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Introducere. În doctrina juri-
dică se încearcă tot mai des 

să se facă o asociere între autono-
mia locală şi rezolvarea probleme-
lor religioase, culturale, lingvistice 
etc. a minorităţilor etnice.

Pe fundalul acestei asocieri, 
în literatura juridică, s-a conturat 
o viziune potrivit căreia noţiunea 
aşa-ziselor „drepturi colective ale 
minorităţilor naţionale” nu ar fi 
chemată să desemneze drepturile 
exercitate în colectiv de diferitele 
persoane care le aparţin, ci ar urma 
să includă acele drepturi care revin 
însăşi comunităţilor umane ca su-
biecte de drept, distincte de indivi-
zii care le compun. Ceea ce presu-
pune că aşa-numitele „drepturi co-
lective” nu ar fi drepturi aparţinând 
fiecărui individ luat în parte, dar 
exercitate împreună cu alţii, ci ar 
constitui prerogative recunoscute 
persoanelor juridice, formate prin 
gruparea acestora [1].

Această viziune recent apărută, 
a încercat să-şi găsească temeiul 
juridic în unele documente interna-
ţionale, cum ar fi: Recomandarea 
1201, adoptată de Adunarea Par-
lamentară a Consiliului Europei 
la 1 februarie 1993 (art. 3. Pct. 2); 
Pactul internaţional cu privire la 

drepturile civile şi politice (art.27) 
etc. [2 ]

Realitatea este însă că aceste 
documente reflectă distincţia făcu-
tă şi în doctrina juridică [3, p.155], 
între drepturile fundamentale ale 
omului care pot fi exercitate prin 
acţiunea izolată a fiecăruia şi cele 
care pot fi exercitate numai împre-
ună cu alţii [4].

Metode aplicate și materia-
le utilizate. Metodele utilizate la 
elaborarea acestui studiu sunt: Me-
toda logica, metoda analitică-sin-
tetică și metoda comparativă. Au 
fost utilizate în mare parte lucrările 
științifice ale unor autori români, 
englezi și francezi.

Rezultate obținute și discuții. 
În literatura juridică s-a semnalat 
faptul că opinia asupra aşa-ziselor 
„drepturi colective ale minorităţi-
lor naţionale” a avut de întâmpinat 
critici atât pe plan internaţional, cât 
şi pe plan intern.

Pe plan internaţional, s-a subli-
niat în literatura juridică [5, p. 234], 
că o concepţie privind recunoaşte-
rea grupurilor etnice şi minoritare 
ca subiect de drept internaţional nu 
s-a impus nici în gândirea teoretică 
şi nici în practica convenţională a 
statelor.

Pe plan intern, o posibilă recu-
noaştere a unor grupări, distinctă 
de majoritatea cetăţenilor în func-
ţie de rasă, origine etnică sau limbă 
ar contraveni caracterului de indi-
vizibilitate a „naţiunii” ca element 
constitutiv al statului.

Totuşi, încercările de a se ajun-
ge să li se recunoască minorităţilor 
naţionale, considerate ca grupări 
umane distincte de indivizii care 
le compun, anumite drepturi co-
lective şi-au găsit concretizare în 
două modele principale, ale că-
ror contururi au fost influenţate în 
mare măsură de raporturile specifi-
ce existente între aceste minorități 
şi majoritatea alcătuitoare de stat, 
dar uneori şi de anumite împreju-
rări internaționale, care şi-au spus 
cuvântul în adoptarea unor soluţii 
politice [6, pp. 40-47], şi anume: 

autonomia personală; - 
autonomia teritorială.- 

Autonomia personală. Această 
formă a autonomiei presupune ca 
toţi indivizii aparţinând unei mino-
rităţi naţionale, indiferent de domi-
ciliul lor, sunt reuniţi în cadrul unei 
singure grupări naţionale, căreia i 
se recunoaşte calitatea de persoa-
nă juridică, publică şi, ca urmare, 
dreptul de a emite norme juridice 
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şi alte acte unilaterale obligatorii 
pentru membrii ei în anumite do-
menii de raporturi sociale, sfera 
acestora putând fi mai mult sau mai 
puţin largă, în funcţie de reglemen-
tările în vigoare în statul respectiv 
[6, p.40].

Autonomia personală este pro-
pusă ca o soluţie în încercarea de a 
li se recunoaşte minorităţilor naţio-
nale, considerate ca grupări umane 
distincte de indivizii care le com-
pun, anumite drepturi colective.

Ea apare în ipoteza în care o mi-
noritate naţională nu este majorita-
ră în nici o regiune a ţării, membrii 
ei fiind răspândiţi pe întregul teri-
toriu al statului în procente reduse 
faţă de ansamblul populaţiei lui. 

În practică, sistemul autono-
miei personale a putut duce la 
consecinţe incompatibile cu inte-
resele majorităţii alcătuitoare de 
stat atunci când grupului etnic al 
unei minorităţi naţionale i s-au re-
cunoscut drepturi colective atât de 
largi, încât însuşi caracterul suve-
ran şi unitar al statului a fost pus 
în cumpănă [6, p. 41].

