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Introducere. În doctrina consti-
tuţională, problema minorităţilor 

naţionale, etnice, lingvistice, culturale 
şi religioase este tratată în contextul 
propriului stat, cu unele referinţe la 
dreptul comparat şi la reglementările 
constituţionale respective. În Republica 
Moldova, această temă este reflectată 
în lucrările constituţionaliştilor T. Cîr-
naţ, I. Guceac, A. Arseni, V. Popa, iar în 
doctrina românească – de cercetătorii T. 
Drăganu, G. Vrabie, I. Muraru, E.S. Tă-
năsescu. Însă nu găsim o analiză integră 
a reglementărilor în ţările europene care 
au semnat şi/sau au ratificat Convenţia-
cadru pentru protecţia minorităţilor na-
ţionale. Din acest motiv, acest articol 
reflectă rezultatele studiului comparat 
al reglementărilor constituţionale pri-
vind problema minorităţilor în toată 
complexitatea ei. În urma studiului s-a 

reuşit să se identifice şi să se facă ur-
mătoarele clasificări în funcţie de uti-
lizarea sau nu a sintagmei „minoritate 
naţională”, şi anume:

state care utilizează în Constitu-− 
ţie sintagma „minoritate naţională”;

state care utilizează în Constitu-− 
ţie sintagma „minoritate etnică”;

state ce operează în Constituţie − 
cu sintagma „comunităţi etnice”;

state care nu utilizează în tex-− 
tul Constituţiei niciuna din sintagmele 
enumerate.

Este de remarcat faptul că facto-
rul geografic ori zonal nu influenţea-
ză asupra clasificărilor propuse. Însă, 
indiferent de sintagme, se conturea-
ză o tendinţă generală, şi anume de 
aplicare a principiilor universalităţii: 
egalităţii şi nondiscriminării pe orice 
motiv, inclusiv pe motiv de „minori-
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nondiscriminării.
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tate”. Totodată, se constată o legătură 
între minorităţile naţionale sau etnice 
şi minorităţile lingvistice, culturale şi 
uneori religioase, deoarece şi în ca-
drul majorităţii întîlnim diferite con-
fesiuni.

State care utilizează în Constituţie 
sintagma „minoritate naţională”

Constituţia Armeniei, prin art. 20 
alin. (1), stipulează că persoanele care 
aparţin minorităţilor naţionale exercită 
drepturile şi libertăţile fundamentale 
ale omului în plină egalitate cu legea. 
Şi mai mult, în alin. (2) se stabileşte 
că persoanele aparţinînd minorităţilor 
naţionale au dreptul la libera expri-
mare, fără interziceri sau constrîngeri 
la apartenenţa lor etnică, religioasă, 
culturală şi lingvistică. Art. 41 vor-
beşte de aplicarea mai largă şi prevede 
că fiecare cetăţean are dreptul de a-şi 
păstra identitatea naţională şi etnică, 
iar persoanele ce aparţin minorităţilor 
naţionale au dreptul la păstrarea şi dez-
voltarea propriilor tradiţii, a religiei, 
limbii şi culturii [35].

Constituţia Bosniei şi Herţegovi-
nei, prin art. 5 şi 6, stabileşte că nicio 
persoană nu trebuie să fie privată de 
dreptul de a obţine cetăţenia Federaţi-
ei pe motiv de sex, rasă, culoare, lim-
bă, religie, apartenenţă politică, origine 
socială sau naţională, asocierea la vreo 
minoritate naţională, proprietate, sau 
orice alt statut [4].

Constituţia Croaţiei porneşte de la 
principiul egalităţii şi în art. 15 prevede 
că membrii tuturor minorităţilor naţi-
onale trebuie să aibă drepturi egale în 
Republica Croaţia. Egalitatea şi protec-
ţia drepturilor minorităţilor naţionale 
sînt reglementate de legea organică şi, 
pe lîngă drepturile generale electorale, 
minorităţile naţionale au dreptul de a 
alege reprezentaţii lor în Parlamentul 
Croaţiei [5].

