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Ref.: Petiția nr. 0868/2006, adresată de István Kaszás, de naționalitate maghiară, 
însoțită de 12 semnături, în numele Asociației Fehérvér de protejare a 
cetățenilor, privind aderarea României la Uniunea Europeană și situația 
populației de etnie maghiară din Transilvania

1. Rezumatul petiției

Petiționarii atrag atenția Parlamentului European asupra faptului că în România nu se pun în 
aplicare multilingvismul și respectul pentru drepturile colective ale minorităților. În opinia 
acestora, problemele pe care le întâmpină etnia maghiară în România, care așteaptă să fie 
soluționate, nu figurează în rapoartele UE într-atât de complet precum le îndreptățește 
gravitatea lor. Aceștia solicită ca organismele potrivite ale UE să ia măsuri pentru a asigura 
introducerea reformelor în folosul minorității etnice maghiare din România.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 martie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2009

Comisia Europeană urmărește o politică de promovare a multilingvismului în Uniunea 
Europeană. Această politică include toate limbile care există în UE: limbi oficiale, naționale, 
regionale, ale minorităților și ale migranților.

În răspunsul la întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-1087/07, adresată de Baroneasa 
Sarah Ludford (ALDE), privind drepturile studenților maghiari de la Universitatea Babeș-
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Bolyai, Comisia a reafirmat importanța foarte mare pe care o acordă protecției minorităților, 
multiculturalismului și multilingvismului - valori care se numără printre principiile de bază 
ale UE. Cu toate acestea, a amintit că are competențe limitate în privința drepturilor 
fundamentale. Comisia a confirmat că Legea învățământului și Constituția României acordă 
minorităților dreptul de a primi educație în limba maternă.

În ceea ce privește situația specifică a Universității Babe�-Bolyai, Comisia a citat Declarația 
Consiliului Administrativ al Universității Babe�-Bolyai din data de 11 februarie 2007 (nr.
20.056), care afirmă că Universitatea își derulează activitatea într-un context multicultural și 
multilingv, fiind deschisă tuturor culturilor care există în Transilvania – română, maghiară, 
germană, evreiască și altor etnii. 

Raportul de monitorizare din 2005 al Comisiei Europene1 a evaluat sistemul de învățământ al 
minorităților din România astfel: „numărul unităților de învățământ preuniversitar a rămas 
aproximativ constant”. În privința învățământului universitar, același raport a afirmat: „o 
universitate maghiară privată a continuat să funcționeze cu mai multe filiale pe tot teritoriul 
Transilvaniei. În timp ce nu există o universitate maghiară de stat, accesul la învățământul 
universitar este oferit de secțiile de limba maghiară ale universităților românești”. Raportul de 
monitorizare din 20062 nu cuprinde o astfel de referință. 

În temeiul articolului 13 din Tratatul CE, Consiliul a adoptat Directivele 2000/78/CE3 și
2000/43/CE4, interzicând discriminarea pe motiv de rasă sau origine etnică, vârstă, handicap, 
orientare sexuală și religie sau convingeri. 

Directivele comunitare privind nediscriminarea au fost transpuse în România în special prin 
Ordonanța 137/2000. Această ordonanță interzice, de asemenea, discriminările legate de 
„diferențe sau restricții pe bază de naționalitate și limbă, printre alte criterii”. Astfel, 
drepturile minorității maghiare par a fi protejate de legislația românească. 

Comisia pune în aplicare strategia sa de multilingvism în strânsă cooperare cu statele membre. 
În temeiul articolului 149 din tratat, statele membre au responsabilitatea exclusivă pentru
conținutul materialului educațional și pentru organizarea sistemelor de învățământ și a 
diversității culturale și lingvistice. Astfel cum se prevede la acest articol, Comunitatea va 
contribui la dezvoltarea unui sistem de învățământ de calitate, încurajând cooperarea dintre 
statele membre și, dacă este cazul, sprijinindu-le activitatea. 

În plus, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR) este reprezentantul 
principal al maghiarilor din România, fiind membru a Organizației Națiunilor și Popoarelor
Nereprezentate (UNPO). Scopul UDMR este de a obține autonomie la nivel local, cultural și 
teritorial, precum și dreptul la autodeterminare pentru maghiari, astfel cum se susține în 
petiție. UDMR este membru al Uniunii Democrate Europene (EDU) și membru asociat al 

                                               
1 SEC (2005) 1354.
2 COM (2006) 549 final.
3 Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității 
de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, JO L 303, 2.12.2000.
4 4 Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de 
tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, JO L 180, 19.7.2000.
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Partidului Popular European (PPE). La alegerile legislative din 2004, UDMR a obținut 10 
locuri în Senatul României, respectiv 6,23% din voturile totale, și 22 de locuri în Camera
Deputaților (6,17% din voturile totale). 

Concluzie

Pe baza celor menționate mai sus, Comisia nu poate fi de acord cu toate afirmațiile din petiție. 
În plus, astfel cum se știe din alte petiții, UE nu are competența de a interveni în revendicări 
de retrocedare a proprietății sau în alte presupuse încălcări ale drepturilor omului, cu excepția 
cazului în care este afectat dreptul comunitar. 
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