat de o creştere recentă a diferitelor acte de 
ostilitate manifestate faţă de romi şi îşi exprimă speranţa că autorităţile vor aborda 
această chestiune cu toată atenţia necesară.  
 
35. Având în vedere cele de mai sus şi importanţa primordială a presei în 
promovarea unui spirit de toleranţă, Comitetul consultativ consideră că guvernul ar 
trebui să sprijine programe profesionale de schimburi între jurnalişti, precum şi 
programe speciale care să promoveze o prezentare exactă şi echitabilă a chestiunilor 
referitoare la minorităţi, în spiritul principiilor enunţate în Recomandarea nr. (97) 21 a 
Comitetului Miniştrilor privind presa şi promovarea unei culturi a toleranţei. În acest 
context, este important ca programele de radio şi televiziune publică să abordeze şi 
chestiuni legate de minorităţi.  
 
36. Comitetul consultativ constată, conform OSCE, că perioada pre-electorală din 
noiembrie 2000 a fost marcată prin absenţa generală a tensiunilor interetnice şi a 
campaniilor împotriva minorităţilor, dar perioada care a precedat al doilea tur de 
scrutin a fost marcată de apariţia unei retorici naţionaliste şi xenofobe din partea unui 
partid politic care a aţâţat sentimente anti-minorităţi.2. Comitetul consultativ îşi 
exprimă speranţa că autorităţile române îşi vor intensifica eforturile în direcţia 
promovării unui dialog politic bazat pe principiile respectului şi toleranţei şi eradicării 
oricărei forme de retorică ostilă la adresa minorităţilor.  
 
37. Referitor la paragraful 2 al articolului 6 al Convenţiei-cadru, Comitetul 
consultativ este viu preocupat de persistenţa în România a numeroase acte de 
discriminare, multe dintre acestea afectând membrii minorităţilor naţionale şi, în 
particular, romii. Comitetul consideră că o bună integrare a romilor nu ar putea fi 
limitată la o abordare strict socială, dar necesită, în primul rând, recunoaşterea şi 
eliminarea tuturor discriminărilor cu care această populaţie se confruntă.  
 
38. Comitetul consultativ evidenţiază, totodată, că discriminarea în domeniul 
socio-economic este larg practicată în România. Jurnalele publică oferte de muncă sau 
de locuinţe, care exclud, în mod expres, romii, fără ca editorul sau ofertantul să 
primească cea mai mică sancţiune. Conform unor informaţii demne de încredere, un 
serviciu public din cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale au afişat recent 
un anunţ discriminatoriu de acest fel un anunţ discriminatoriu provenind de la o 
companie particulară. La fel, se întâmplă ca romilor să le fie refuzat accesul în unele 
localuri de distracţie, după cum menţioneazp şi Avocatul Poporului în Raportul său 
special. Comitetul consultativ îşi exprimă speranţa că noua legislaţie anti-

                                                 
2 A se vedea raportul final al misiunii de observatori electorali a OSCE/BIDDH la alegerile prezidenţiale şi 
parlamentare din România din 26 noiembrie şi 10 decembrie 2000, V. C. şi IX. 
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discriminatorie menţionate mai-sus (a se vedea comentariile la articolul 4), va permite 
combaterea mai eficientă a acestui tip de discriminări. Îşi exprimă, totodată, speranţa 
că autorităţile române vor urmări îndeaproape aplicarea acestei legislaţii.  
 
39. Comitetul consultativ notează cu satisfacţie că, deşi au mai fost încă semnalate 
cazuri izolate, acte grave de violenţă colectivă asupra romilor comise de săteni care au 
profitat de pasivitatea forţelor de poliţie s-au diminuat în ultimii ani. Salută această 
evoluţie pozitivă şi încurajează autorităţile române să rămână vigilente în această 
privinţă.  
 
40. În ceea ce priveşte cazurile de violenţă a poliţiei faţă de romi, se pare că şi 
acestea s-au redus şi Comitetul consultativ consideră că autorităţile ar trebui să-şi 
intensifice eforturile pentru ca această tendinţă să continue. Cu toate aceste progrese, 
Comitetul consultativ constată, ca şi alte organisme internaţionale3, că persoanele 
aparţinând comunităţii rome sunt încă, proporţional, mult mai adesea victime ale 
brutalităţilor poliţiei decât persoanele aparţinând altor minorităţi sau majorităţii. Sunt 
încă raportate cazuri de rele tratamente ale poliţiei şi procedurile iniţiate împotriva 
funcţionarilor suspectaţi sunt foarte lungi şi adesea abandonate. Comitetul consultativ 
este de părere că autorităţile române ar trebui să se asigure că aceste proceduri se 
desfăşoară corect. 
 
41. Având în vedere diverse declaraţii făcute în timpul vizitei în România şi în 
lumina informaţiilor comunicate, Comitetul consultativ consideră alarmant faptul că 
poliţia, atunci când efectuează percheziţii sau arestări în rândul romilor, uneori face uz 
în mod neadecvat de forţă faţă de romi. Diferite surse menţionează că, în România, au 
încă loc descinderi nocturne ale poliţiei, marcate de desfăşurări masive de forţe – 
implicând uneori folosirea gazelor – şi de violenţe verbale şi fizice îndreptate fără 
deosebire împotriva suspecţilor şi vecinilor. Astfel de practici, unele dintre ele 
semnalate de altfel şi de Avocatul Poporului în Raportul său special, au efecte 
psihologice dezastruoase asupra persoanelor respective şi nu pot decât submina 
încrederea populaţiei în forţele de poliţie. Comitetul consultativ salută eforturile 
depuse deja de către autorităţile române, în special în ceea ce priveşte pregătirea în 
domeniul drepturilor omului, dar estimează că guvernul ar trebui să iniţieze măsuri 
suplimentare destinate îmbunătăţirii relaţiilor între minorităţile naţionale şi poliţie, ca 
şi creşterea toleranţei acesteia din urmă. Astfel de măsuri ar putea să includă, printre 
altele, eforturi speciale pentru a recruta persoane aparţinând minorităţilor naţionale în 
rândurile ofiţerilor de poliţie. 
 
