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�Nem egyformán süt-e a nap az egész világra? Nem egyformán lélegzünk-e? Nem szégyen-e, 

hogy csak három nyelvet tüntetsz ki, s az azokat nem ismerõket vaksággal és süketséggel 

vádolod? Mondd, tényleg azt hiszed, hogy Isten gyámoltalan, és képtelen arra, hogy 

egyenlõnek tegye meg teremtményeit, vagy hogy rosszindulatból nem teszi?� 

                                                                                               (Konstantin a filozófus, 9. század) 

 

 

�Világunk, a nyugati demokrácia világa, noha nem a legjobb minden elgondolható vagy 

logikailag lehetséges politikai világok közül, de mégis a legjobb az összes olyan politikai 

világ közül, amelynek történelmi létezésérõl ismerettel bírunk. Ebben a tekintetben tehát 

bõszen optimista vagyok.� 

                                                                                                                     (Karl Popper, 1958) 
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I. Az értekezés célja és szerkezete 

 

1.1. A tézisek és az értekezés célja � A tézisek célja nyilvánvaló: felkelteni a kedvet a 

teljes értekezés elolvasásához. A tézisek a terjedelmi korlátok miatt rendkívül vázlatos áttekintést 

tesznek lehetõvé. 

Az értekezés céljait az a tény határozta meg, hogy Románia a rendszerváltás után az 

alkotmányos demokrácia, a jogállam kialakításának útján indult el. Igaz, hogy Románia 1989 

után sem mutatott annyi változást, mint amennyit a demokratikus átalakulás és a Nyugat 

megköveteltek volna, de jelentõs lépéseket tett a jogállamiság kialakítása, az ország 

demokratizálása terén. A jogállam-teremtés nehéz feladata számos problémát vetett fel az 

alkotmányos és politikai gyakorlat során. Ezek közül az emberi és kisebbségi jogokhoz 

kapcsolódó problémák vizsgálatát tûztem ki célul.  

A hatalom, elsõsorban az államhatalom erõszakra hajlamos és képes. Az egyén csak úgy 

védekezhet e túlerõvel szemben, ha olyan hatalmakat hív segítségül, amelyek még az államnál is 

erõsebbek. Ezek lehetnek az Isten, a természet, az államalkotó közösség vagy éppen napjainkban 

a nemzetközi szervezetek vagy az uniós intézmények. 

A kutatás célja semmiképpen sem csupán az elmélet erdeiben való öncélú bolyongás. 

Nemcsak puszta jogi leírások ismertetésére törekszem �szakbarbár� módon, hanem lényegesnek 

tartom, hogy az elméleti körülírások mindig párosuljanak azzal, mi hogyan van � vagy kellene 

lennie � a gyakorlatban. Így céljaim a következõképpen foglalhatóak össze: 

a) az emberi jogok természete, a sokféleség megõrzésének módjai a globalizáció ellenére; 

b) kisebbségek jogi helyzetének szabályozásával kapcsolatos nehézségek elemzése, Románia 

és Magyarország kisebbség/nemzetiség-definiciójának összehasonlítása, értékelése; 

c) Románia rendszerváltás elõtti és utáni alkotmányfejlõdésének bemutatása; nemzetközi jog-

összehasonlító vizsgálat � különös tekintettel a sok esetben eltérõ fejlõdést mutató, de 

közös vonásokkal is rendelkezõ magyar és román alkotmányfejlõdésre;  

d) a Koppenhágai politikai és jogi kritériumok teljesítési szintjének vizsgálatával foglakozó 

bizottsági ország-vélemények elemzése és gyakorlati megvalósulásuknak értékelése;  

e) az alapvetõ jogok és szabadságok alkotmányos keretének tudományos szintû elemzése; 

f) a román jogszabályok elméleti és gyakorlati viszonyának emberi jogi szempontok alapján 

való feltárása, értékelése.  
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Nem kis dilemmát okozott, hogy habár a választott témáról sok mindent el lehet mondani, 

bizonyos témaköröket mégis ki kellett hagynom, másokat pedig rövidre kellett fogni a terjedelmi 

korlátok miatt (pl. a román Alkotmánybíróság, II. rész 1.4.3. alfejezet). A bõvebb kifejtés hiányát 

azért nem tartom problémának, mert a dolgozat nyitott mû, amely továbbgondolásra alkalmas. 