În preambulul Constituţiei Munte-
negrului se stipulează că toţi cetăţenii, 
inclusiv persoanele aparţinînd minorită-
ţilor naţionale, sînt liberi şi egali în faţa 
legii. Aceste stipulări sînt dezvoltate în 
art. 79, în care se prevede că persoane-
lor aparţinînd minorităţilor naţionale 
trebuie să li se asigure drepturi şi liber-

tăţi, pe care le pot exercita individual 
sau colectiv [6].

În Constituţia României, art. 6 sta-
bileşte că statul recunoaşte şi garan-
tează persoanelor aparţinînd minorită-
ţilor naţionale dreptul la păstrarea, la 
dezvoltarea şi la exprimarea identităţii 
lor etnice, culturale, lingvistice şi reli-
gioase, iar măsurile de protecţie luate 
de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi 
exprimarea identităţii persoanelor apar-
ţinînd minorităţilor naţionale trebuie să 
fie conforme cu principiile de egalitate 
şi de nediscriminare în raport cu ceilalţi 
cetăţeni români [7].

Suplimentar, prin art. 62 se pre-
vede că organizaţiile cetăţenilor apar-
ţinînd minorităţilor naţionale care nu 
întrunesc în alegeri numărul de voturi 
pentru a fi reprezentate în Parlament 
au dreptul la cîte un loc de deputat, 
în condiţiile legii electorale. Prin art. 
128 se recunoaşte dreptul cetăţenilor 
români aparţinînd minorităţilor naţio-
nale de a se exprima în limba maternă 
în faţa instanţelor de judecată, în con-
diţiile legii organice [7]. 

Constituţia Serbiei menţionează, în 
art. 14, că Republica Serbia trebuie să 
protejeze drepturile minorităţilor naţi-
onale şi că statul va garanta protecţie 
specială minorităţilor naţionale în sco-
pul exercitării egalităţii depline în men-
ţinerea identităţii lor [8]. Art. 75 stipu-
lează că persoanelor ce aparţin minori-
tăţilor naţionale li se va garanta drepturi 
colective sau individuale suplimentar 
drepturilor garantate tuturor cetăţenilor. 
Textul constituţional prevede că persoa-
nele care aparţin minorităţilor naţionale 
urmează să ia parte la deciziile luate în 
anumite probleme referitoare la cultura, 
educaţia, informarea lor, precum şi la 
limba pe care ei oficial o utilizează în 
conformitate cu legea. În cele din urmă, 
art. 79 adaugă că membrii minorităţi-
lor naţionale trebuie să aibă dreptul la 
exprimare, dezvoltare şi promovare a 
specificului lor naţional, etnic, cultural 
şi religios [8].

Constituţia Slovaciei operează cu 
două sintagme – „minoritate naţională” 
şi „grup etnic”. Astfel, conform art. 34, 
cetăţenii aparţinînd minorităţilor naţio-
nale sau grupurilor etnice în Republica 

Slovacă le este garantată dezvoltarea 
lor deplină, dreptul lor particular de a-şi 
promova cultura cu alţi cetăţeni apar-
ţinînd aceleiaşi minorităţi naţionale, să 
recepţioneze informaţia în limba lor 
maternă, să formeze asociaţii şi să cre-
eze instituţii educaţionale şi culturale. 
Suplimentar, minorităţile naţionale sau 
grupurile etnice au dreptul de a parti-
cipa la luarea deciziilor în problemele 
referitor la etnia lor [9].

Constituţia Estoniei reflectă princi-
palele prevederi în articolele 50 şi 52. 
Potrivit acestor reglementări, minori-
tăţile naţionale au dreptul, în interesul 
culturii naţionale, să stabilească agenţii 
autonome sub condiţiile prevăzute de 
Actul autonom cultural referitor la mi-
norităţile naţionale. În conformitate cu 
prevederile art. 52, se permite utilizarea 
limbilor străine, inclusiv a limbilor mi-
norităţilor naţionale, în agenţiile de stat 
şi în instanţele de judecată, în conformi-
tate cu legea organică [10]. 