42. Ţinând cont de situaţia descrisă mai sus, Comitetul consultativ consideră că 
guvernul nu a luat încă toate măsurile necesare pentru protejarea persoanelor expuse 
ameninţărilor sau actelor de discriminare, ostilitate sau violenţă din cauza identităţii 
lor etnice, culturale, lingvistice sau religioase. Relativ la cele două paragrafe 
precedente, Comitetul consultativ consideră că situaţia actuală nu este compatibilă cu 
paragraful 2 al articolului 6 al Convenţie-cadru.  
 
 

                                                 
3 Cum ar fi, de exemplu, Comisia pentru Drepturile Omului a Naţiunilor Unite, Raport al Raportorului special 
pentru problema torturii, vizită în România, doc E/CN.4/2000/9 /Add.3 din 23 noiembrie 1999, îndeosebi 
paragraful 51. 
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Articolul 7 
 
43. Conform elementelor de care dispune la momentul actual, Comitetul 
consultativ estimează că punerea în practică a acestei dispoziţii nu necesită observaţii 
specifice.  
 
 
Articolul 8 
 
44. Conform elementelor de care dispune la momentul actual, Comitetul 
consultativ estimează că punerea în practică a acestei dispoziţii nu necesită observaţii 
specifice. 
 
 
Articolul 9 
 
45. Comitetul consultativ constată că autorităţile române au căutat, în mod cert, să 
aplice principalele elemente ale acestui articol, destinat să garanteze libertatea de a 
primi sau de a comunica informaţii, accesul persoanelor aparţinând minorităţilor 
naţionale la mijloacele de informare, posibilitatea ca aceste persoane să creeze şi să 
utilizeze propriile mijloace de informare, toleranţa şi pluralismul cultural.  
 
46. Comitetul consultativ este, totuşi, preocupat de repartizarea inegală în rândul 
diverselor minorităţi a resurselor, atât în ceea ce priveşte programele de televiziune, 
cât şi programele de radio. El consideră, de aceea, că situaţia actuală este 
problematică, dat fiind că una dintre principalele minorităţi, comunitatea romă, se 
pare că dispune de un timp de un timp de emisie mult inferior altor minorităţi, în 
particular pentru emisiunile difuzate în limba maternă. Se pare, totodată, că unele 
emisiuni destinate romilor au fost suprimate. Este, de aceea, important ca autorităţile 
să se preocupe de această stare de fapt şi să caute să reechilibreze situaţia, fără a 
reduce timpul de emisie al celorlate minorităţi.  
 
47. Comitetul consultativ constată, pe de altă parte, că, atât în ceea ce priveşte 
radioul cât şi televiunea, plajele orare rezervate emisiunilor minorităţilor nu permit 
atingerea unui număr optim de auditori din rândul publicului vizat. Este de părere că 
autorităţile ar trebui să se preocupe de această chestiune pentru a o îmbunătăţi.  
 
48. În sfârşit, Comitetul consultativ estimează că autorităţile române ar trebui să 
vegheze pentru ca minorităţilor mai puţin numeroase să li se acorde o atenţie 
suficientă în cadrul mijloacelor de informare. Asupra acestui punct, Comitetul 
consultativ aminteşte guvernului Recomandarea nr. (97) 21 a Comitetului Miniştrilor 
privind mijloacele de informare şi promovarea unei culturi a toleranţei şi cheamă la 
punerea sa în aplicare.  
 
Articolul 10 
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49. În ceea ce priveşte articolul 10 paragraful 2, Comitetul consultativ notează că 
Parlamentul a adoptat, la începutul anului 2001, o lege privind administraţia publică 
locală. Comitetul consultativ salută faptul că această lege autorizează, printre altele, 
folosirea limbilor minorităţilor în relaţiile cu administraţia locală în localităţile unde 
persoanele aparţinând minorităţilor naţionale reprezintă peste 20% din populaţie. 
Această posibilitate, care ar reprezenta un pas important în punerea în aplicare a 
Convenţiei-cadru, ar pune capăt insecurităţii juridice existente în materie.  
 
50. Comitetul consultativ îşi exprimă speranţa că această lege va intra în vigoare 
în scurt timp. Autorităle române vor trebui apoi să acorde toată atenţia punerii sale 
depline în aplicare. În acest context, Comitetul consultativ este preocupat de unele 
reacţii foarte negative deja exprimate, atât la nivel local, cât şi naţional, cu privire la 
legea menţionată. Comitetul consultativ consideră, printre altele, că pentru aplicarea 
efectivă a dispoziţiilor legale referitoare la limbile minoritare, este esenţial ca 
autorităţile să prevadă măsuri complementare vizând recrutarea funcţionarilor publici 
şi pregătirea lor lingvistică.  
 
 
Articolul 11 
 
51. Comitetul consultativ salută faptul că legea administraţiei publice locale, 
adoptată de parlament la începutul anului 2001, va autoriza, printre altele, afişarea 
bilingvă a numelor străzilor din localităţile unde o minoritate reprezintă mai mult de 
20% din populaţie. Comitetul consultativ constată că această lege va consolida 
practica existentă şi-şi exprimă speranţa că va intra în vigoare cât mai curând. 
Autorităţile române vor trebui să pună în practică aceste dispoziţii legale şi să ia 
măsurile necesare pentru a reduce eventualele tensiuni care ar putea să apară în 
domeniu.  
 
 
Articolul 12 
 
52. Comitetul consultativ apreciază eforturile considerabile depuse de autorităţile 
române în domeniul educaţiei minorităţilor. Salută numeroasele îmbunătăţiri – în 
particular lărgirea posibilităţilor de a utiliza limbile minoritare – aduse de legea 
nr.151/1999 care modifică legea nr. 84/1995 a învăţământului, ca şi eforturile 
întreprinse de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru a dezvolta literatura, istoria şi 
tradiţiile minorităţilor naţionale în programele şcolare. 
 
