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Condi iile i procedura recunoa terii ca minoritate  
na ional  a unui grup etnic 

I. Definirea minorit ilor na ionale în dreptul interna ional 

Una dintre problemele cele mai spinoase întâlnite în încercarea de a edifica un 
statut juridic special pentru minorit ile na ionale, ca i corpus coerent i eficient de 
norme juridice, o reprezint  chiar definirea minorit ilor na ionale. 

Preocuparea juri tilor în privin a elabor rii unui set de criterii obiective care s  
permit  un consens la nivel global sau cel pu in european este atestat  înc  din 1923, 
când Curtea Permanent  de Justi ie Interna ional , în Avizul consultativ privind 
dobândirea na ionalit ii poloneze, statueaz : „termenul «minoritate» pare s  includ  
locuitorii care difer  de popula ie prin ras 1, limb  ori religie, adic , printre altele, 
locuitori ai teritoriului de origine non-polonez , indiferent c  sunt na ionali polonezi 
sau nu” (t.n.)2. Ulterior, Curtea i-a rafinat opinia cu ocazia Avizului consultativ din 
1930 privind „Comunit ile” greco-bulg re ti3, la care face referire i, ulterior, în 
hot rârea privind colile minorit ilor din Albania4.  

                                                           
1 În leg tur  cu utilizarea i cu în elesul actual al termenilor de ras , rasial etc., a se vedea 

Kristin Henrard, Devising an adequate system of minority protection: individual human rights, 
minority rights and the right to self-determination, Kluwer Law International, Haga, 2000, p. 49 
i urm., precum i Cristian Jura, Drepturile Omului. Drepturile minorit ilor na ionale, Ed. C.H. 

Beck, Bucure ti, 2006, p. 70, având în vedere i recomandarea UNESCO din 1950 de a „renun a 
la folosirea termenului de ras  i de a vorbi despre grupuri etnice”, conform „The Race 
Question”, UNESCO, 18 iulie 1950 (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Race_Question). 

2 Kristin Henrard, op. cit., p. 19: „the term «minority» seems to include inhabitants who 
differ from the population in race, language or religion, that is to say, amongst other 
inhabitants of the territory of non-Polish origin, whether they are Polish Nationals or not” 
(P.C.I.J. Reports, Series B., no. 7, 1923, p. 15). 

3 Advisory Opinion regarding Greco-Bulgarian „Communities” P.C.I.J., P.C.I.J. Reports, 
Series B., no. 17, 1930, p. 19, 21, 22: „The criterion to be applied to determine what is a 
community within the meaning of the articles of the Convention, inter alia Article 6, 
paragraph 2, is the existence, of a group of persons living in a given country or locality, 
having a race, religion, language and traditions of their own, and united by the identity of such 
race, religion, language and traditions in a sentiment of solidarity, with a view to preserving 
their traditions, maintaining their form of worship, securing the instruction and upbringing of 
their children in accordance with the spirit and traditions of their race and mutually assisting 
one another” (Criteriul ce trebuie aplicat pentru a determina ce este o comunitate în în elesul 
articolelor Conven iei, inter alia art. 6 parag. 2, este existen a unui grup de persoane care 
locuiesc într-o ar  sau localitate anume, au o ras , religie, limb  i tradi ii proprii i sunt uni i 
datorit  identit ii de ras , religie, limb  i tradi ii, printr-un sentiment de solidaritate, în 
vederea p str rii tradi iilor, men inerii propriei religii, asigur rii instruirii i cre terii copiilor 
lor în acord cu spiritul i tradi iile rasei lor i se sprijin  reciproc, t.n.) 