State care utilizează în Constituţie 
sintagma „minoritate etnică”
Constituţia Poloniei, prin art. 35, 

stabileşte că republica trebuie să asi-
gure cetăţenilor polonezi care aparţin 
minorităţilor etnice libertatea de a men-
ţine şi dezvolta limba lor, să-şi păstreze 
obiceiurile şi tradiţiile şi să-şi dezvolte 
cultura. De asemenea, minorităţile et-
nice trebuie să aibă dreptul de a stabili 
instituţii educaţionale şi culturale, insti-
tuţii desemnate pentru protecţia identi-
tăţii religioase, precum şi să participe în 
rezolvarea problemelor legate de iden-
titatea lor culturală [2]. 

Constituţia Spaniei, prin art. 2, 
stipulează că este necesar de a pro-
mova măsuri pentru ca minorităţile 
etnice, lingvistice şi religioase să îşi 
păstreze şi să-şi dezvolte viaţa socială 
şi culturală [11].

În preambulul Constituţiei Leto-
niei se menţionează că Letonia este 
un stat democratic, social responsabil 
şi naţional bazat pe supremaţia legii 
şi pe respectul faţă de libertatea şi 
demnitatea oamenilor, un stat ce re-
cunoaşte şi protejează drepturile fun-
damentale ale omului şi respectă mi-
norităţile etnice [12].
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State care operează în Constituţie cu 
sintagma „comunităţi etnice”
Constituţia Lituaniei atribuie pro-

blemei minorităţilor trei articole. Ast-
fel, potrivit art. 29, drepturile persoa-
nelor nu trebuie să fie restricţionate, ni-
cio persoană nu trebuie privilegiată pe 
motiv de sex, rasă, naţionalitate, limbă, 
origine, statut, credinţă, statut social, 
convingeri sau viziuni. În conformitate 
cu art. 37, cetăţenii care aparţin comu-
nităţilor etnice trebuie să aibă dreptul de 
a-şi păstra limba, cultura şi tradiţiile. Iar 
art. 45 stabileşte autonomia comunită-
ţilor etnice, care pot independent să-şi 
dirijeze activităţile lor etnice, culturale, 
educaţia, caritatea şi asistenţa reciprocă, 
asigurată prin susţinerea statului [13].

Constituţia Suediei, aplicând prin-
cipiul nediscriminării prin art. 2, stipu-
lează că instituţiile publice trebuie să 
combată discriminarea persoanelor pe 
motive de sex, culoare, origine etnică 
sau naţională, afiliere religioasă sau 
lingvistică, dizabilitate, orientare se-
xuală, vîrstă sau alte circumstanţe care 
afectează persoana privată. Oportuni-
tăţile trebuie promovate pentru mino-
rităţile etnice, lingvistice şi religioase, 
pentru a păstra şi dezvolta viaţa socială 
şi culturală a acestora [14].

State care nu utilizează în textul 
Constituţiei niciuna dintre 

sintagmele enumerate 
În Constituţia Bulgariei, în art. 6 

alin. (2) se menţionează că toţi cetăţenii 
sînt egali în faţa legii, fără restricţii de 
drepturi pe motive de rasă, origine soci-
ală sau naţională, identitate etnică, sex, 
religie, educaţie, opinie, afiliere politi-
că, statut personal sau social [15].

Constituţia Ciprului, în art. 28 
alin. (2), stipulează că orice persoană 
trebuie să beneficieze de toate dreptu-
rile şi libertăţile prevăzute de Consti-
tuţie, fără nicio discriminare directă 
sau indirectă împotriva oricărei per-
soane pe motivul comunităţii sale, 
rasei, religiei, limbii, sexului, convin-
gerilor politice sau altele, descenden-
ţei sociale sau naţionale, naşterii, cu-
lorii, averii, clasei sociale sau oricărui 
alt motiv, decît cel expres prevăzut în 
textul acestei Constituţii [16].

Danemarca nu utilizează şi nu pre-
vede în Constituţie careva prevederi 
specifice în acest sens [17].

Constituţia Elveţiei de asemenea 
nu face referinţe la minoritatea naţi-
onală [18].

Constituţia Finlandei, în art. 17, 
prevede că Sami (persoanele indige-
ne) au dreptul de a-şi păstra şi dezvolta 
propria lor limbă şi cultură, dar nu uti-
lizează vreo noţiune de determinare a 
acestui grup [19].