53. Fără a încerca minimalizarea rezultatelor obţinute, Comitetul consultativ 
menţionează că a luat la cunoştinţă că insuficienţa manualelor în limbile minoritare şi 
lipsa cadrelor didactice calificate este încă regulă pentru unele minorităţi, în particular 
armeni, croaţi, polonezi, sârbi, slovaci, turci şi tătari. În aceste condiţii, este dificil să 
se ofere, în şcolile frecventate de elevi aparţinând minoritălor naţionale, un 
învăţământ complet echivalent din punct de vedere al calităţii cu cel furnizat în limba 
română. Deşi mulţi alţi factori influenţează alegerea lor, părinţii pot fi descurajaţi, din 
acest motiv, să opteze pentru o educaţie în care majoritatea disciplinelor sunt predate 
înntr-o limbă minoritară. Comitetul consultativ estimează că această chestiune ar 
trebui reexaminată astfel încât minorităţile rrespective să dispună de manualele şi 
cadre didactice corespunzătoare.  
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54. Comitetul consultativ este, de asemenea preocupat de informaţiile provenind 
de la diverse surse, potrivit cărora predarea istoriei nu ar reflecta suficient diversitatea 
etnică a României, contrar cu ceea ce prevede, totuşi, articolul 120, alineatul 3, al 
Legii nr. 151/1999. Comitetul consultativ consideră că autorităţile române ar trebui să 
analizeze, în consultare cu reprezentanţii minorităţilor naţionale, în ce manieră ar 
trebui predată istoria astfel încât să contribuie mai bine la consolidarea dialogului 
intercultural pe care Convenţia-cadru îl promovează.  
 
55. În domeniul învăţământului superior, Comitetul consultativ salută posibilităţile 
de care dispun persoanele aparţinând minorităţilor naţionale, ca şi dezvoltările 
pozitive recente care au condus la posibilitatea, prevăzută de articolul 123 al Legii 
nr.151/1999, de a se înfiinţa instituţii multiculturale în care pot fi utilizate limbi de 
predare altele decât limba română. Obstacolele juridice relative la crearea universităţii 
multiculturale Petöfi-Schiller au fost astfel depăşite. Comitetul consultativ constată, 
de asemenea, că a existat, în trecut, o universitate Bolyai de limbă maghiară şi că 
universitatea Babes-Bolyai oferă, astăzi, învăţământ în limbile română, maghiară şi 
germană. Comitetul consultativ salută continuarea dialogului între autorităţile române 
şi cei interesaţi, de natură să favorizeze găsirea unei soluţii care să răspundă 
aspiraţiilor minorităţilor maghiară şi germană în ceea ce priveşte învăţământul 
superior.  
 
56. Referitor la paragraful 3 al articolului 12, situaţia romilor în domeniul 
educaţiei este foarte preocupantă şi diferă sensibil de a alte minorităţi şi de a 
majorităţii, în condiţiile în care egalitatea şanselor în ceea ce priveşte accesul la 
educaţie nu este încă garantată pentru această minoritate.  
 
57. Pe baza diverselor declaraţii care i-au fost adresate în cursul vizitei sale în 
România şi în lumina informaţiilor care i-au fost communicate, Comitetul consultativ 
este foarte preocupat de faptul că un procent important de copii romi frecventează 
şcoala fără regularitate sau nu se duc deloc. Mai mulţi factori explică reticenţa 
părinţilor romi de a-şi trimite copiii la şcoală, astfel încât numai o gamă largă de 
acţiuni pe termen lung vor permite remedierea acestei situaţii. Comitetul consultativ 
consideră, totuşi, că una din cauzele absenteismului este, în mod particular, 
inacceptabilă: se pare că lipsa hranei reprezintă cauza principală a absenteismului a 
numeroşi copii de vârstă şcolară, după cum Comitetul a fost informat, în repetate 
rânduri, în cursul vizitei sale. Desigur, Comitetul consultativ nu ugnoră faptul că acest 
fenomen priveşte atât copiii romi cât şi copiii aparţinând majorităţii. Este evident, 
totuşi, că absenteismul şcolar cauzat de imposibilitatea părinţilor de a le plăti o msaă 
zilnică afectează într-o măsură mult mai mare copiii aparţinând comunităţii rome. De 
aceea, este esenţial ca autorităţile române să se preocupe de problema respectivă şi să 
remedieze această situaţie nesatisfăcătoare cât mai urgent. Comitetul consultativ 
salută faptul că Ministerul Educaţiei Naţionale a recunoscut problema absenteismului 
şcolar şi că unele măsuri au fost luate, precum numirea mediatorilor şi inspectorilor 
şcolari romi, chiar dacă aceste numiri au întâmpinat rezistenţă în cadrul administraţiei. 
La nivelul învăţământului superior, Comitetul consultativ remarcă cu satisfacţie 
atribuirea unor locuri rezervate studenţilor romi şi consideră că este important ca 
autorităţile să desfăşoare campanii de informare pentru ca toate locurile disponibile să 
fie ocupate.  
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58. Având în vedere amploarea absenteismului şcolar, ar trebui iniţiate şi alte 
măsuri de natură să crească încrederea părinţilor copiilor romi în sistemul şcolar. 
Comitetul consultativ estimează, într-adevăr, că această încredere este esenţială. Ar 
putea fi examinate facilităţi privind înscrierea copiilor la şcoală, în particular pentru 
familiile cu un mod de viaţă itinerant sau semi-intinerant. Ar trebui încurajată o mai 
mare toleranţă a cadrelor didactice faţă de comunitatea romilor, de modul lor de viaţă 
şi de meseriile tradiţionale.  
 