4 Advisory Opinion, Minority schools in Albania, P.C.I.J., P.C.I.J. Reports, Series A/B, 
no. 64, 1935, p. 17. 
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În 1951, în urma desemn rii sale de c tre Comitetul Na iunilor Unite pentru 
Drepturile Omului, Subcomisia pentru prevenirea discrimin rii a formulat câteva 
criterii pentru a fi luate în calcul la o viitoare defini ie a minorit ii na ionale. Aceste 
criterii erau urm toarele: 

a) minorit ile sunt grupuri de persoane ce trebuie s  fie protejate prin m suri 
speciale la nivel na ional i interna ional i s - i dezvolte tradi iile sau caracteristicile5; 

b) unele grupuri nu au nevoie de o asemenea protec ie, fie deoarece, de i infe-
rioare din punct de vedere numeric, constituie un element dominant, fie pentru c  nu 
doresc decât un tratament identic cu restul popula iei. 

Dup  cum putem remarca, aceste dou  criterii, de i necesare, nu sunt i suficiente, 
deoarece nu clarific  probleme precum caracteristicile ce diferen iaz  minorit ile 
na ionale de alte tipuri de minorit i. De asemenea, nu este clar dac  minorit ile 
na ionale cuprind doar grupuri de cet eni ai statului respectiv sau nu. De altfel, acest 
subiect este înc  în dezbatere. 

Cele mai cunoscute defini ii date de cercet torii domeniului apar in lui Francesco 
Capotorti (1977)6 i lui Jules Deschenes (1985)7, raportori special ai Sub-Comisiei 
Na iunilor Unite pentru Prevenirea Discrimin rii i Protec ia Minorit ilor, actualul 
Comitet Consultativ al Consiliului drepturilor omului8. 

În urma adopt rii Rezolu iei nr. 62/1984 a Comisiei privind Drepturile Omului, 
Jules Deschenes a propus o defini ie bazat  pe urm toarele elemente:  

a) Diferen e etnice, religioase sau lingvistice între majoritate i minoritate, 
b) Sentimentul de solidaritate care une te membrii minorit ii, 
c) Pozi ia non-dominant  a minorit ii în cadrul societ ii, 
d) Str dania grupului minoritar de a atinge o egalitate de jure i de facto cu majo-

ritatea9. 
Conform defini iei10 propuse de Adunarea Parlamentar  a Consiliului Europei 

prin intermediul Recomand rii 1201/1993, „«minoritatea na ional » se refer  la un 
grup de persoane dintr-un stat, care, preluând o parte din criteriile formulate anterior:  

a) manifest  caracteristici etnice, culturale, religioase sau lingvistice distincte; 
b) sunt motivate de preocuparea de a p stra împreun  ceea ce constituie iden-

titatea lor comun , inclusiv cultura, tradi iile, religia sau limba lor; 
c) sunt suficient de reprezentative, chiar dac  sunt în num r mai mic decât restul 

popula iei unui stat sau a unei regiuni a acelui stat;  
adaug  i altele: 
d) locuiesc pe teritoriul acelui stat i sunt cet enii lui;  
e) men in leg turi de lung  durat , trainice i permanente cu acel stat”. 

                                                           
5 United Nations, doc E/CN. 4/358 – E/CN.4/Sub.2/119, p. 18, 19. 
6 Francesco Capotorti, Study on the rights of the Persons Belonging to Ethnic, Religious 

or Linguistic Minoritities, New York, United Nations, 1991, p. 16-26. 
7 Jules Deschenes, Proposal concerning a definition of the term „Minority”, UN Doc., 

E/CN.4/Sub.2/1985/31, §181. 
8 Aurora Ciuc , Protec ia interna ional  a drepturilor omului, Ed. Axis, Ia i, 2009, p. 84. 
9 Jules Deschenes, op. cit. 
10 Despre defini ia no iunii de „minoritate na ional ”, a se vedea i Tudor Dr ganu, Decla-

ra iile de drepturi ale omului i repercusiunile lor în dreptul interna ional public, Ed. Lumina 
Lex, Bucure ti, 1998, p. 36. 
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Este de remarcat c , de i aceast  defini ie aduce numeroase clarific ri conceptului 
de minoritate na ional , ea acoper  doar unul din în elesurile date acestei no iuni, 
referindu-se doar la minorit ile a a-numite „istorice” i formate doar din cet eni ai 
statului în care respectivul grup de persoane a c p tat statutul de „minoritate”.  

