
Hot rârea CNCD cu privire la efectele discriminatorii 
asupra elevilor apar inând comunit ii maghiare  

prin planul de colarizare

CONSILIUL NA IONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMIN RII

HOT RÂREA din 14 mai 2009 

Dosar nr: 153/2009
Peti ia nr: 3655/01.04.2009 
Petent: Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România 
Reclamat: Inspectoratul colar Jude ean Mure
Obiect: elaborarea Planului de colarizare pentru clasele a IX-a cu un num r mai 

redus de locuri pentru înv mântul de limb  maghiar  decât de limb  român , fa
de num rul de elevi care termin  clasele a VIII-a 

I. Numele i domiciliul p r ilor

I.1. Numele i sediul petentei 

I.1.1. Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România, Str. Topli ei nr. 20, 
Miercurea Ciuc, jude ul Harghita 
I.2. Numele i sediul reclamatului 

I.2.1. Inspectoratul colar Jude ean Mure , Str. Dr. Victor Babe  nr. 11,  
Târgu-Mure , jude ul Mure

II. Obiectul sesiz rii

Peti ia nr. 3655/01.04.2009 (filele 1-2 din dosar) arat  c  Inspectoratul colar al 
Jude ului Mure , contravenind Hot rârii nr. 47/27.01.2009 date de Consiliul Na ional 
pentru Combaterea Discrimin rii (în continuare CNCD), a elaborat Planul de colarizare 
pentru clasele a IX-a cu un num r mai redus de locuri pentru înv mântul de limb
maghiar  decât de limb  român , fa  de num rul de elevi care termin  clasele a VIII-a. 

III. Descrierea presupusei fapte de discriminare  

Petenta consider  discriminatoriu Planul de colarizare pentru clasele a IX-a 
elaborat de reclamat, care ofer  mai pu ine posibilit i de continuarea studiilor în 
limba maghiar  decât în limba român .

IV. Procedura de citare 

P r ile au fost citate pentru data de 7.04.2009. 
La audierea din 7.04.2009 p r ile nu s-au prezentat. 
Procedura de citare a fost legal îndeplinit .
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V. Sus inerile p r ilor

În Peti ia nr. 3655/01.04.2009 (filele 1-2 din dosar) se arat  urm toarele: 
- prima versiune a Proiectului de colarizare preg tit de reclamat i înaintat c tre 

Ministerul Educa iei în luna decembrie 2008 a fost constatat  de CNCD ca fiind 
discriminatorie prin Hot rârea nr. 47; 

- reclamatul a modificat num rul claselor destinate elevilor de na ionalitate 
maghiar , care au r mas insuficiente chiar i dup  a doua decizie a reclamatului; 

- Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii a cerut ca num rul claselor cu pre-
dare în limba maghiar  s  fie modificat  de la 60 la 67; 

- având în vedere faptul c  în continuare reclamatul nu a sc zut num rul claselor 
de predare în limba român , Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii a solicitat 
revizuirea Planului de colarizare; 

- reclamatul a sc zut din nou num rul claselor cu predare în limba maghiar  la 59 
de clase i o clas  seral  cu frecven  redus ;

- din 1.892 de elevi înscri i în clase cu predare în limba maghiar , 1840 au ob inut 
not  de trecere la tezele unice în semestrul I, astfel ar fi nevoie de 66 clase cu câte 28 
de elevi; 

- num rul claselor cu predare în limba român  este mult mai mare decât totalul 
elevilor de na ionalitate român  care vor intra în clasele a IX-a; 

- aproximativ 200 de elevi de na ionalitate maghiar  nu vor avea posibilitatea de 
a- i continua studiile în limba matern .

La peti ie s-au anexat: 
- semn turile p rin ilor (filele 3-7); 
- Planul de colarizare la înv mântul liceal, curs de zi i f r  frecven  redus

aprobat de M.E.C.I. prin H.G. nr. 77/2009 pentru anul colar 2009-2010 (filele 8-16). 
Din acest plan reiese c  pentru înv mântul în limba maghiar  au fost asigurate 

59 de clase i o clas  seral  cu frecven  redus , iar pentru înv mântul în limba 
român  133 de clase i 3 clase serale cu frecven  redus . În clasele a VIII-a înva
3.565 elevi în limba român , pentru care se ofer  3.808 de locuri, i 1.892 elevi în 
limba maghiar , pentru care se ofer  1.680 de locuri. 