59. Comitetul consultativ salută faptul că, în general, elevii romi sunt integraţi în 
unităţile şcolare obişnuite, deşi există unele cazuri izolate de plasare inadecvată în 
unităţi şcolare “speciale” rezervate copiilor cu handicap mintal. Comitetul consultativ 
constată că sistemul de învăţământ ar trebui să aibă în vedere din plin limba şi cultura 
minorităţii rome, în conformitate cu principiile enunţate în Recomandarea nr. (2000) 4 
a Comitetului Miniştrilor privind educaţia copiilor romi/ţigani în Europa. O astfel de 
abordare ar contribui la dezvolatrea înţelegerii reciproce între părinţii romi şi şcoală. 
Comitetul consultativ este de părere că guvernul român ar trebui să extindă iniţiativele 
sale vizând ameliorarea accesului romilor la educaţia preşcolară şi speră că aceste 
iniţiative vor avea un impact pozitiv asupra practicilor la nivel local.  
 
 
Articolul 13 
 
60. Conform elementelor de care dispune la momentul actual, Comitetul 
consultativ estimează că punerea în practică a acestei dispoziţii nu necesită observaţii 
specifice. 
 
 
Articolul 14 
 
61. Comitetul consultativ salută faptul că articolul 32 din Constituţie şi Legea 
Învăţământului garantează, în mod expres, dreptul persoanelor aparţinând 
minorităţilor naţionale de a învăţa limba lor maternă şi dreptul de a fi instruite în 
acestă limbă. Comitetul ia notă că în România există nu numai învăţământ în limba 
română cu studiul limbii materne, ci şi învăţământ cu predare în limba maternă. 
 
62. Se pare că în anul şcolar 1999-2000 a fost oferit învăţământ în limba maternă 
numai minorităţilor maghiară, germană, ucraineană, sârbă, slovacă şi cehă. Conform 
unor informaţii, se pare că, în unele şcoli, clasele de acest fel nu îşi ţin cursurile în 
limba maternă, ci în limba română. Prin urmare, Comitetul estimează că autorităle ar 
trebui să aibă în atenţie această chestiune şi să se asigure că predarea are loc în limba 
maternă, acolo unde este prevăzut, mai ales în şcolile ucrainene. Autorităţile române 
ar trebui, de asemenea, să se asigure că limba croată este suficient de utilizată în 
şcolile croate care oferă predare parţială în limba maternă.  
 
63. În ciuda importanţei numerice a comunităţii rome şi după unele informaţii de 
care dispune, Comitetul consultativ constată că, în România, nu există nici o 
posibilitate de învăţământ în limba rromani. În ceea ce priveşte studiul limbi rromani, 
se pare că acesta este oferit numai unui număr restrâns de elevi. Este esenţial ca 
guvernul să stabilească în ce măsură statutul actual al limbii rromani în sistemul de 
învăţământ român răspunde aspiraţiilor comunităţii rome. O astfel de evaluare ar 

 16



putea să clarifice dacă sunt necesare alte măsuri pentru a asigura învăţarea adecvată a 
limbii rromani sau în limba rromani.  
 
64. Comitetul consultativ remarcă faptul că unele minorităţi, ca turcii, tătarii, ruşii 
sau bulgarii au beneficiat, în trecut, de învăţământ în limba maternă. Se pare că 
această situaţie nu mai există astăzi. Comitetul estimează că guvernul ar trebui să 
consulte minorităţile pentru a verifica dacă situaţia actuală răspunde încă nevoilor lor. 
El încurajează, de asemenea, guvernul să faciliteze schimburile de manuale şcolare şi 
de cadre didactice calificate, având în vedere experienţele pozitive înregistrate de 
bulgari şi polonezi în acest domeniu.  
 
 
Articolul 15 
 
65. Comitetul consultativ apreciază în mod deosebit că organizaţiilor minorităţilor 
naţionale le-au fost acordate drepturi de participare, prin asigurarea constituţională a 
reprezentării în Parlament. Mai mult, Comitetul consideră că structurile create de 
guvern cu atribuţii în domeniul minorităţilor, în particular, Comisia interministerială 
pentru minorităţi naţionale şi, mai ales, Consiliul minorităţilor naţionale, aflat, din 
punct de vedere administrativ, în coordonarea Departamentului pentru Relaţii 
Interetnice, sunt importante din punct de vedere al punerii în aplicare a articolului 15 
din Convenţia-cadru. Comitetul consultativ notează că participarea minorităţilor – 
inclusiv în Parlament – a contribuit la obţinerea unor ameliorări semnificative în 
domeniul protecţiei minorităţilor naţionale şi la promovarea unui climat de toleranţă 
în România.  
 
66. Dacă aceste măsuri merită să fie menţionate, Comitetul consultativ notează, 
totuşi, că o participare efectivă a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale 
impune consultarea Consiliului minorităţilor naţionale asupra tuturor aspectelor legate 
de interesele minorităţilor. Dar, conform celor spuse de Consiliu, se pare că aceasta nu 
se realizazează întotdeauna şi că luările acestuia de poziţie sunt adesea ignorate, fără 
explicaţii, de către autorităţi. Comitetul consultativ consideră, deci, că guvernul român 
ar trebui să asigure consultarea permanentă a Consiliului Minorităţilor Naţionale şi, în 
cazul în care poziţiile sale nu sunt acceptate de către autorităţi, această decizie să fie 
motivată.  
 