Elementele autonomiei perso-
nale:

Se referă numai la persoane-- 
le ce aparţin unei minorităţi naţio-
nale, indiferent de domiciliul lor pe 
teritoriul ţării;

Aceste persoane sunt unite - 
sub cupola unei organizaţii care 
este o entitate distinctă de indivizi 
ce o compun, recunoscându-i-se 
anumite drepturi colective;

Înzestrarea organizaţiei mi-- 
norităţii naţionale cu personalitate 
juridică de drept public;

În limitele atribuţiilor de-- 
legate de Constituţia ţării şi po-
trivit calităţii de subiect de drept 
public, organizaţia emite acte de 
autoritate;

Autonomia personală vizea-- 
ză dezvoltarea identităţii naţionale 
a minorităţilor etnice;

După o opinie [7, p. 50 şi - 
urm], aceste trăsături caracteristice 
ale autonomiei personale ar trebui 
întregite cu încă una şi anume: po-

sibilitatea ca drepturile colective 
recunoscute grupului minoritar ca 
entitate distinctă de indivizii ce o 
compune să fie exercitate de fiecare 
persoană în parte, cu condiţia ca ea 
să fie membră a acestui grup.

Trebuie observat că, din punct 
de vedere juridic, este de necon-
ceput ca drepturile colective recu-
noscute minorităţilor naţionale ca 
entităţi distincte să fie exercitate 
de fiecare din indivizii acestora 
luaţi în parte. Aceasta pentru că, 
se subliniază în literatura juridică, 
drepturile aparţinând unui grup 
uman constituit pot fi exercitate de 
organele îndrituite să-1 reprezinte, 
dar nu de fiecare din membrii lui 
[8, p. 47-48]. De altfel, după cum 
menţionează Prof. Tudor Drăganu 
în continuare, nici în teoria şi nici 
în practica juridică nu-şi găseşte 
sprijin punctul de vedere, potrivit 
căruia drepturile colective ale unei 
grupări umane personificate ar pu-
tea fi exercitate de fiecare din indi-
vizii care o compun. [8, p. 47]

Simplificând argumentarea de 
mai sus, autorul menţionat, pune 
problema pe planul dreptului pri-
vat cu întrebarea — dacă se poate 
vinde un bun, care este proprietatea 
unei societăţi pe acţiuni, de unul 
din acţionarii săi?

Inconvenientele autonomiei 
personale:

Lipsa unei definiţii a noţiu-- 
nii de „minoritate naţională” atât 
in reglementările interne şi inter-
naţionale, cât şi în doctrina juridica 
presupune inexistenţa unui acord 
cu privire la condiţiile minimale ce 
trebuie să fie întrunite pentru ca o 
colectivitate umană, atât sub rapor-
tul numărului membrilor ei, cât şi 
al caracteristicilor etnice, rasiale, 
lingvistice sau religioase, pentru a 
fi considerată o asemenea minori-
tate [8, p.47];

Autonomia personală presu-- 
pune în cadrul statului atâtea gru-
pări minoritare câte minorităţi sunt, 
fiecare înzestrate cu personalitate 
juridică de drept public şi tot atâtea 
autoadministrări naţionale; ceea ce 

poate genera o serie de raporturi 
conflictuale ce au la bază elemente 
rasiale, lingvistice, religioase etc. - 
incompatibile cu caracterul demo-
cratic al statului;

Existenţa unor administraţii - 
paralele presupune un efort finan-
ciar imens ce ar trebui suportat de 
populaţie;

Întrucât în cadrul autonomiei - 
personale, indivizii aparţinând mi-
norităţilor naţionale sunt răspândiţi 
la mari distanţe unul de celălalt, în 
practică, necesităţile lor ar fi impo-
sibil de satisfăcut de către adminis-
traţiile lor naţionale etc.

În consecinţă, autonomia perso-
nală în statele moderne se reduce la 
domeniile social-culturale, cu con-
diţia ca comunitatea care se bucură 
de această formă de autonomie să 
fie înzestrată cu personalitate juri-
dică de drept public numai în aces-
te domenii.

Autonomia teritorială Auto-
nomia teritorială a unei minorităţi 
naţionale presupune că, în măsura 
în care această minoritate dispune 
de o majoritate compactă într-o re-
giune a ţării, ea urmează să se bu-
cure în calitate de persoană juridică 
publică, de dreptul de a se autogu-
verna sau de a se autoadministra, 
bineînţeles în limitele stabilite de 
Constituţia fiecărei ţări [6, p. 43].

Această formă a autonomiei, de 
asemenea este propusă ca o soluţie 
în încercarea de a li se recunoaşte 
minorităţilor naţionale, considerate 
ca entităţi distincte de indivizii care 
le compun, anumite drepturi colec-
tive şi anume, în limitele atribuţii-
lor de care dispun, competenţa de a 
emită acte de autoritate.