Reclamatul, prin Adresa nr. 2348/02.04.2009, semnat  de inspector colar general 
prof. Matei Dumitru, înregistrat  la CNCD cu nr. 3818/06.04.2009 (filele 22-26 din 
dosar, anexe filele 27-54 din dosar), arat  urm toarele: 

- la elaborarea Proiectului planului de colarizare s-au respectat criteriul 
legislativ, economic, demografic, geografic, oferta educa ional  a colilor i opiniile 
exprimate în scris de c tre elevii claselor a VIII-a; 

- exist  o migra ie a absolven ilor de la sec ia maghiar  la sec ia român  (409 
elevi în anul colar 2006-2007, 320 în 2007-2008, 354 în 2008-2009; 

- 1.198 de elevi i-au manifestat op iunea pentru liceu i 276 pentru coala de arte 
i meserii cu predare în limba maghiar , ceea ce înseamn  52 de clase, fiind aprobate 

59 de clase, ceea ce dovede te netemeinicia i reaua-credin  a celor exprimate de 
reclaman i, fiind dep it necesarul de clase pentru sec ia maghiar  raportat la 
op iunile exprimate; 

- 9% din elevii care înva  în limba maghiar  sunt prognoza i c  nu î i vor con-
tinua studiile sau r mân repeten i;
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- astfel, dac  354 de elevi migreaz  de la sec ia maghiar  la sec ia român , 170 de 
elevi nu î i continu  studiile, argumentul c  200 de elevi maghiari nu- i vor putea 
continua studiile nu se sus ine. 

La peti ie s-au anexat: 
- criteriul legislativ (fila 27); 
- corelarea ofertei educa ionale cu cererea pie ei muncii jude ului Mure  (filele 

28-30); 
- Adresa nr. 2782/16.12.2008 a M.E.C.T. (fila 31); 
- evolu ia, cuprinderea în clasa a IX-a i migra ia absolven ilor de la sec ia 

maghiar  la sec ia român  a absolven ilor de clasa a VIII-a în ultimii trei ani (fila 32); 
- Prognoza absolven ilor de clasa a VIII-a pe zone i limba de predare (fila 33); 
- situa ia op iunilor colare i profesionale ale elevilor din clasa a VIII-a, (filele 34-39); 
- Adresa nr. 10943/04.03.2009 a M.E.C.I. (fila 40); 
- Ordinul M.E.C.I. nr. 5746/28.10.2008 (filele 41-53). 
Prognoza absolven ilor de clasa a VIII-a pe zone i limba de predare, depus  de 

reclamat la anexa 5 (fila 33 din dosar) arat  c  în jude ul Mure  vor absolvi 3.548 de 
elevi cu predare în limba român , 1.922 de elevi cu predare în limba maghiar i 61 
de elevi cu predare în limba german .

Ulterior, la solicitarea CNCD, reclamatul a mai depus la dosar: 
- num rul de locuri oferite i ocupate în ultimii 5 ani la clasele din jude ul Mure

(filele 57-58 din dosar); 
- modelul de Tabel pentru centralizarea op iunilor (filele 74-81 din dosar). 
Petenta, prin concluziile scrise (Adresa nr. 143/08.05.2009, semnat  de Lászlófy 

Pál-István, pre edinte, înregistrat  la CNCD cu nr. 4877/11.05.2009, filele 82-91 din 
dosar), arat  urm toarele:

- reclamatul a ales date i informa ii f r  a prezenta aspectele, motivele extrem de 
importante, care determin  elevii absolven i ai claselor a VIII-a în decizia de a alege 
felul i modul de continuare a studiilor: unul din motivele cele mai relevante este 
faptul c  în jude ul Mure  sunt institu ii de înv mânt unde nu exist  clase cu limba 
de predare în limba maghiar , licee i SAM cu profile foarte apreciate de c tre elevi 
(tehnician în activit i economice, tehnician în administra ie public , tehnician în 
turism, tehnician analize produse alimentare, tehnician veterinar, tehnician în 
agroturism i multe altele) precum i localit i unde num rul locurilor oferite nu este 
suficient i nu acoper  num rul elevilor din localitatea respectiv ;

- în leg tur cu datele i informa iile furnizate de c tre ISJ Mure , se poate 
constata lipsa total  a explica iilor referitoare la motivele care au contribuit la 
existen a acestor fenomene, toate informa iile, cifrele i datele furnizate sunt tratate 
ca i cum ele ar fi o normalitate, ca i cum elevii de na ionalitate maghiar  ar „migra” 
benevol din clasele cu predare în limba maghiar  în cele de limba român  pentru 
simplul motiv c  doresc s  procedeze ca atare, i nu se d  nicio explica ie referitoare 
la lipsa de op iuni, la faptul c  în jude ul Mure  exist  localit i (de care apar in i
elevii care tr iesc în împrejurimea acesteia) unde nu exist  licee sau SAM, care ar 
avea clase cu limba de predare maghiar  […], iar elevii de na ionalitate maghiar
care nu au posibilitatea financiar  s  se deplaseze zilnic la distan e mari sunt nevoi i
s - i continue studiile în limba român ;
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- în leg tur  cu criteriul legislativ invocat de reclamat men ion m c  legea invo-
cat  prevede: „a) respectarea condi iilor impuse prin Legea înv mântului nr. 84/1995, 
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare”, lege care, în art. 118 declar :
„Persoanele apar inând minorit ilor na ionale au dreptul s  studieze i s  se 
instruiasc  în limba matern  la toate nivelurile i formele de înv mânt, în condi iile 
prezentei legi”; toate celelalte legi invocate de reclamat sunt subordonate acestei legi, 
trebuie s  se bazeze pe asigurarea egalit ii de anse, nu pot diminua efectul acesteia 
i nu pot motiva reducerea claselor cu predare în limba maghiar ; de asemenea 