67. Comitetul consultativ notează că măsurile instituţionale menţionate conferă 
importanţă mărită unei singure organizaţii, pentru fiecare minoritate, şi anume aceleia 
reprezentată în Parlament şi/sau în Consiliul Minorităţilor Naţionale. Această poziţie 
privilegiată este întărită de faptul că organizaţia respectivă este principala beneficiară 
a resurselor financiare alocate de stat unei anume minorităţi. În aceste condiţii, există 
riscul ca alte organizaţii reprezentând această minoritate să fie oarecum marginalizate 
şi să nu beneficieze de un sprijin suficient din partea statului. Acest risc este, fără 
îndoială, mai mare în cazul comunităţii rome, mai fragmentată în măsura în care 
există numeroase organizaţii reprezentative. Prin urmare, este important ca în 
repartiţia subvenţiilor de la stat, guvernul să nu aibă în vedere exclusiv canalul 
instituţional al organizaţiilor reprezentate în Parlament şi/sau în Consiliul 
Minorităţilor Naţionale, dar şi celelalte organizaţii aparţinând minorităţilor.  
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68. În acest context, Comitetul consultativ remarcă faptul că legislaţia privind 
asociaţiile a fost recent amendată de Ordonanţa nr. 26, care facilitează considerabil 
condiţiile pentru stabilirea asociaţiilor în România. Comitetul observă că mai multe 
minorităţi reprezentate în Consiliul Minorităţilor Naţionale, în particular cele mai 
mici, şi-au exprimat temerile că noua reglementare conduce la o fragmentare a 
comunităţii lor şi pune în pericol reprezentarea ei. Comitetul notează că unii 
reprezentanţi ai minorităţilor consideră consecinţele punerii în aplicare a Ordonanţei 
nr. 26 ca deosebit de importante şi, prin urmare, încurajează guvernul să-i consulte 
pentru stabilirea modalităţilor de aplicare a acestei ordonanţe. 
 
69. Comitetul consultativ este preocupat de obstacolele care continuă să împiedice 
participarea efectivă a romilor la viaţa economică şi socială şi de efectele lor negative 
asupra condiţiilor de viaţă socio-economice a acestei minorităţi în ansamblu şi a 
femeilor rome, în particular. Desigur, Comitetul a observat cu interes existenţa unui 
Oficiu Naţional pentru Romi, în cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice, ca 
şi a altor structuri, precum Subcomisia Interministerială pentru Romi. Se pare, totuşi, 
că aceste structuri, ale căror resurse şi competenţe sunt limitate (a se vedea, în special, 
comentariile la articolul 4) nu sunt în măsură să joace un rol suficient pentru a asigura 
o participare efectivă a romilor la viaţa culturală, socială şi economică. De aceea, 
Comitetul consultativ, deşi salută recenta hotărâre a guvernului de a crea un nou post 
de consilier pe problemele romilor în cadrul Ministerului Sănătăţii, consideră că 
România ar trebui să-şi intensifice eforturile în acest domeniu.  
 
70. În domeniul forţei de muncă, Comitetul consultativ constată că romii se găsesc 
într-o poziţie net defavorabilă faţă de restul populaţiei. În rândul comunităţii rome, 
femeile fac faţă unor dificultăţi suplimentare pentru a atinge o oarecare independenţă 
financiară. Unele aspecte care stau la originea acestei stări de fapt sunt abordate mai 
sus (a se vedea comentariile la articolul 6) şi vor fi necesare măsuri pe termen lung 
pentru a ameliora această situaţie.  
 
71. În baza diverselor declaraţii care i-au fost adresate în timpul vizitei în 
România şi în lumina informaţiilor care i-au fost comunicate în ceea ce priveşte 
numărul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale care lucrează ca funcţionari 
publici, Comitetul consultativ se declară preocupat de faptul că situaţia ar putea fi 
departe de o participare deplină şi efectivă, mai ales pentru romi (a se vedea 
comentariile la articolul 4) şi, într-un grad diferit, pentru unguri. În ceea ce-i priveşte 
pe aceştia din urmă, această situaţie pare să existe în domenii precum poliţia şi 
armata, dar şi în alte instituţii în domeniul justiţiei şi educaţiei. În consecinţă, 
Comitetul consultativ consideră că autorităţile române ar trebui să examineze situaţia 
şi, dacă rezultatul se dovedeşte nesatisfăcător, să adopte măsurile necesare pentru a 
promova o reprezentare echitabilă a minorităţilor în cadrul funcţiilor publice, inclusiv 
programe de pregătire speciale pentru tinerii romi.  
 
Articolul 16 
 
72. Conform elementelor de care dispune la momentul actual, Comitetul 
consultativ estimează că punerea în practică a acestei dispoziţii nu necesită observaţii 
specifice. 
 
Articolul 17 
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73. Comitetul consultativ constată că guvernul are intenţia să impună obligaţia de 
obţinere a vizei pentru resortisanţii unui număr de ţări. Comitetul consultativ îşi 
exprimă dorinţa ca această iniţiativă să fie pusă în practică de o manieră care să evite 
restrângerea nejustificată a dreptului recunoscut persoanelor aparţinând minorităţilor 
naţionale de a stabili şi menţine contacte dincolo de frontiere.  
 
Articolul 18 
 
74. Comitetul consultativ salută faptul că România este parte la numeroase tratate 
şi acorduri culturale prezentând un interes pentru protecţia persoanelor aparţinând 
minorităţilor naţionale. Comitetul consultativ îşi exprimă speranţa că, în ceea ce 
priveşte relaţiile cu Ungaria, Comisia mixtă instituită în baza Tratatului de înţelegere, 
cooperare şi bună vecinătate dintre România şi Ungaria, din 1996, va continua să-şi 
desfăşoare activitatea de o manieră constructivă, în special în privinţa punctelor de 
frontieră.  
 
 
Articolul 19 
 
75. Conform elementelor de care dispune la momentul actual, Comitetul 
consultativ estimează că punerea în practică a acestei dispoziţii nu necesită observaţii 
specifice. 
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IV. CONCLUZII 
 
76. Comitetul consultativ estimează că România a depus eforturi apreciabile în 
favoarea minorităţilor naţionale şi a culturilor lor, în special datorită înfiinţării 
Consiliului Minorităţilor Naţionale şi introducerii dreptului de reprezentare specială în 
Parlament. Comitetul consultativ salută îmbunătăţirile constatate în relaţiile 
intercomunitare în cursul ultimilor ani, în particular între minoritatea ungară şi restul 
populaţiei României. Constată cu satisfacţie că politica urmată a contribuit la 
promovarea unui climat de mai mare toleranţă cu privire la minorităţi şi îşi exprimă 
încrederea că, pe viitor, autorităţile vor consolida aceste rezultate.  
 