Adep ii altor opinii argumenteaz  c  statutul de persoan  apar inând minorit ilor 
na ionale ar trebui recunoscut i reziden ilor ne-cet eni. La fel, i „noile minorit i” 
formate din imigran ii veni i, spre exemplu, în rile occidentale în ultimii 20 de ani 
i care, de i nu „men in leg turi de lung  durat ” cu statul respectiv, au dobândit 

dreptul de reziden  permanent  i îndeplinesc toate celelalte criterii pentru a fi 
considera i „minoritate na ional ”, ar fi justificate s  li se recunoasc  acest statut. 
Faptul c  nu locuiesc în statul respectiv de cel pu in trei genera ii nu ar reprezenta, în 
aceast  opinie, un motiv justificat pentru a li se nega drepturile recunoscute mino-
rit ilor na ionale. 

Alte propuneri în vederea stabilirii criteriilor de identificare a minorit ilor 
na ionale i, implicit, de departajare a acestora de popoare, pe de o parte, i de 
grupurile sau comunit ile etnice, religioase sau lingvistice, pe de alt  parte, vizeaz  
cerin a recunoa terii lor oficiale de c tre stat sau dovedirea loialit ii persoanelor ce 
apar in minorit ii fa  de statul de re edin . Datorit  caracterului subiectiv al 
acestor criterii i a importantei marje de apreciere a statelor pe care le-ar presupune 
includerea lor într-o posibil  defini ie a minorit ii na ionale, ele nu se reg sesc nici 
în practica instan elor interna ionale, nici în cea a Comitetului Drepturilor Omului. 
Dimpotriv , acesta, în cazul Lovelace c. Canada consider  c  recunoa terea oficial  
de c tre stat nu este determinant  în stabilirea apartenen ei unei persoane la o 
minoritate etnic , lingvistic  sau religioas 11. 

II. Definirea minorit ii na ionale în dreptul românesc 

În lipsa unei defini ii general-acceptate, unele state au ales varianta adopt rii, pe 
calea normelor interne, a unei norme-defini ii aplicabile teritoriului lor i în 
domeniile aflate în sfera propriei suveranit i. Aceea i solu ie a ales-o, se pare, i 
România, care, pe calea ratific rii Tratatului Româno-ungar12 în care e incorporat  i 
Recomandarea 1201/1993, a adoptat concep ia propus  de aceasta (pe care am 
prezentat-o mai sus). Dac  avem în vedere c  defini ia cuprins  în Recomandarea 
1201 este parte a Tratatului Româno-ungar, ne putem întreba dac  aplicabilitatea sa 
nu este limitat  doar la rela iile româno-ungare, a a cum specific  art. 15 alin. (1)  
lit. B) din Tratat, caz în care utilitatea clarific rii sensului no iunii de „minoritate 
na ional ” este îndoielnic , în condi iile în care recunoa terea comunit ii maghiare 
ca i minoritate nu a fost vreodat  pus  la îndoial . O interpretare teleologic  ne-ar 
permite s  extindem sfera de aplicabilitatea a defini iei propuse de Recomandarea 

                                                           
11 Sandra Lovelace v. Canada, Communication No. R.6/24, U.N. Doc. Supp. No. 40 

(A/36/40) at 166 (1981), p. 14. 
12 Tratatului de în elegere, cooperare i bun  vecin tate dintre România i Republica 

Ungar , semnat la Timi oara la 16 septembrie 1996 a fost ratificat prin Legea nr. 113/19960 
(M.Of. nr. 250 din 16 octombrie 1996). 
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1201 ca i criteriu de recunoa tere a acelora dintre grupurile etnice care au voca ia de 
a fi recunoscute ca minorit i na ionale. 