prevederile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modific rile
i complet rile ulterioare, nu au nicio relevan  pentru elaborarea planului de 
colarizare, pentru c  în aceast  lege nu este tratat înv mântul în limbile minori-

t ilor, iar toate prevederile cu privire la personalul didactic se refer  atât la 
personalul care lucreaz  la sec ia român , cât i cel din sec ia maghiar ;

- privind corelarea ofertei educa ionale cu cererea pie ii muncii, constat rile recla-
matului nu sunt relevante, deoarece la urm toarele profiluri nu exist  în prezent deloc 
înv mânt în limba maghiar  în jude ul Mure : agricultur , comer , industria 
alimentar ;

- în cazul sectorului „Fabricarea produselor de lemn”, cererea din partea elevilor 
de na ionalitate maghiar  este mai mare decât oferta f cut  de reclamat, astfel la 
profilul „Prelucrarea lemnului” din Grupul colar Ion Vlasiu în clasa cu predare în 
limba român  studiaz  mul i elevi de na ionalitate maghiar  care nu au primit ansa
de a studia în limba maghiar  din cauza lipsei locurilor disponibile (din 208 elevi 112 
sunt maghiari); astfel se observ  c i în anii preceden i, în ciuda faptului c  au fost 
destui elevi de na ionalitate maghiar , nu s-a inut cont de acesta de c tre reclamat; 

- men ion m c  toate invoc rile din partea reclamatului cu privire la respectarea 
cadrului legislativ sunt un pretext, deoarece acesta aplic  legea numai în anumite 
situa ii; un exemplu gr itor este situa ia din Grupul colar Constantin Brâncu i, unde 
studiaz  301 de elevi la sec ia român  în 19 clase, iar la sec ia maghiar  studiaz  382 
de elevi în 13 clase; nici în acest caz nu putem vorbi de egalitate de anse, având în 
vedere c  media efectivului claselor la sec ia român  este de 15,8 elevi, iar la sec ia
maghiar  de 29,3 elevi; 

- reclamatul trateaz  fenomenul migra iei ca fiind o alegere inten ionat  – nein-
fluen at  de criterii exterioare – a elevilor de na ionalitate maghiar , care doresc din 
toate puterile s - i continue studiile în limba român , în ciuda faptului c  au înv at 
în limba maghiar  timp de 8 ani i sunt con tien i [c  le va fi foarte greu s  urmeze] 
studiile […] în limba român  […] i vor întâmpina nenum rate obstacole; aceast
„op iune” a elevilor de na ionalitate maghiar  este de fapt o obliga ie creat  de c tre 
reclamat, care provoac  foarte multe greut i elevilor de na ionalitate maghiar , l sa i
f r  posibilitatea de a alege, f r  a avea parte de mult men ionata egalitate de anse; 
neavând op iuni, elevii maghiari aleg între posibilit ile oferite de c tre reclamat, 
institu ie care la rândul ei prezint  alegerile/ op iunile elevilor ca fiind f cute inten-
ionat i nesilite de nimeni. 

- în jude ul Mure  exist  mai multe localit i unde elevii maghiari nu au 
posibilitatea de a continua studiile în limba maghiar , dat fiind faptul c  în aceste 
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localit i nu exist  licee care cuprind clase cu limba de predare maghiar , sau 
num rul locurilor disponibile nu acoper  num rul total al absolven ilor de na io-
nalitate maghiar ; ace ti elevi, care au studiat timp de 8 ani în limba maghiar , sunt 
nevoi i s  aleag  din op iunile existente, din [aceasta rezult ] c  în cazul lor nu se 
aplic  egalitatea de anse, prin urmare ace ti elevi, care vor termina/ termin  clasa a 
VIII-a la sec ia maghiar  în jude , nu au posibilitatea de a- i continua studiile obli-
gatorii în limba matern ;