Szakdolgozataim � természetesen szûkebb terjedelemben és nem ilyen tudományos 

mélyégben � és publikációim alkotmányjogi, emberi jogi valamint európai jogi tárgykörben 

készültek. Ezen területeken való kutatást már a kolozsvári egyetemi éveim alatt elkezdtem, ezt 

folytatom, s szeretném a továbbiakban is elmélyíteni és kibõvíteni. Részeredményeimet 2007 óta 

folyamatosan publikálom (lásd a IV. pontot). 

1.2. Az értekezés szerkezete � Az értekezés három részbõl áll. 

Az elsõ részben [Tisztázandó Fogalmak] az emberi és kisebbségi jogok történetét, fogalmát, 

formáit és szabályozásának technikáit elemzem, valamint az emberi jogok európai (regionális) 

védelmének rendszerét és szervezetét mutatom be. 

A második részben [Jogtörténeti Adalékok] tárgyalom a román állam 

alkotmányfejlõdésének történetét, a fontosabb jellemzõit és összehasonlítását a magyar chartális 

alkotmányfejlõdéssel. Egyes témakörök elemzésénél a jog-összehasonlítást kiterjesztem a fõbb 

nyugat-európai államok alkotmányfejlõdésére és alkotmányos szabályozására is. Ezt követi az 

európai integráció rövid bemutatása, valamint Románia uniós csatlakozásának és a schengeni 

törekvéseinek elemzése. 

A harmadik részben [Jogi Szabályozás] az alapvetõ jogok alkotmányos keretét, a 

diszkrimináció szabályozását és kiküszöbölésének kiegészítõ rendszerét, valamint a román 

kisebbségi törvénytervezetet veszem górcsõ alá. Ezt követõen bemutatom az önkormányzatok 

alárendeltségében mûködõ helyi rendõrséget, mint a decentralizáció egyik formáját Romániában. 

 

II. Az értekezés módszerei 

 

2.1. A kutatási módszertan áttekintése � Az értekezés alapjául szolgáló kutatás során a 

társadalomtudományi elemzés több módszerét használom: a történeti analízis, az összehasonlítás, 

a tényvizsgálat, az elméleti elemzés és a következtetés módszereit. Mindezeket a módszereket a 

jogtudományi kutatás sajátos jellege szerint alkalmazom. 

2.2. Történeti módszer � A téma tárgyalásához � leginkább az értekezés elsõ és második 



 

4 
 

részében � elkerülhetetlen a történeti módszer használata. E módszer keretében az emberi jogok 

természetének levezetését, a kisebbségi jogok szabályozásának kialakulását, az emberi jogok 

nemzetközi és regionális védelmének elõzményeit, Románia megalakulásának körülményeit és 

az ország alkotmányfejlõdését, valamint az európai egység eszmetörténetét tárgyaltam. 

Ugyanakkor a harmadik részben is találhatóak történeti elemzések, amelyek nélkülözhetetlenek a 

helyi rendõrséghez kapcsolódó egyes problémák megvilágításában.  

2.3. Összehasonlító módszer � Az összehasonlítás tárgya elsõsorban a két szomszédos 

állam, Magyarország és Románia posztszocialista alkotmányos fejlõdése, az államszocialista 

rendszerek bukása után megteremtett alkotmányos demokrácia mûködési tapasztalatai. Románia 

és Magyarország a rendszerváltás után nyugat-európai alkotmányfejlõdési mintát választott: 

Romániában az alkotmány alapvetõen francia, míg Magyarországon az alaptörvény német 

ihletésû. Persze, nincs szó a modellek automatikus átvételérõl, hiszen mindkét államban sajátos 

elõképek, tapasztalatok, politikai eszmék és nézetek alakították az alkotmányok szövegét.  