În scopul decel rii grupurilor etnice, religioase, lingvistice ce ar putea fi 
recunoscute ca minorit i na ionale în România, este necesar s  avem în vedere i cea 
de a doua dispozi ie care ar putea, eventual, fi calificat  ca defini ie a minorit ii 
na ionale în dreptul românesc. Ne referim la norma-defini ie cuprins  în cele dou  
legi privind alegerile parlamentare13 i locale14 i care, spre deosebire de cea din 
Recomandarea 1201, este mult mai eliptic : „prin minoritate na ional  se în elege 
acea etnie care este reprezentat  în Consiliul Minorit ilor Na ionale”. 

Aceast  din urm  defini ie, a c rei sfer  de aplicare nu se restrânge la o singur  
comunitate etnic , pune, în opinia noastr , câteva probleme juridice.  

1. În primul rând, calificarea minorit ii na ionale ca i etnie poate reprezenta o 
limitare destul de rigid , dac  avem în vedere c , în toate documentele interna ionale 
minoritatea na ional  apare ca grup de persoane care pot avea în comun i alte 
caracteristici decât cele etnice, i anume cele lingvistice, religioase sau culturale. Pe 
de alt  parte, suntem de acord c  nici con inutul no iunii de etnie nu este clar 
delimitat de celelalte împreun  cu care apare în enumerare. În consecin , pentru a fi 
în acord cu defini ia introdus  în dreptul intern prin Recomandarea 1201, precum i 
cu celelalte instrumente interna ionale ratificate de România, no iunea de etnie, a a 
cum apare în Legea nr. 35/2008 i în Legea nr. 67/2004 ar putea fi interpretat  în 
mod extensiv, înglobând i caracteristicile culturale, lingvistice sau religioase. 

2. În al doilea rând, minorit ile na ionale sunt doar acelea „reprezentate în 
Consiliul Minorit ilor Na ionale (CMN), motiv pentru care se impune stabilirea 
modului în care se poate îndeplini aceast  cerin . Modul în care o „etnie” poate 
ob ine reprezentarea în CMN reiese dintr-o interpretare sistematic  a art. 2 al H.G. 
589/2001 privind înfiin area CNM15 cu dispozi iile legii electorale. Hot rârea de 
Guvern precizeaz : „Consiliul Minorit ilor Na ionale este format din câte 3 repre-
zentan i ai organiza iilor cet enilor apar inând minorit ilor na ionale reprezentate în 
Parlamentul României”. Astfel, minoritatea na ional  este acea „etnie” a c rei organi-
za ie este reprezentat  în Parlament.  

Dac  prin intermediul Recomand rii 1201/1993, România recunoa te doar mino-
rit ile istorice, formate din cet eni români cu re edin a în ar , nu i „noile mino-
rit i”, formate prin imigrarea recent , neindicând, totu i, în mod limitativ, comuni-
t ile c rora li se aplic  statutul de minorit i, sfera posibilelor minorit i este înc  
mai restrâns  prin intermediul dispozi iilor deja analizate din cele dou  legi privind 
alegerile. Aceste dou  acte normative restrâng categoria minorit ilor na ionale la 
acelea reprezentate în Parlament.  

                                                           
13 Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputa ilor i a Senatului i pentru modifi-

carea i completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorit ilor administra iei publice 
locale, a Legii administra iei publice locale nr. 215/2001 i a Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul ale ilor locali (M.Of. nr. 196 din 13 martie 2008), art. 2 pct. 29. 

14 Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorit ilor administra iei publice locale, republicat  
(M.Of. nr. 333 din 17 mai 2007), art. 7. 

15 H.G. nr. 589/2001 privind înfiin area Consiliului Minorit ilor Na ionale (M.Of. nr. 365 
din 6 iulie 2001). 
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Pentru a eviden ia procedura prin care poate fi reprezentat  în Parlament o 
organiza ie a cet enilor apar inând minorit ilor na ionale (OCMN), e necesar s  
analiz m cel pu in dou  aspecte: care OCMN pot participa la alegeri, depunând 
candidaturi în calitate de competitori electorali i cum pot ob ine un mandat de 
deputat sau senator acele OCMN care particip  la alegeri? 