- în tabelul întocmit de c tre reclamat, la Grupul colar din Sovata exist  un 
num r de 22 de elevi care au „migrat” din clase cu predare în limba maghiar  în clase 
cu predare în limba român : în Grupul colar Domokos Kázmér mul i elevi de 
na ionalitate maghiar  nu pot beneficia de educa ia în limba matern , deoarece la o 
parte dintre ace tia nu le este garantat  educa ia în limba matern  (din 67 de elevi din 
clasele cu predare în limba român  54 sunt de na ionalitate român ); în Sângeorgiu 
de P dure în ultimii ani „migra ia” elevilor în clasele cu predare în limba român  se 
datoreaz  de asemenea lipsei alternativei înv rii în limba matern ; din datele 
primite de la Grupul colar Sfântu Gheorghe, în cazul claselor SAM ( coli de Arte i
Meserii) reiese faptul c  la profilul Alimenta ie i Turism elevii de na ionalitate 
maghiar  (64 de elevi din totalul de 77), care înva  în clasa de predare în limba 
român  ajung în aceast  clas  din lipsa alternativei în limba maghiar ; elevii de 
na ionalitate maghiar  au fost interoga i cu privire la op iunile lor i 100% dintre 
elevii chestiona i ar fi ales clasa cu limba de predare maghiar  dac  li s-ar fi oferit 
aceast  posibilitate; 

- op iunile elevilor prezentate de c tre ISJ Mure  în Anexa 6, în tabelul elaborat 
de Centrul Jude ean de Asisten  Psihopedagogic  Mure  nu prezint  date exacte i
nu se poate baza pe acestea, deoarece aceste op iuni se bazeaz  pe oferta colar
existent , chestionarea elevilor se face de c tre psihologi colari, dar datele care apar 
în acest tabel nu arat  exact op iunile elevilor, în primul rând pentru c  nu se tie cât 
la sut  dintre elevi i-au exprimat op iunea (acest Centru nede inând date cu privire la 
efectivele elevilor) din întregul efectiv de elevi al colilor, iar pe de alt  parte fiindc
alegerea op iunilor are loc pe baza unor propuneri existente din partea reclamatului; 
UDMR a adunat num rul elevilor care i-au prezentat op iunea pentru o anumit
clas , sau pentru un anumit profil, dar num rul elevilor care i-au prezentat op iunea 
i care apare în acest tabel este mai mic cu câteva sute de elevi decât num rul real al 

absolven ilor claselor a VIII-a din jude ul Mure ; în consecin  elevii nu au o op iune 
real  de alegere, ei trebuie s  aleag  din oferta prezentat , propus  de reclamat, astfel 
în anumite cazuri mul i elevi de na ionalitate maghiar  nu au posibilitatea s  aleag
profiluri foarte atr g toare, cum ar fi tehnician în administra ie, sau tehnician în 
activit i economice i altele, deoarece aceste profiluri nu exist  în limba maghiar ;
în consecin , dac  doresc s  urmeze aceste profiluri ei sunt nevoi i s  aleag  clase cu 
predare în limba român , sau s  aleag  alt profil la sec ia maghiar , mai pu in 
atr g tor pentru ei. Astfel egalitatea de anse se compromite în mod cert; 

- în concluzie, în prezent persist  în continuare situa ia discriminatorie în ceea ce 
prive te colarizarea elevilor în actualele clase liceale i SAM, deoarece în anii 
preceden i nu s-a oferit un num r de locuri suficiente în clase cu predare în limba 
maghiar , de i se puteau organiza aceste clase cu efective peste limita minim  (15 
elevi) admis , conform Legii înv mântului în vigoare; în ceea ce prive te 
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posibilitatea elevilor claselor a VIII-a din anul colar actual (2008/2009), situa ia este 
în continuare discriminatorie, deoarece pentru anul colar 2009/2010 exist  în total 
1.652 de locuri în 59 de clase cu predare în limba maghiar , fa  de aproape 1.900 de 
elevi care sunt înscri i în clasa a VIII-a, sec ia maghiar  în luna mai, 2009. Prin 
urmare cca. 230 de elevi (cel pu in 8 clase) nu vor avea posibilitatea de a studia în 
limba matern  în anul colar urm tor; în „Ghidul adresat absolven ilor clasei a VIII-
a” (ap rut la 6 mai 2009) exist  aproximativ 15 profiluri la clasele de liceu, la care se 
poate studia doar în limba român  în jude ul Mure  (de exemplu, tehnician în analize 
produse alimentare, tehnician veterinar, tehnician în industria alimentar , tehnician în 
agricultur , tehnician operator tehnic  de calcul, tehnician operator tehnic  de calcul 
– bilingv englez , tehnician în industria textil , tehnician în hotel rie, tehnician 
proiectant CAD, tehnician electronist, tehnician în chimie industrial , tehnician 
instalator pentru construc ii, tehnician în industria sticlei i ceramicii, tehnician în 
instala ii electrice, tehnician mecatronist, desenator tehnic pentru arhitectur i
designer), prin urmare migrarea elevilor de la sec ia maghiar  la sec ia român  este 
determinat  de urm toarele dou  aspecte principale: insuficien a num rului de locuri 
la clasele liceale cu predare în limba maghiar , lipsa unui num r mare de profiluri la 
sec ia maghiar , care îns  deriv  din lipsa num rului de clase necesare efectivului 
absolven ilor claselor a VIII-a, sec ia maghiar .