77. Au fost adoptate sau sunt în curs de adoptare garanţii juridice importante 
corespunzătoare unui număr de articole ale Convenţiei-cadru. Sunt încă necesare 
eforturi semnificative pentru a completa cadrul juridic şi instituţional şi a veghea ca 
acesta să fie în întregime aplicat în practică.  
 
78. Situaţia romilor naşte vii preocupări, în special cu privire la numeroase acte de 
discriminare comise în domenii foarte variate. Cu toată hotărârea autorităţilor de a 
accelera integrarea socială a romilor, Comitetul consultativ rămâne preocupat de 
persistenţa unor importante dezechilibre, între un mare număr de romi şi restul 
populaţiei, atât în ceea ce priveşte situaţia socio-economică, cât şi nivelul de trai, 
dezechilibre agravate de situaţia nesatisfăcătoare a romilor în sistemul de învăţământ. 
Comitetul consultativ este, de asemenea, preocupat de persistenţa cazurilor de 
brutalitate ale organelor de poliţie şi de modul în care aceste cazuri fac obiectul unor 
urmăriri în justiţie.  
 
79. În ceea ce priveşte celelalte minorităţi, chestiunile care necesită eforturi 
suplimentare se referă la presă, angajarea în sectorul public şi educaţie, domenii în 
care o atenţie particulară va trebui acordată minorităţilor mai puţin numeroase. 
 
80. Comitetul consultativ, referindu-se la concluziile şi recomandările specifice 
ale Comitetului Miniştrilor, apreciază că acestea ar putea contribui la aplicarea 
cuprinzătoare a Convenţiei-cadru în România. El este de părere că astfel de concluzii 
şi recomandări ar putea contribui la continuarea dialogului între guvern şi minorităţile 
naţionale. Comitetul consultativ supune, prin urmare, atenţiei Comitetului Miniştrilor 
o propunere de concluzii şi recomandări detaliate. Comitetul consultativ este gata să 
ia parte la urmărirea punerii în practică a concluziilor şi recomandărilor adoptate de 
Comitetul Miniştrilor în aplicarea regulii 36 a Rezoluţiei (97) 10 a Comitetului 
Miniştrilor. 
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V. PROPUNERI DE CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI PENTRU 
COMITETUL MINIŞTRILOR 

 
Ţinând cont de cele de mai sus, Comitetul consultativ consideră că ar trebui să se 
aibă în vedere de către Comitetul Miniştrilor adoptarea următoarelor propuneri 
de concluzii şi recomandări privind România: 
 
Comitetul Miniştrilor, 
 
Având în vedere Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale şi primul 
raport naţional transmis de România, la 24 iunie 1999, privind punerea în aplicare a 
Convenţiei-cadru; 
 
 Având în vedere avizul Comitetului consultativ din 6 aprilie 2001; 
 
Salutând eforturile întreprinse de România pentru a pune în aplicare Convenţia-cadru; 
 
Considerând că concluziile şi recomandările specifice ar putea contribui la 
îmbunătăţirea, în continuare, a punerii în aplicare a Convenţiei-cadru de către 
România; 
 
 Adoptă concluziile şi recomandările următoare şi invită România să informeze 
Comitetul consultativ, într-un an de la adoptarea prezentei decizii, asupra modului în 
care a dat curs concluziilor şi recomandărilor de mai jos. 
 
 
Referitor la articolul 3 
 
Comitetul Miniştrilor concluzionează că ar fi posibil să se aibă în vedere includerea 
persoanelor aparţinând şi altor grupuri în câmpul de aplicare al Convenţiei-cadru, 
articol cu articol, şi recomandă ca România să examineze această chestiune în 
consultare cu cei interesaţi.  
 
Comitetul Miniştrilor concluzionează, în plus, că, având în vedere prezenţa istorică a 
ceangăilor în România şi elementele specifice ale identităţii lor, persoanele aparţinând 
acestei comunităţi nu pot fi excluse a priori din câmpul de aplicare a Convenţiei-
cadru. Comitetul Miniştrilor recomandă, în consecinţă, ca examenul menţionat să se 
extindă şi la aceste persoane.  
 
 
Referitor la articolul 4 
 
 Comitetul Miniştrilor concluzionează că, din cauza unui câmp de aplicare limitat şi a 
insuficienţei sancţiunilor prevăzute, dispoziţiile legale existente pentru asigurarea 
protecţiei împotriva discriminării nu s-au dovedit eficiente până acum. Comitetul 
Miniştrilor recomandă ca România să facă astfel încât recent adoptata Ordonanţa 
pentru prevenirea şi sancţionarea oricărei forme de discriminare să fie rapid şi integral 
pusă în aplicare şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării să beneficieze 
de sprijinul şi cooperarea tuturor autorităţiilor publice.  
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Comitetul Miniştrilor concluzionează că decalajul important care există între cifrele 
guvernului şi ale minorităţilor naţionale privind numărul de persoane aparţinând 
minorităţilor naţionale restrânge serios capacitatea statului de a concepe, de a pune în 
practică şi de a urmări măsurile care garantează egalitatea deplină şi efectivă a 
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. Comitetul Miniştrilor recomandă ca 
guvernul să examineze diverse posibilităţi de a obţine date statistice exacte.  
 
Comitetul Miniştrilor concluzionează că există motive de îngrijorare cu privire la 
alegaţiile credibile de discriminare faţă de accesul romilor la serviciile medicale de 
bază şi recomandă autorităţilor să verifice în ce măsură aceste alegaţii sunt fondate şi, 
în acest caz, să încerce să remedieze această situaţie, mai ales asigurând aplicarea 
corespunzătoare, de către autorităţile locale, a Legii nr. 67/1995 privind ajutorul 
social.  
 