Germania tratează problema mino-
rităţilor în mod specific. Astfel, în art. 3 
alin. 3 din Constituţie se stipulează că 
nicio persoană nu trebuie favorizată sau 
defavorizată din cauza sexului, descen-
denţei, rasei, limbii, apartenenţei şi ţării 
natale, credinţei sau opiniilor religioase 
ori politice [34].

Constituţia Greciei, prin art. 5 alin. 
2, stabileşte că toate persoanele care 
locuiesc pe teritoriul Greciei trebuie să 
beneficieze pe deplin de drepturile şi de 
protecţia vieţii, onoarei şi libertăţii, in-
diferent de naţionalitate, rasă sau limbă, 
religie ori opinii politice [20]. 

Constituţia Irlandei, prin art. 44, 
stipulează că statul garantează că ni-
meni nu va fi pedepsit ori discriminat 
pe motiv de statut, profesie sau credinţă 
religioasă [21].

Constituţia Islandei stipulează prin 
art. 65 că oricine trebuie să fie egal în 
faţa legii şi trebuie să beneficieze de 
drepturile omului, indiferent de sex, 
religie, opinie, origine naţională, rasă, 
culoare, proprietate, naştere sau alte 
statuturi [22].

Constituţia Italiei, prin art. 6, stabi-
leşte că Republica protejează minorită-
ţile lingvistice prin intermediul măsuri-
lor prevăzute de lege [23].

Constituţia Olandei statuează prin 
art. 1 că toate persoanele din Olanda 
trebuie să fie tratate egal în circumstan-
ţe egale, iar discriminarea pe motive de 
religie, credinţă, opinie politică, rasă, 
sex sau orice alt motiv nu este permisă 
[24].

Constituţia Federaţiei Ruse, prin 
art. 19 alin. 2, stabileşte că statul rus 
garantează egalitatea drepturilor civi-
le şi umane. Orice forme de limitări 
ale drepturilor omului pe motive soci-

ale, rasiale, naţionale, lingvistice sau 
religioase sînt interzise. Mai mult, 
art. 26 adaugă că fiecare are dreptul 
de a-şi determina şi declara naţiona-
litatea şi nimeni nu poate fi forţat în 
acest sens [25].

Constituţia statului San Marino 
stipulează doar că toţi sînt egali în faţa 
legii, fără vreo distincţie a statului per-
sonal, economic, social, politic sau re-
ligios [26].

În Constituţia Sloveniei, art. 64 
menţionează că comunităţilor naţi-
onale autohtone italiene şi ungare, 
precum şi membrilor acestora li se 
garantează dreptul de a-şi folosi liber 
simbolurile naţionale pentru a-şi păs-
tra identitatea naţională, dreptul de a 
desfăşura activităţi economice, cul-
turale, ştiinţifice, precum şi activităţi 
din sfera publică [27].

În preambulul Constituţiei Ungariei 
se stipulează că naţionalităţile care lo-
cuiesc pe teritoriul acestei ţări fac parte 
din stat şi că statul le va proteja şi pro-
mova limba şi cultura. Aceste dezidera-
te sînt reflectate în art. 29, în conformi-
tate cu care naţionalităţile care locuiesc 
pe teritoriul Ungariei trebuie să aibă 
dreptul de a-şi folosi propria limbă, de 
a-şi promova culturile şi de a fi educaţi 
în limba nativă [28].

În art. 8 al Constituţiei Austri-
ei se menţionează că limba germană 
este limba oficială a Republicii, fără 
a prejudicia drepturile minorităţilor 
lingvistice [29].

O abordare opusă întîlnim în Consti-
tuţia Azerbaidjanului, care prin art. 44 
stipulează că orice persoană are dreptul 
de a-şi păstra identitatea naţională/et-
nică şi că nimeni nu poate fi privat de 
dreptul de a-şi schimba identitatea naţi-
onală/etnică [30].