2.1. În ce prive te prima chestiune: care OCMN pot participa la alegeri, 
condi iile sunt relativ diferite în func ie de tipul de alegeri: parlamentare sau locale. 
Având în vedere c  sunt considerate minorit i na ionale doar acele etnii care sunt 
reprezentate în Parlament, ne vor interesa doar condi iile în care OCMN pot participa 
la alegeri parlamentare, condi ii pe care le reg sim prin analiza dispozi iilor Legii nr. 
35/2008, Titlul I, referitor la alegerile parlamentare. Art. 9 din lege precizeaz  c  pot 
depune candidaturi dou  tipuri de OCMN: 

(i) cele care sunt deja reprezentate în Parlament;  
(ii) cele care, de i nu sunt reprezentate în Parlament, reprezint  minorit i 

na ionale deja reprezentate în CMN, deci i în Parlament. Pentru aceast  din urm  
categorie, legea impune îndeplinirea înc  a dou  condi ii cumulative: a) s  fie 
declarate de utilitate public , în condi iile i dup  procedura stabilit  în O.G.  
nr. 26/200016 privind asocia iile i funda iile, cu toate modific rile ulterioare, art. 38 
i urm.; b) s  poat  dovedi c  au ca membri cel pu in 15% din num rul total al 

cet enilor care, la ultimul recens mânt, s-au declarat ca apar inând minorit ii 
respective, dar nu mai mult de 20.000 de persoane, domiciliate în cel pu in 15 din 
jude ele rii (aproximativ 1/3 din teritoriul României) i în municipiul Bucure ti, dar 
nu mai pu in de 300 de persoane pentru fiecare dintre aceste jude e i pentru 
municipiul Bucure ti. 

Dac  în ce prive te prima categorie, nu sunt dificult i de interpretare, pentru 
OCMN din a doua categorie, se pot ridica unele întreb ri de ordin juridic. 

Prima dintre acestea se refer  la modul cum ar putea alte grupuri etnice decât 

cele deja reprezentate în Parlament s  fie recunoscute ca i minorit i na ionale? 
Având în vedere c , aparent, cea de a doua categorie limiteaz  OCMN care pot 
participa în alegeri la cele care reprezint  minorit i deja reprezentate în Parlament, 
chiar dac  printr-o alt  OCMN, se na te întrebarea dac  este justificat , în mod 
obiectiv, ca necesar  într-o societate democratic , limitarea dreptului de a participa la 
viata public  la nivel parlamentar doar a acelor minorit i care sunt deja reprezentate 
în Parlament? Un posibil r spuns ni-l ofer  Comisia de la Vene ia pentru democra ie 
prin drept care, analizând proiectul de lege al statutului minorit ilor na ionale din 
România, a semnalat caracterul nedemocratic al acestui tip de reglementare ce face 
din categoria minorit ilor na ionale un cerc închis17. 

                                                           
16 O.G. nr. 26/2000 cu privire la asocia ii i funda ii (M.Of. nr. 39 din 31 ianuarie 2000). 
17 „In combination with the definition, the draft law includes in its article 74 a list spelling 

out 20 communities which are to be considered national minorities «in the spirit of this law». 
The main problem raised by this list lies in its apparently exhaustive character. This provision 
should be deleted; the interpretation and application of the general definition of Article 3, 
paragraph 1 of the draft law should be left to the competent authorities and, ultimately, to the 
competent courts. Should such a list be retained, it should be explicitly construed as non-
exhaustive or indicative, not least of all because over time other communities may meet the 
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Este justificat  sau nu restrângerea OCMN ce pot participa la alegeri la acelea 