 Comitetul Miniştrilor concluzionează că inegalităţile economice şi sociale care 
afectează numeroşi membri ai comunităţii rome în raport cu restul populaţiei rămân 
considerabile şi recomandă ca România să folosească din plin acţiuni afirmative 
pentru a remedia aceste inegalităţi şi să procedeze astfel încât, o dată cu punerea în 
practică a «Strategiei naţionale pentru îmbunătăţirea situaţiei comunităţilor de romi în 
domeniul social, medical şi al educaţiei», o atenţie corespunzătoare să fie acordată 
reducerii acestor inegalităţi. 
 
 
Referitor la articolul 5 
 
 Comitetul Miniştrilor concluzionează că România şi-a intensificat eforturile pentru a 
permite membrilor minorităţilor naţionale să-şi păstreze şi să-şi dezvolte cultura lor şi 
recomandă ca România să-şi continue eforturile în funcţie de situaţia reală a 
minorităţilor respective. 
 
 Comitetul Miniştrilor concluzionează că există încă, în societatea românească, o 
imagine negativă asociată identităţii rome. Recomandă ca România să facă astfel încât 
Planul naţional pentru romi să fie implementat în consultare şi cooperare cu 
comunitatea romă, cu respectarea deplină a culturii rome.  
 
 
Referitor la articolul 6 
 
 Comitetul Miniştrilor notează că, deşi relaţiile intercomunitare s-au destins 
considerabil în cursul ultimilor ani şi că s-a dezvoltat un climat de mai mare toleranţă, 
dialogul intercultural rămâne insuficient şi recomandă ca guvernul să elaboreze noi 
iniţiative pentru a promova acest dialog. 
 
 Comitetul Miniştrilor concluzionează că unele mijloace de comunicare prezintă 
informaţii de o manieră care perpetuează stereotipurile negative asociate membrilor 
unor minorităţi, precum unngurii, romii şi evreii, şi recomandă ca guvernul să aibă în 
vedere susţinerea unor programe de schimburi profesionale între jurnalişti ca şi 
programe speciale destinate promovării unei prezentări exacte şi echitabile a 
chestiunilor legate de minorităţi, în spiritul principiilor enunţate în Recomandarea nr. 
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(97) 21 a Comitetului Miniştrilor privind media şi promovarea unei culturi a 
toleranţei. 
 
Comitetul Miniştrilor concluzionează că, deşi perioada preelectorală din noiembrie 
2000 a fost marcată de absenţa generală a tensiunilor interetnice şi a campaniilor 
împotriva minorităţilor, în al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale, un partid 
politic a promovat o retorică naţionalistă şi xenofobă vizând sentimente anti-
minorităţi. Comitetul Miniştrilor recomandă ca autorităţile române să-şi intensifice 
eforturile pentru promovarea unui dialog politic bazat pe principiile respectului şi 
toleranţei. 
 
 Comitetul Miniştrilor concluzionează că există motive de preocupare în ceea ce 
priveşte relele tratamente ale poliţiei faţă de comunitatea romă şi că situaţia actuală nu 
este compatibilă cu articolul 6 paragraful 2 al Convenţiei-cadru. Recomandă 
autorităţilor române ca procedurile iniţiate împotriva persoanelor în cauză să se 
desfăşoare corect.  
 
 Comitetul Miniştrilor concluzionează că atunci când face percheziţii la locuinţele 
romilor sau arestează suspecţi romi, poliţia face, uneori, uz de forţă în mod neadecvat 
şi, totodată, că încă se mai produc în România descinderi nocturne însoţite de violenţe 
şi că situaţia actuală nu este compatibilă cu articolul 6 paragraful 2 al Convenţiei-
cadru. Comitetul Miniştrilor recomandă ca guvernul să înceteze astfel de practici şi să 
iniţieze şi alte măsuri pentru ameliorarea relaţiilor dintre minorităţi şi poliţie şi pentru 
creşterea toleranţei în rândul forţelor de poliţie.  
 
 
Referitor la articolul 9 
 
 Comitetul Miniştrilor concluzionează că există motive de preocupare privind 
repartizarea inegală a resurselor între minorităţi, atât în ceea ce priveşte emisiunile de 
radoi, cât şi cele de televiziune. Recomandă ca guvernul să încerce să restabilească 
echilibrul şi să examineze acordarea unui timp suplimentar de antenă minorităţii 
rome, ca şi posibilităţile pentru ca minorităţile mai puţin numeroase să poată beneficia 
de o atenţie suficientă din partea presei. 
 
Comitetul Miniştrilor concluzionează că plajele orare rezervate emisiunilor de radio şi 
televiziune destinate minorităţilor nu permit atingerea unui nivel optim de audienţă. 
Recomandă ca această situaţe să facă obiectul unei reexaminări. 
 
 
Referitor la articolul 10 
 
Comitetul Miniştrilor concluzionează că Legea administraţiei publice locale adoptată 
recent de Parlament ar putea să pună capăt insecurităţii juridice în ceea ce priveşte 
utilizarea limbilor minoritare în relaţiile cu administraţia locală. Recomandă ca 
România să acorde toată atenţia necesară unei aplicării corespunzătoare a acestei legi 
de îndată ce aceasta va intra în vigoare.  
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Referitor la articolul 11  
 
Comitetul Miniştrilor concluzionează că recenta adoptare a Legii administraţiei 
publice locale ar putea facilita inscripţionarea bilingvă a numelui străzilor. 
Recomandă ca autorităţile să pună în practică dispoziţiile legale de îndată ce această 
lege va intra în vigoare şi să ia măsurile necesare pentru a reduce eventualele tensiuni 
care ar putea să apară în acest context.  
 