Constituţia Georgiei, prin art. 14, 
prevede că oricine este liber de la naşte-
re şi egal în faţa legii în pofida rasei, cu-
lorii, limbii, sexului, religiei, opiniilor 
politice şi altele, apartenenţei sociale, 
etnice, naţionale, originii proprietăţii şi 
titlului, locului de reşedinţă. Dezvolta-
rea principiului egalităţii în art. 38 sti-
pulează că cetăţenii Georgiei trebuie să 
fie egali în viaţa lor socială, economică, 
culturală şi politică, indiferent de apar-
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tenenţa lor naţională, etnică, religioasă, 
lingvistică. În concordanţă cu principi-
ile şi regulile recunoscute universal de 
dreptul internaţional, cetăţenii au drep-
tul la libera dezvoltare a culturii lor, 
fără vreo discriminare şi interferenţă, 
precum şi dreptul de a-şi folosi limba 
maternă în privat, dar şi în public [31].

Constituţia Portugaliei a rezervat 
două articole privind garantarea drep-
tului la identitate personală. Astfel, 
conform art. 26 alin. 1, fiecare cetăţean 
are dreptul la păstrarea identităţii per-
sonale, a bunului nume şi a reputaţiei, 
a protecţiei vieţii sale private şi vieţii 
familiei sale şi pentru protecţia juridică 
împotriva oricărei forme de discrimina-
re. Totodată, art. 35 alin. 3 stipulează 
că tehnologiile informaţionale nu pot fi 
utilizate pentru a manipula cu informa-
ţii referitoare la convingerile filosofice 
sau politice, afilieri, religie, viaţă priva-
tă sau origine etnică [32]. 

Constituţia Belgiei, prin art. 11, sta-
bileşte că legile ordinare şi legile fede-
rale garantează drepturile şi libertăţile 
ideologice şi filosofice ale minorităţilor, 
fără vreo discriminare [33].

Constituţia Republicii Moldova nu 
operează cu sintagma „minoritate na-
ţională”, ci garantează dreptul la iden-
titate în baza principiului universalită-
ţii şi egalităţii. Astfel, potrivit art. 10 
alin. 2, statul recunoaşte şi garantează 
dreptul tuturor cetăţenilor la păstrarea, 
la dezvoltarea şi la exprimarea identi-
tăţii lor etnice, culturale, lingvistice şi 
religioase. În contextul art. 15 se stipu-
lează că cetăţenii Republicii Moldova 
beneficiază de drepturi prin Constituţie 
şi prin alte legi şi au obligaţiile prevă-
zute de acestea. Iar art. 16 (2) stabileşte 
că toţi cetăţenii republicii sînt egali în 
faţa legii şi a autorităţilor publice, fără 
deosebire de rasă, naţionalitate, origine 
etnică, limbă, religie, sex, opinie, apar-
tenenţă politică, avere sau de origine 
socială [1].

De asemenea, există un şir de state 
care nu includ referinţe în Constituţiile 
lor privitor la minorităţi: Liechtenstein, 
Malta şi Norvegia. Este de remarcat că 
ţările enumerate garantează în Consti-
tuţiile lor dreptul la identitate naţională, 
etnică, lingvistică, culturală şi religioa-

să, aplicînd principiul nediscriminării, 
universalităţii şi egalităţii între cetăţeni. 

Concluzii. Toate statele prezentate 
în acest studiu au cetăţeni care se înca-
drează în grupul persoanelor aparţinînd 
minorităţilor naţionale, etnice, lingvisti-
ce, culturale sau religioase. Această sta-
re este reflectată şi în textele constituţi-
ilor, fiind utilizate sintagme „minoritate 
naţionale”, „minoritate (grup) etnic(ă)”, 
„comunitate etnică”, sau există un nu-
măr de state care nu utilizează niciuna 
dintre sintagmele enumerate.

În rezultatul cercetării, formulăm 
următoarele concluzii:

Persoanele aparţinînd minorită-1. 
ţilor sînt cetăţeni ai respectivelor state, 
statutul lor fiind clar definit în consti-
tuţii.

Oportunitatea reglementărilor 2. 
constituţionale adiţionale se reglemen-
tează în legile ordinare sau organice, în 
funcţie de sistemul constituţional.

Sintagma utilizată pentru defi-3. 
nirea acestor grupuri are o importanţă 
redusă, în comparaţie cu importanţa 
respectării principiilor universalităţii, 
egalităţii şi nediscriminării cetăţenilor 
pe orice motiv.
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