care au fost declarate, printr-un act de voin  al statului, ca fiind de utilitate public , 
reprezint  cel de al doilea aspect de clarificat. Recunoa terea utilit ii publice, adic  a 
m surii în care activitatea OCMN se desf oar  cu relativ succes i continuitate în 
domenii de interes public general sau al unor colectivit i, r mâne o chestiune de 
apreciere, chiar dac  unele condi ii obiective sunt precizate în O.G. nr. 26/2000. În 
acest context, dac  îndeplinirea criteriilor formulate în propunerea Recomand rii 
1201 este, cu excep ia cet eniei, poate, independent  de vreun act de voin  sau de 
autoritate al statului, puterea Guvernului de a decide care anume alte organiza ii ale 
minorit ilor deja reprezentate în Parlament pot participa la alegeri reprezint  o 
limitare a dreptului persoanelor apar inând minorit ilor na ionale de a particip  
efectiv la via a public . Ne întreb m dac  i o asemenea limitare ar putea fi justifi-
cat  în mod obiectiv, ca fiind necesar  într-o societate democratic .  

A treia întrebare are în vedere modul în care condi ia ca membrii OCMN s  

provin  din cel pu in 15 jude e afecteaz  grupurile minoritare concentrate în mai 

pu ine jude e? Poate fi aceast  limitare motivat  ca o chestiune de oportunitate, în 
sensul c  efortul financiar al statului se justific  doar pentru sprijinirea acelor grupuri 
etnice reprezentative la nivel na ional? Altfel spus, în ce m sur  un grup etnic cu 
membri r spândi i în 15 jude e sau mai mult e mai reprezentativ decât altul cu acela i 
num r de membri, îns  concentra i în mai pu in de 15 jude e? O limitare a num rului 
minim de membri ai grupului respectiv pare a fi o solu ie mai just  i mai aproape de 
reglement rile interna ionale, cu atât mai mult cu cât din aceste reglement ri trans-
pare ideea c  sprijinul statului e cu atât mai necesar i justificat în acele unit i admi-
nistrativ-teritoriale în care densitatea membrilor minorit ii este mai mare18.  

O solu ie de stabilire a OCMN care au dreptul de a participa la alegeri este pro-
pus  de Proiectul de lege al minorit ilor na ionale din 2005. Acesta împarte OCMN 
în dou  categorii: unele constitute în baza O.G. nr. 26/2000 privind asocia iile i 
funda iile, care nu pot participa la alegeri, indiferent de tip, i cele constitute conform 
proiectului în cauz , care pot participa la alegeri (art. 39). Condi iile pentru a 
constitui o asemenea OCMN sunt aproape similare cu cele din Legea nr. 35/2008, 
îns , în condi iile renun rii la criticatul art. 74, ar apare diferen a semnificativ  c  
pot participa la alegeri i OCMN ale unor minorit i care nu sunt deja reprezentate în 
Parlament19. O alt  diferen  fa  de legisla ia în vigoare const  în renun area la 
condi ia ca OCMN care doresc s  participe la alegeri s  fi fost declarate de utilitate 

                                                                                                                                                
elements of the definition” [Opinion on the Draft law on the statute of national minorities 

living in Romania adopted by the Venice Commission at its 64th Plenary Session (Venice,  
21-22 october 2005), pct. 21 (http://www.venice.coe.int)]. 

18 A se vedea Carta European  a Limbilor Regionale sau Minoritare, Conven ia-cadru 
pentru Protec ia Minorit ilor Na ionale – dou  din instrumentele juridice interna ionale care 
statueaz  existen a unei leg turi direct propor ionale între concentra ia teritorial  a membrilor 
grupului minoritar i posibilitatea acestora de a utiliza limba matern  în via a public . 

19 În concret îns , în baza datelor rezultate din recens mântul din 2002, remarc m o 
relativ  identitate între comunit ile etnice recunoscute ca i minorit i na ionale i cele care ar 
îndeplini condi iile necesare recunoa terii acestui statut, independent de reprezentarea lor în 
Parlament. 
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public . O asemenea condi ie ar fi fost oricum, în opinia noastr , ineficient , dat fiind 
c  noile OCMN nu mai sunt calificate ca asocia ii sau funda ii, deci nu li se mai 
aplic  O.G. nr. 26/2000. Proiectul nou p streaz  din concep ia actual  ideea unor 
condi ii numerice, chiar dac  apar unele modific ri: noile OCMN ar trebui s  aib  ca 
membri cel pu in 10%, i nu 15% din num rul total de cet eni declara i de etnia 
respectiv  la ultimul recens mânt, cel mult 25.000 de persoane, i nu 20.000, tot din 
15 jude e, în fiecare jude  cel pu in 300 de persoane.  

