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Convenţia - cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale şi Carta Europeană a Limbilor 

Regionale şi Minoritare reprezintă instrumente juridice care şi-au dovedit eficacitatea în ceea ce 

priveşte adoptarea unor standarde de protecţie a minorităţilor la nivel european. Cu toate acestea, 

nu toate statele membre ale Consiliului Europei le-au ratificat, iar  multe situaţii care implică 

protecţia minorităţilor nu şi-au găsit o rezolvare acceptată de membrii acestor minorităţi. Absenţa 

unei definiţi a minorităţilor naţionale lasă o marjă de apreciere statelor europene, cu efecte 

asupra aplicării incomplete a acestor instrumente. 

Două documente, cu o valoare normativă mai scăzută dar nu mai puţin relevante, completează 

cadrul actual care descrie domeniu protecţiei minorităţilor naţionale în Europa: Rezoluţia 

Parlamentului European 2005/2008 (INI) şi Rezoluţia PACE 1985 (2014). Există mai multe 

drepturi ale minorităţilor garantate de totalitatea acestor instrumente, cum ar fi dreptul la 

identitate, drepturile lingvistice, dreptul la educaţie în limba maternă, dreptul de a participa la 

viaţa politică şi publică, ce trebuie în continuare monitorizate şi protejate, prin definirea unor 

bune practici şi promovarea lor. 

Scopul acestei conferinţe este de a analiza cum sunt aplicate standardele europene în materia 

protecţiei minorităţilor în cazul mai multor ţări sau minorităţi. Analiza comparativă este 

încurajată, pentru a vedea cât de diferit sau cât de apropiat sunt înţelese prevederile cadrului 

normativ în vigoare. În cadrul acestei conferinţe au fost discutate următoarele teme: 

-        armonizarea modelelor naţionale în privinţa protecţiei minorităţilor naţionale ca rezultat al 

europenizării şi/sau al convergenţei sistemelor normative; 



-        relaţia dintre guvernarea multi-nivel şi protecţia minorităţilor la diferite nivele de luare a 

deciziilor, local, regional, naţional şi european; 

-        situaţia actuală privind litigiile dintre state cu privire la protecţia acordată unor minorităţi 

din state înrudite şi eforturile transfrontaliere de a pune în valoare patrimoniul minorităţilor 

naţionale; 

-        cazuri speciale care necesită o abordare dincolo de instrumentele de protecţie existente 

(situaţia aromânilor); 

-        impactul dorinţelor de auto-determinare teritorială a unor regiuni din Europa (Scoţia, 

Catalonia), asupra raporturilor majoritate - minoritate în cadrul unor state care au transferat o 

parte din exerciţiul suveranităţii lor unor organizaţii supra-naţionale; 

 

Vineri, 14 iulie 

 9 00 - 9 30 Radu Carp, prof. univ. dr. Universitatea din Bucureşti, Minority SafePack : în 

direcţia unor noi instrumente pentru protecţia minorităţilor naţionale în Europa ? 

 9 30 - 10 00 Simona Raţiu, Universitatea Agora Oradea, Cadrul normativ european privind 

protecţia minorităţilor naţionale 

10 00 - 10 30 Andreea Lăpădat, drd., Universitatea din Bucureşti, Reprezentarea minorităţilor 

naţionale în Parlamentul României după alegerile parlamentare din decembrie 2016 

10 30 - 11 00 Pauză cafea 

11 00 - 11 30 Denise Mihalache, drd., Universitatea din Bucureşti, Reprezentarea minorităţilor 

prin partide proprii în România în perioada interbelică 

11 30 - 12 00 Gelu Stan, conf. univ. dr., Universitatea Agora Oradea, Recomandarea 1333/1997 

a Consiliului Europei - consecinţe pentru aromâni 



12 00 - 12 30 Enache Tuşa, lect. univ. dr., Universitatea Ovidius Constanţa, Minoritate etnică şi 

drepturi constituţionale - o analiză sociologico - juridică a statutului aromânilor în statele de 

tutelă : Albania, Bulgaria, Serbia, Grecia 

12 30  - 14 00 Pauză prânz 

14 00 - 14 30 Ştefan Herchi, conf. univ. dr. Universitatea din Oradea, Actualitatea genocidului 

armenilor în Turcia 

14 30 - 15 00 Tatiana Toma drd., Universitatea din Bucureşti, Noua legislație lingvistică din 

Ucraina: un test pentru elita ucraineană sau o nouă provocare pentru minoritățile etnice? 

 

Sâmbătă, 15 iulie 

9 00 - 9 30 Ovidiu Hanceriuc, drd., Universitatea din Bucureşti, Migrația rutenilor din Galiția în 

Bucovina în perioada administrației habsburgice 

9 30 - 10 00 Marian Oancea, drd., Universitatea din Bucureşti, Rutenii. O comparaţie fereitor la 

relaţia minoritate -  majoritate în patru ţări vecine: Ucraina, România, Slovacia şi Polonia  

10 00 - 10 30 Marius Semeniuc, Uniunea Rutenilor Subcarpatici din România, Argumentul 

rutean in relaţiile politico-diplomatice şi militare din Europa Centrală şi de Est, de la începutul  

secolului  al XIX-lea  până în prezent 

10 30 - 12 00 Concluzii 

 