 
Referitor la articolul 12 
 
Comitetul Miniştrilor concluzionează că eforturile considerabile desfăşurate de 
autorităţile române au permis numeroase îmbunătăţiri, în mod special în ceea ce 
priveşte utilizarea limbilor minoritare. Concluzionează, totuşi, că există încă o criză 
de manuale redactate în limbile minorităţilor şi de cadre didactice calificate pentru 
unele minorităţi, în particular armenii, croaţii, polonezii, sârbii, slovacii, turcii şi 
tătarii. Comitetul Miniştrilor recomandă examinarea acestei situaţii astfel încât 
minorităţile respective să dispună de manualele şi cadrele didactice necesare.  
 
Comitetul Miniştrilor concluzionează că este preocupat de declaraţiile potrivit cărora 
învăţarea istoriei nu reflectă suficient diversitatea etnică din România. Recomandă ca 
autorităţile române să analizeze, împreună cu reprezentanţii minorităţilor naţionale, 
modalităţile prin care învăţarea istoriei să încurajeze dialogul intercultural.  
 
Comitetul Miniştrilor concluzionează că, după cum recunoaşte şi ministrul Educaţiei, 
rata absenteismului şcolar în rândul elevilor romi este anormal de mare şi este cauzat, 
în special, de lipsa hranei. Comitetul Miniştrilor recomandă ca autorităţile române să 
abordeze de urgenţă această problemă. Ţinând cont de amploarea absenteismului 
şcolar, Comitetul Miniştrilor recomandă ca România să întărească încrederea 
părinţilor romi în sistemul de învăţământ şi să examineze simplificarea formalităţilor 
de înscriere la şcoală, ca şi alte măsuri vizând asigurarea unei egalităţi de şanse în 
ceea ce priveşte accesul la educaţie al copiilor romi, la orice nivel, în conformitate cu 
principiile enunţate în Recomandarea nr. (2000) 4 a Comitetului Miniştrilor privind 
educaţia copiilor romi/ţigani în Europa. 
 
 
Referitor la articolul 14 
 
Comitetul Miniştrilor concluzionează că, în conformitate cu articolul 32 din 
Constituţie şi cu Legea Învăţământului, în România există învăţământ în limba 
română cu predarea limbilor minoritare, precum şi învăţământ în limbile minoritare, 
deşi se pare că în cazul acestui ultim tip de învăţământ, unele cursuri nu sunt predate 
întotdeauna în limba minoritară. Comitetul Miniştrilor recomandă ca autorităţile să se 
preocupe de această chestiune şi să se asigure că acele cursuri care ar trebui predate, 
total sau parţial, într-o limbă minoritară să se desfăşoare efectiv în aceste limbi, în 
special în şcolile ucrainene şi croate.  
 
Comitetul Miniştrilor concluzionează că, în România, nu există învăţământ în limba 
rromani şi că învăţarea acestei limbi nu este propusă decât unui număr redus de elevi. 
Comitetul Miniştrilor recomandă ca România să stabilească în ce măsură statutul 
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actual al limbii rromani în sistemul de învăţământ românesc răspunde aspiraţiilor 
comunităţii rome şi să examineze orice măsură suplimentară necesară pentru a asigura 
învăţarea adecvată al limbi rromani sau în limba rromani.  
 
Comitetul Miniştrilor concluzionează că, în trecut, unele minorităţi, precum turcii, 
tătarii, ruşii şi bulgarii, au putut beneficia de învăţământ în limba lor maternă, ceea ce 
nu mai este cazul în prezent. Comitetul Miniştrilor recomandă ca guvernul să consulte 
aceste minorităţi pentru a verifica dacă situaţia actuală răspunde încă nevoilor lor.  
 
 
Referitor la articolul 15 
 
Comitetul Miniştrilor concluzionează că nu este întotdeauna consultat Consiliul 
Minorităţilor Naţionale în chestiunile specifice legate de minorităţi şi că avizele sale – 
chiar dacă sunt adoptate în unanimitate – sunt adesea ignorate de către autorităţi. 
Comitetul Miniştrilor recomandă consultarea permanentă a Consiliului Minorităţilor 
Naţionale, iar în cazul în care avizele sale nu sunt luate în considerare, autorităţile să-i 
comunice motivele.  
 
Comitetul Miniştrilor concluzionează că organizaţiile reprezentate în Parlament şi/sau 
în Consiliul Minorităţilor Naţionale beneficiază de un tratament preferenţial în raport 
cu celelalte organizaţii ale minorităţilor. Recomandă ca guvernul să repartizeze 
sumele alocate organizaţiilor minorităţilor naţionale nu numai pe baza reprezentării în 
Parlament şi/sau în Consiliul Minorităţilor Naţionale, ci de aceste sume să beneficieze 
şi alte organizaţii ale minorităţilor.  
 
Comitetul Miniştrilor concluzionează că există motive de preocupare din cauza 
obstacolelor care continuă să împiedice participarea efectivă a romilor şi, în 
particular, a femeilor rome, la viaţa economică şi socială. Recomandă României să-şi 
intensifice eforturile în acest domeniu.  
 
Comitetul Miniştrilor concluzionează că există motive de preocupare din cauza 
numărului relativ mic de persoane aparţinând minorităţilor naţionale, în special 
maghiari şi romi, care ocupă funcţii publice. Recomandă autorităţilor române să 
examineze această situaţie şi, dacă rezultatul de dovedeşte nesatisfăcător, să adopte 
măsurile necesare pentru a promova o reprezentare echitabilă a minorităţilor în cadrul 
administraţiei publice.  
 
 
Referitor la articolul 17 
 
Comitetul Miniştrilor recomandă ca formalităţile pentru obţinerea vizei să fie aplicate 
de o asfetl de manieră încât să nu restrângă nejustificat dreptul recunoscut al 
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a stabili şi menţine contacte peste 
frontiere.  
 
 

* * * 
 