O nou  idee a proiectului, surprinz toare, în opinia noastr , este aceea c  pot fi 
membri ai OCMN i persoane care nu sunt de etnia respectiv , cu condi ia ca acestea 
s  nu reprezinte mai mult de 25% din num rul total de membri ai OCMN. Referitor 
la aceast  solu ie legislativ , ne întreb m dac  o asemenea solu ie nu atac  tocmai 
legitimitatea unor m suri speciale. Aceste m suri se justific  doar prin scopul lor – 
protejarea i promovarea identit ii diferite a membrilor minorit ii respective. 
Normele juridice, fie ele interne sau interna ionale, au în vedere doar persoanele care, 
ca membri ai minorit ii na ionale, doresc s - i p streze i s - i dezvolte propria 
identitate etnic , lingvistic  sau religioas . De aceea, ne îndoim c  aceste norme pot 
fi aplicate unor indivizi care nu pot urm ri un scop personal.  

2.2. Ob inerea unui mandat de deputat sau senator de c tre acele OCMN care 

particip  la alegeri este prev zut  de art. 9 din Legea nr. 35/2008, men inându-se 
acela i principiu ca în reglementarea anterioar  i anume posibilitatea de a ob ine 
mandate de deputa i i/sau senatori asemenea oric rui alt competitor electoral, prin 
dep irea pragului electoral de 5% i prin ob inerea num rului minim de colegii (6 – 
pentru deputa i i 3 – pentru senatori) sau prin procedura special  prev zut  de 
Constitu ie, adic  prin ob inerea a cel pu in 10% din coeficientul electoral reprezen-
tând num rul mediu de voturi valabil exprimate pe ar  pentru alegerea unui 
deputat20. Mandatul de deputat astfel atribuit se acord  peste num rul total de depu-
ta i rezultat din norma de reprezentare. Spre deosebire de normele analizate anterior, 
aceast  dispozi ie nu pune, în opinia noastr , probleme juridice deosebite, ci dimpo-
triv , este deseori unul din argumentele forte ale autorit ilor în sus inerea ideii c  
România practic  m suri active de sprijinire a minorit ilor na ionale. 

2.3. O rezolvare interesant  a legisla iei române ti o reprezint , în opinia noastr , 
asimilarea OCMN cu partidele politice

21, cu unele diferen e care in de: 
(i) procedura de înregistrare – care, pentru OCMN, este aceea specific  asocia-

iilor i funda iilor (O.G. nr. 26/2000); 
(ii) procedura de încetare a activit ii, reglementat  tot de O.G. nr. 26/2000 i 

diferit  fundamental de cea prev zut  pentru partidele politice de Legea nr. 14/2003; 
(iii) posibilitatea de a depune aceea i candidatur  în mai multe/ toate colegiile din 

ar ; 
(iv) posibilitatea membrilor OCMN de a face parte i dintr-un partid politic; 
(v) dreptul de a ob ine cate un mandat preferen ial de deputat, peste norma de 

reprezentare; 

                                                           
20 A se vedea dispozi iile art. 9 i 47 din Legea nr. 35/2008. 
21 A se vedea art. 9 alin. (6) din Legea nr. 35/2008 i art. 55 din Legea nr. 14/2003. 



NRDO • 4-2010 50 

(vi) posibilitatea de a candida pentru acest mandat special împreun  cu alte 
OCMN care îndeplinesc exigen ele normative22. 