VI. Motivele de fapt i de drept

În fapt, Colegiul Director re ine c  reclamatul a elaborat Planul de colarizare la 
înv mântul liceal, curs de zi i f r  frecven  redus  aprobat de M.E.C.I. prin H.G. 
nr. 77/2009 pentru anul colar 2009-2010, care con ine o dispropor ie privind pro-
centul elevilor care înva  în limba român  respectiv limba maghiar  în clasele  
a VIII-a i elevii care ar avea posibilitatea de a- i continua studiile în limba matern :
pentru înv mântul în limba maghiar  au fost asigurate 59 de clase i o clas  seral
cu frecven  redus , iar pentru înv mântul în limba român  133 de clase i 3 clase 
serale cu frecven  redus . În clasele a VIII-a înva  3.565 elevi în limba român ,
pentru care se ofer  3.808 de locuri, i 1.892 elevi în limba maghiar , pentru care se 
ofer  1.680 de locuri. 

În drept, Colegiul Director re ine urm toarele: 
Constitu ia României, prin art. 16 alin. (1) garanteaz  dreptul la egalitate: 

„Cet enii sunt egali în fa a legii i a autorit ilor publice, f r  privilegii i f r
discrimin ri”.

Potrivit Constitu iei României, art. 20 alin. (1), „Dispozi iile constitu ionale 
privind drepturile i libert ile cet enilor vor fi interpretate i aplicate în concordan
cu Declara ia Universal  a Drepturilor Omului, cu pactele i cu celelalte tratate la 
care România este parte”.  
Conven ia european  a drepturilor omului, art. 14 prevede: „Exercitarea drep-

turilor i libert ilor recunoscute de prezenta conven ie trebuie s  fie asigurat  f r
nicio deosebire bazat , în special, pe sex, ras , culoare, limb , religie, opinii politice 
sau orice alte opinii, origine na ional i social , apartenen  la o minoritate na io-
nal , avere, na tere sau orice alt  situa ie”. 
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Protocolul nr. 12 la Conven ia european  a drepturilor omului, art. 1 prevede 
interzicerea general  a discrimin rii: „Exercitarea oric rui drept prev zut de lege 
trebuie s  fie asigurat  f r  nicio discriminare bazat , în special, pe sex, pe ras ,
culoare, limb , religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine na ional  sau 
social , apartenen  la o minoritate na ional , avere, na tere sau oricare alt  situa ie”. 

O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discri-
minare (în continuare O.G. nr. 137/2000), republicat , la art. 2 alin. (1) stabile te:
„Potrivit prezentei ordonan e, prin discriminare se în elege orice deosebire, exclu-
dere, restric ie sau preferin , pe baz  de ras , na ionalitate, etnie, limb , religie, 
categorie social , convingeri, sex, orientare sexual , vârst , handicap, boal  cronic
necontagioas , infectare HIV, apartenen  la o categorie defavorizat , precum i orice 
alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înl turarea recunoa terii, folosin ei 
sau exercit rii, în condi ii de egalitate, a drepturilor omului i a libert ilor funda-
mentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social 
i cultural sau în orice alte domenii ale vie ii publice”. 

Alineatul (3) prevede: „Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonan e, preve-
derile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajeaz  anumite persoane, 
pe baza criteriilor prev zute la alin. (1), fa  de alte persoane, în afar  cazului în care 
aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar 
metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate i necesare”. 

Conform art. 2 alin. (4) din O.G. nr. 137/2000, republicat : „Orice comportament 
activ ori pasiv care, prin efectele pe care le genereaz , favorizeaz  sau defavorizeaz
nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoan , un grup de 
persoane sau o comunitate fa  de alte persoane, grupuri de persoane sau comunit i
atrage r spunderea contraven ional  conform prezentei ordonan e, dac  nu intr  sub 
inciden a legii penale”. 

Colegiul Director, prin Hot rârea nr. 47/27.01.2009 dat  în Dosarul nr. 1A/2009, 
a constatat c  punerea în aplicare a Planului de colarizare în forma sa ini ial  sau cea 
propus  în urma edin ei Consiliului de Administra ie a Inspectoratului colar Jude-
ean Mure  ar putea produce efecte discriminatorii în mod indirect elevilor apar inând 

comunit ii maghiare care ar urma s  înve e în clase cu limba de predare maghiar ,
potrivit art. 2 alin. (1), alin. (3) i alin. (4), coroborat cu art. 11 alin. (1) al O.G.  
nr. 137/2000, republicat , i a recomandat reclamatului s  elaboreze un Plan de 
colarizare pentru clasele a IX-a care respect  propor iile procentuale existente la 

nivelul claselor a VIII-a, astfel încât fiecare elev s  aib  posibilitatea continu rii stu-
diilor în limba sa matern .