Dacă soluţia de mai sus vizează 
atingerea unor rezultate pozitive în 
sânul minorităţii naţionale care este 
compactă într-o anumită regiune a 
ţării, în ceea ce le priveşte pe cele-
lalte naţionalităţi conlocuitoare în 
regiunea respectivă, această soluţie 
înclină, semnificativ, în defavoarea 
lor. Aceasta pentru că, în situaţia 
în care o minoritate este compac-
tă într-o anumită unitate teritorială 
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a ţării, potrivit sistemului autono-
miei teritoriale, ei îi revine sarcina 
de a lua măsuri obligatorii, prin 
intermediul organelor sale, pentru 
ansamblul locuitorilor aparţinând 
unităţii respective sau numai pen-
tru etnicii săi, în cazul în care ce-
lorlalte naţionalităţi conlocuitoare 
statul le recunoaşte constituirea 
propriilor administraţii autonome. 
De aici rezultă două ipoteze:

În o primă ipoteză, în cazul în 
care unei minorităţi naţionale ma-
joritară într-o unitate administra-
tiv-teritorială i se recunoaşte auto-
ritatea de a lua măsuri obligatorii 
prin intermediul organizaţiei sale şi 
pentru locuitorii aflători în limitele 
teritoriale a unităţii respective, care 
nu aparţin acestei minorităţi, se 
ajunge la excluderea acestora de la 
conducerea politică a colectivităţii 
teritoriale — adică, la o situaţie în 
care minoritatea naţională majori-
tară domină celelalte naţionalităţi 
conlocuitoare aflate în minoritate, 
cuprinse în aceeaşi unitate teritori-
ală, ceea ce este contrar spiritului 
unui regim democratic.

În cea de a doua ipoteză, grupa-
rea diferitelor naţionalităţi conlo-
cuitoare într-o unitate teritorială în 
cadrul unor administraţii autonome 
proprii, ar duce la o situaţie veci-
nă cu haosul, întrucât s-ar ajunge 
la un serie de administraţii para-
lele în aceeaşi unitate teritorială, 
periclitându-se buna organizare şi 
funcţionare a serviciilor publice 
din această unitate administrativ-
teritorială şi ar presupune cheltu-
ieli, incompatibile cu potenţialul 
economic al unităţii respective.

În acest context, Prof. T. Dră-
ganu subliniază că în lumea de 
azi, îndeplinirea tuturor sarcinilor 
administrative este organizată în 
mod unitar pentru întregul terito-
riul al unei unităţi administrativ-te-
ritoriale, indiferent dacă pe aceeaşi 
stradă locuiesc persoane de diferite 
etnii, astfel încât este nerealist să se 
considere că toate serviciile publi-
ce din cadrul unităţii respective ar 
putea fi înfăptuite şi coordonate de 

două sau mai multe administraţii 
autonome, paralele, constituite pe 
baze etnice, în scopul de a se ocroti 
sau de a se promova interesele in-
divizilor în funcţie de naţionalita-
tea căreia îi aparţin [8, p. 48].

Elementele autonomiei terito-
riale:

Se referă numai la persoane-- 
le ce aparţin unei minorităţi terito-
riale, care dispune de o majoritate 
compactă într-o regiune a ţării;

Recunoaşterea minorităţii - 
respective, ca entitate distinctă, în-
zestrată cu anumite drepturi colec-
tive şi cu personalitate juridică de 
drept public;

Vizează ocrotirea şi dezvol-- 
tarea identităţii naţionale a minori-
tăţilor etnice;

Exercitarea dreptului de au-- 
toadministrare sau autoguvernare 
de către minoritatea naţională în li-
mitele atribuţiilor stabilite de stat.

Inconvenientele autonomiei te-
ritoriale:

Sunt aceleaşi ca şi la autono-- 
mia personală, numai că acestea se 
reflectă în cadrul unei unităţi terito-
riale a statului în care o minoritate 
naţională dispune de o majoritate 
compactă.

În concluzie, dacă inconveni-
entele autonomiei personale lasă, 
totuşi, deschisă posibilitatea ca 
comunitatea unei minorităţi naţio-
nale, în calitate de persoană juridi-
că de drept public să intervină cu 
reglementări numai în domeniul 
social-culturale, în ceea ce priveşte 
inconvenientele autonomiei terito-
riale acordate unei minorităţi naţi-
onale compactă într-o anumită uni-
tate administrativ-teritorială, fac ca 
întregul sistem să fie incompatibil 
cu spiritul Cartei europene a auto-
nomiei locale.

Tot ceea ce se impune de pre-
cizat este faptul că problemele mi-
norităţilor naţionale îşi vor găsi re-
zolvarea, după cum se subliniază în 
literatura juridică, numai pe calea 
aplicării consecvente a prevederi-
lor Cartei europene a autonomiei 
locale [8, p. 48]. Ca urmare, în te-

meiul acestei Carte, administrarea 
unei colectivităţi este înfăptuită de 
autorităţi care reprezintă nu numai 
etnia majoritară, ca entitate distinc-
tă, ci pe toţi cetăţenii, indiferent de 
naţionalitate, care locuiesc în limi-
tele teritoriale ale unei unităţi ad-
ministrativ-teritoriale.
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