2.4. O alt  problem  juridic  interesant  o pune i posibila calificare a OCMN 

care particip  la alegeri ca i persoane juridice de drept public. Conform art. 1 din 
Legea nr. 14/2003, partidele politice sunt persoane juridice de drept public, iar 
conform art. 55, OCMN care particip  la alegeri li se aplic  în mod corespunz tor 
prevederile acestei legi. Pe cale de interpretare, ar putea rezulta c  OCMN care parti-
cip  la alegeri sunt tot persoane juridice de drept public, spre deosebire de celelalte 
OCMN care, fiind asocia ii sau funda ii, sunt persoane juridice de drept privat? În 
opinia noastr , aceast  interpretare, de i corect  din punct de vedere sistematic, nu 
poate fi men inut  la o analiz  teleologic , c ci scopul Legii nr. 14/2003 este acela de 
a crea competitori electorali, iar nu autorit i publice.  

Controversa legat  de calificarea partidelor politice ca persoane juridice de drept 
public este cunoscut , reputatul prof. Tudor Dr ganu argumentând faptul c  pot fi 
calificate ca persoane juridice de drept public doar acelea care exercit , direct sau 
indirect, autoritatea public ; în consecin , partidele politice, care nu exercit  
autoritatea public , nu pot fi calificate decât ca persoane juridice de drept privat. În 
acest context, calificarea OCMN ca i persoane juridice de drept public, purt toare 
ale autorit ii de stat, pare cu atât mai controversat . În sprijinul acestei idei mai 
semnal m i faptul c  proiectul de lege privind statutul minorit ilor na ionale din 
România intrat în dezbatere parlamentar  în 2005 i aflat înc  la Parlament calific  
OCMN ca i persoane juridice de drept privat, chiar în contextul în care acestea pot 
determina constituirea unor autorit i publice ale minorit ilor na ionale: Consiliul 
Na ional al Autonomiei Culturale. 

III. Posibile solu ii 

Având în vedere aspectele sub care legisla ia noastr  intern  ar putea intra în 
conflict cu obliga iile asumate de România în plan interna ional, conform i cu art. 11 
i 20 din Constitu ie, propunem l rgirea categoriei OCMN care pot propune 

candidaturi în alegerile parlamentare, astfel încât s  permit  i asocia iilor sau 
funda iilor constituite de cet eni apar inând altor grupuri etnice, lingvistice sau 
religioase, nerecunoscute ca minorit i na ionale, s  participe la procesul electoral 
general, cu voca ia de a ob ine aceast  recunoa tere i de a fi reprezentate în CMN. 
Din aceea i perspectiv , motivat de argumentele deja expuse, ar putea fi util  
renun area la condi iile impuse acestor OCMN de a fi de utilitate public  i de a avea 
membrii r spândi i în 15 din jude ele rii. Eventual, în ideea respect rii logicii 
textului, pentru organiza iile cet enilor apar inând grupurilor etnice ce particip  la 
alegeri, f r  a fi sigur  reu ita acestui demers, ar putea fi util  redenumirea acestei 
categorii, pe considerentul c  aceste organiza ii nu reprezint  minorit i na ionale, ci 
doar grupuri etnice, pân  la ob inerea mandatului special în camera deputa ilor.  

                                                           
22 Art. 9 alin. (7) din Legea nr. 35/2008. Spre exemplu, cehii i slovacii sunt reprezenta i 

prin acela i deputat în legislatura 2008-2012. 
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Un asemenea demers ar avea semnifica ia recunoa terii ca minorit i na ionale în 
România a acelor grupuri de persoane care îndeplinesc, în mod cumulativ, condi iile 
propuse de Adunarea Parlamentar  a Consiliului Europei, iar categoria minorit ilor 
na ionale ar putea fi, realmente, o categorie deschis , f r  îns  a prevedea o 
schimbare semnificativ  a componen ei Consiliului Minorit ilor Na ionale, format 
actualmente din 20 de asemenea minorit i23. 

                                                           
23 Acestea sunt: albanezii, armenii, bulgarii, croa ii, evreii, germanii, grecii, italienii, 

macedonenii, maghiarii, polonezii, romii, ru ii-lipoveni, rutenii, sârbii, slovacii i cehii, t tarii, 
turcii i ucrainenii. 