 Colegiul Director constat  c  România, atât prin ratificarea unor tratate inter-
na ionale, cum ar fi Conven ia cadru pentru protec ia minorit ilor na ionale, Carta 
european  a limbilor regionale sau minoritare, cât i prin legisla ia na ional ,
promoveaz  înv mântul în limba minorit ilor, unde exist  aceast  posibilitate, i
se ab ine de la orice politic  ori practic  având drept scop asimilarea persoanelor 
apar inând minorit ilor na ionale. Conform art. 32 al Constitu iei României, alin. (3), 
persoanele apar inând minorit ilor na ionale au dreptul de a înv a în limba matern
(„Dreptul persoanelor apar inând minorit ilor na ionale de a înv a limba lor 
matern i dreptul de a putea fi instruite în aceasta limb  sunt garantate; modalit ile 
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de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege”. Legea la care trimite Con-
stitu ia, i anume Legea nr. 84/1995, actualizat , consacr  în mod similar acest drept 
(art. 118: „Persoanele apar inând minorit ilor na ionale au dreptul s  studieze i s
se instruiasc  în limba matern  la toate nivelurile i formele de înv mânt, precum i
la tipurile de înv mânt pentru care exist  o cerere suficient , în condi iile legii”). 
Datele de colarizare existente la nivelul claselor a VIII-a arat  existen a cererii 
pentru educa ia în limba matern .

Dreptul la educa ie este asigurat i prin Primul protocol adi ional la Conven ia
european  a drepturilor omului care prevede: „Nim nui nu i se poate refuza dreptul la 
instruire. Statul, în exercitarea func iilor pe care i le va asuma în domeniul educa iei
i al înv mântului, va respecta dreptul p rin ilor de a asigura aceast  educa ie i

acest înv mânt conform convingerilor lor religioase i filozofice”. Conform 
jurispruden ei Cur ii Europene a Drepturilor Omului, „statele au obliga ia negativ  de 
a nu împiedica o persoan  s  beneficieze de acest sistem, iar pe de alt  parte, ele sunt 
inute i de obliga ii pozitive, constând în a-l men ine i în a-l adapta la nevoile 

dezvolt rii sociale. Pe aceea i linie de gândire, statele contractante au i alt  obliga ie 
pozitiv  privitoare la sistemul de înv mânt existent, i anume aceea de a asigura 
accesul egal i nediscriminatoriu al oric rei persoane la formele de înv mânt 
existente. [...] Statele au obliga ia de a asigura accesul egal al celor interesa i, fie i
pe baz  de selec ie, la astfel de cursuri. [...] Accesul la formele de înv mânt 
constituie numai o parte a dreptului la instruire; pentru ca acest drept s - i produc
«efectele sale utile» este necesar, în special, ca titularul s  fie în m sur  s - i pun  în 
valoare studiile efectuate [...]” (Corneliu Bîrsan, Conven ia european  a drepturilor 
omului, Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2005). 

Analizând justific rile invocate de reclamat, Colegiul Director arat  urm toarele: 
Justificarea obiectiv  include existen a unui scop legitim, atins prin metode adec-

vate i necesare. 
Privind justificarea obiectiv , prin jurispruden a sa, Curtea European  a Drep-

turilor Omului a enun at urm toarele principii: 
- Conven ia nu interzice orice tratament diferen iat, ci doar acel tratament dife-

ren iat care nu are o justificare obiectiv i rezonabil , având în vedere faptul c  de 
multe ori statele trebuie s  adopte legi care prev d un tratament diferen iat, menit s
corecteze inegalit ile faptice; justificarea trebuie s  fie analizat  în rela ie cu scopul 
legitim i efectele m surii în cauz  (cazul „referitor la unele aspecte ale legisla iei 

cu privire la limba educa iei în Belgia” c. Belgia, 23 iulie 1968); 
- prin discriminare se în elege un tratament diferen iat al persoanelor aflate în 

situa ii comparabile, f r  a exista o justificare obiectiv i rezonabil ; art. 14 din 
Conven ie nu interzice statelor membre s  trateze grupurile diferen iat în maniera de 
a corecta inegalit ile faptice; în anumite circumstan e absen a unui tratament 
diferen iat reprezint  o violare a dispozi iei în cauz ; poate fi discriminatorie aceea 
politic  sau m sur  general  care prejudiciaz  în mod dispropor ionat un grup de 
persoane, chiar dac  m sura nu vizeaz  în mod specific acel grup; o discriminare 
poten ial  poate rezulta dintr-o situa ie faptic  (D.H. i al ii c. Cehia, 13 noiembrie 
2007; Sampanis i al ii c. Grecia, 5 iunie 2008); 
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- justificarea obiectiv i rezonabil  trebuie s  urm reasc  un scop legitim, i
m sura aplicat  trebuie s  fie propor ional  cu scopul urm rit; în cazul tratamentului 
diferit bazat pe ras , culoare sau origine etnic  no iunea de justificare obiectiv i
rezonabil  trebuie interpretat  într-o manier  cât se poate de strict  (D.H. i al ii

împotriva Cehiei, 13 noiembrie 2007; Sampanis i al ii c. Grecia, 5 iunie 2008). 
În analiza scopului legitim trebuie verificat  existen a acestui scop raportat  la 

dreptul atins prin diferen iere (spre exemplu, conform Conven iei europene a dreptu-
rilor omului, libertatea de exprimare poate fi restrâns  pentru urm toarele scopuri 
legitime: securitatea na ional , integritatea teritorial , siguran a public , ap rarea 
ordinii, prevenirea infrac iunilor, protec ia s n t ii, moralei, reputa iei sau a dreptu-
rilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informa ii confiden iale, pentru a 
garanta autoritatea i impar ialitatea puterii judec tore ti). 

În analiza metodei adecvate i necesare trebuie v zut dac  prin metoda aleas  se 
atinge scopul dorit, i dac  exist  sau nu alte metode prin care scopul poate fi atins, 
f r  a crea o situa ie de diferen iere.

Justificarea reclamatului se bazeaz  pe: 
- prognoza de absolvire a înv mântului secundar; 
- op iunile exprimate de elevi privind continuarea studiilor. 
Prognoza absolven ilor de clasa a VIII-a pe zone i limba de predare, depus  de 

reclamat la anexa 5 (fila 33 din dosar) arat  c  în jude ul Mure  vor absolvi 3.548 de 
elevi cu predare în limba român , 1.922 de elevi cu predare în limba maghiar i 61 
de elevi cu predare în limba german . Aceast  prognoz  arat  chiar un num r mai 
mic de elevi care termin  clasa a VIII-a cu predare în limba român i un num r mai 
mare de elevi care termin  clasele cu predare în limba maghiar , fa  de cel prezentat 
în peti ie. 

Situa ia op iunilor colare i profesionale ale elevilor din clasa a VIII-a noiembrie 
2008 liceu, depus  de reclamat la anexa 5 (filele 34-36 din dosar) arat  c  în jude ul 
Mure  un num r de 2.638 de elevi i-au exprimat op iunea pentru înv mântul cu 
predare în limba român  pentru liceu, fa  de 1.198 de elevi care i-au exprimat 
op iunea pentru înv mântul cu predare în limba maghiar  pentru liceu. În 
consecin , se poate observa c  la 2.639 de solicit ri pentru înv mântul cu predare 
în limba român  au fost oferite 3.808 de locuri (o dep ire cu 44,3% a solicit rilor),
iar la 1.198 de solicit ri pentru înv mântul cu predare în limba maghiar  au fost 
oferite 1.680 de locuri (o dep ire cu doar 40,2% a solicit rilor). Totodat  se observ
c  op iunea elevilor a fost determinat  de modelul de Tabel pentru centralizarea 
op iunilor (filele 74-81 din dosar), întrucât elevii nu au ales s  înve e în limba 
maghiar  acolo unde se specifica limba român  ca limba de predare, astfel elevii nu 
i-au putut exprima o real  op iune privind limba de predare pentru profilul ales. 

În cauza Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding c. 

Firma Feryn NV Curtea European  de Justi ie a decis urm toarele: faptul c  un 
angajator declar  public c  nu va angaja salaria i cu o anumit  origine etnic  sau 
rasial  constituie o discriminare direct  la angajare, întrucât astfel de declara ii sunt 
de natur  s  descurajeze în mod serios anumi i candida i s  î i depun  candidaturile 
i, prin urmare, sunt de natur  s  împiedice accesul acestora la pia a muncii. În mod 

similar, se poate constata c  modul de colectare a op iunilor elevilor, prin afi area 
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clar  a profilurilor care nu pot fi studiate în limba maghiar , a fost de natur  s
descurajeze în mod serios elevii care ar fi dorit s  opteze în favoarea educa iei în 
limba maghiar  pentru respectivele profiluri. 

Datele statistice puse la dispozi ia CNCD atât de petent , cât i de reclamat arat
o dispropor ionalitate nu numai între elevii care înva  în limba român  respectiv în 
limba maghiar i clasele oferite pentru continuarea studiilor dup  terminarea clasei  
a VIII-a, dar i între op iunile exprimate de elevi, în ciuda faptului c  aceast  op iune 
a fost grav afectat , în defavoarea celor care ar dori continuarea studiilor în limba 
maghiar , de modul de colectare al datelor. Se contat  c  pentru mai multe profiluri 
nu exist  decât educa ie cu predare în limba român  în jude ul Mure , cu o popula ie 
de peste 200.000 de maghiari, fiind al doilea jude  din România ca num r de 
persoane care se declar  apar inând acestei comunit i.

M sura afecteaz  în mod indirect i cadrele didactice: num rul claselor determin
num rul de cadre didactice angajate. O reducere a num rului de clase cu predare în 
limba maghiar  ar aduce dup  sine reducerea num rului de cadre didactice care 
predau în aceast  limb , dup  care refacerea claselor cu predare în limba maghiar , în 
lipsa cadrelor didactice care s  predea în aceast  limb , ar fi practic imposibil .

Astfel se constat  c  nealocarea locurilor de colarizare pentru clasele cu predare 
în limba maghiar , luând în considerare num rul elevilor din clasele cu predare în 
limba maghiar  absolven i de clasa a VIII-a, limiteaz  posibilitatea acestora de a opta 
pentru continuarea studiilor în limba matern . În compara ie, Colegiul constat  c  în 
cazul elevilor absolven i ai claselor cu predare în limba român  num rul alocat 
pentru clasa a IX-a dep e te num rul absolven ilor de clasa a VIII-a. 

Colegiul Director re ine c  accesul la educa ie trebuie analizat i din prisma 
calit ii înv mântului care se transmite c tre copii. Având în vedere acest principiu 
Colegiul re ine c  în ceea ce prive te calitatea educa iei pentru copiii care vor fi 
obliga i s  treac  de la înv mânt în limb  maghiar  la înv mântul în limb
român , aceasta va avea de suferit, având în vedere necesitatea de adaptare la noile 
condi ii de educa ie, într-o alt  limb  decât cea în care au parcurs clasele I-VIII i în 
acest fel o mai mic  în elegere i procesare a informa iilor ce se parcurg începând de 
la acest nivel. 

Prin urmare, Planul de colarizare la înv mântul liceal, curs de zi i f r  frec-
ven  pentru anul colar 2009-2010 în jude ul Mure  produce consecin e discrimi-
natorii, în mod indirect, fa  de elevii apar inând comunit ii maghiare care ar urma 
s  înve e în clase cu limba de predare maghiar , afectând dreptul lor la educa ie. 

La stabilirea amenzii s-a luat în considerare faptul c  reclamatului i s-a reco-
mandat anterior s  aprobe un plan de colarizare nediscriminatoriu, Ministerul 
Educa iei, Cercet rii i Inov rii a solicitat revizuirea acestui plan, totu i nu s-a 
conformat reclamatul, afectând astfel dreptul la educa ie al copiilor din jude ul Mure
care au studiat în clasa a VIII-a în limba maghiar .

Fa  de cele de mai sus, în temeiul art. 20 alin. (2) din O.G. nr. 137/2000 privind 
prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare, republicat , cu unanimi-
tatea de voturi ale membrilor prezen i la edin
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COLEGIUL DIRECTOR 

HOT R TE: 

1. Planul de colarizare poate produce efecte discriminatorii în mod indirect ele-
vilor apar inând comunit ii maghiare care ar urma s  înve e în clase cu limba de 
predare maghiar , potrivit art. 2 alin. (1), alin. (3) i alin. (4), coroborat cu art. 11 
alin. (1) al O.G. nr. 137/2000, republicat ;

2. Se recomand  reclamatului s  remedieze situa ia creat ;
3. Sanc ionarea reclamatului cu amend  contraven ional  în valoare de 600 lei, 

conform art. 26 alin. (1) al O.G. nr. 137/2000, republicat ;
4. O copie a prezentei hot râri se va comunica p r ilor i Ministerului Educa iei, 

Cercet rii i Inov rii.

VII. Modalitatea de plat  a amenzii 

La Direc ia General  a Finan elor Publice Mure , conform O.G. nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contraven iilor. Contravenientul este obligat s  trimit
dovada pl ii amenzii c tre Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin rii (cu 
specificarea num rului de dosar) în termen de 15 de zile din momentul în care 
constituie de drept titlu executoriu, conform art. 20 alin. (10) al O.G. nr. 137/2000 
privind prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare, republicat .

VIII. Calea de atac i termenul în care se poate exercita 

Prezenta hot râre poate fi atacat  în termenul legal potrivit O.G. nr. 137/2000 
privind prevenirea i sanc ionarea faptelor de discriminare i Legii nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ la instan a de contencios administrativ. 

Membrii Colegiului Director prezen i la edin

ASZTALOS CSABA FERENC – Pre edinte 
GERGELY DEZIDERIU – Membru 
HÁLLER ISTVÁN – Membru  
IONI  GHEORGHE – Membru 
PANFILE ANAMARIA – Membru 
TRUINEA ROXANA PAULA – Membru 
VASILE MONICA – Membru 