2.4. Tényvizsgálat � Az elmélet és valóság közötti eltéréseket több esetben empirikus 

módszerrel lehet kimutatni. A harmadik részben a román önkormányzati rendõrséggel 

kapcsolatos közvélemény-kutatásom eredményeit ismertem, valamint ezekbõl következtetéseket 

vonok le. 

2.5. Elméleti elemzõ módszer � Az elméleti elemzõ módszer lényege, hogy a 

normaszövegekben szereplõ problémákat pontosan meg kell határozni, fel kell tárni a szöveg 

belsõ összefüggéseit, értelmezési kérdéseit és változatait. Ezt a módszert leginkább az értekezés 

harmadik részében használom.  

2.6. Következtetõ módszer � Szoros kapcsolatban az elõbb tárgyalt módszerrel, a 

következtetõ módszer az elméleti elemzések alapján újszerû álláspontok kialakításához vezet. 

Ugyanígy szó van már létezõ állítások kritizálásáról vagy támogatásáról. Ez a második és 

harmadik részek esetében használt módszer. 

 

III. A fontosabb tudományos eredmények - de lege ferenda javaslatok 

 

Az uniós csatlakozásnak igen jelentõs - közvetlen vagy közvetett - hatásai vannak minden 

tagállam, különösen az újonnan csatlakozott közép-kelet európai államok jogvédelmi rendszerére. 

Az európai integráció egy történetileg teljes mértékben új szervezeti, intézményi struktúrát, s 
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ehhez párosulva önálló, egyedi jogrendszert hozott létre az EU keretén belül. Annak ellenére, 

hogy az Európai Egyesült Államok egyelõre inkább víziónak tûnik, semmint megvalósulásnak, a 

jelenbeli tagság, az uniós jog teljes átvétele élõ valóság, melyhez igazodni kell. 

Az alábbiakban felsorolom azon fontosabb � kisebbségi jogi szempontokból � problémás 

területeket, ahol módosításokra lenne szükség annak érdekében, hogy az alkotmány és a rá épülõ 

jogszabályok maradéktalanul megfeleljenek ezen kritériumok elvárásainak. Ezt követõen a már 

harmonizált jogszabályok gyakorlati megvalósítására, alkalmazására és a kisebbségi 

törvénytervezet elfogadására teszek javaslatot; végül pedig a már megvalósult, pozitívumként 

értékelhetõ, jogharmonizációs lépéseket nevesítem. 

3.1. Elõször tehát a kisebbségi jogokkal kapcsolatos fontosabb alapjogi problémákat 

foglalom össze, majd a schengeni csatlakozás csúszásának legfontosabb okait említem meg. 

a) Ellentmondások feszítik a román alkotmány szövegét. Az ellentmondások elsõ markáns 

jele a �nemzetállam� megjelenése és elutasítása a nemzeti kisebbségek részérõl. Az alkotmány 1. 

cikkének (1) bekezdésében található �nemzetállam� kifejezése súlyos kritikát vont maga után, 

hisz a nemzetállam lényege � leegyszerûsített megfogalmazásban � egy nyelv egy kultúra, 

esetenként egy vallás rákényszerítése az állam határain belül élõkre, tehát a nemzetállam 

alapvetõen a kisebbség elnyomását jelenti. A nemzetállamot mind a nemzetközi tendenciák, mind 

a jogállamiság, az esély- és jogegyenlõség követelménye is erõteljesen megkérdõjelezi, miközben 

nincsen összhangban a tényleges demográfiai és nemzetiségi realitásokkal és az EU politikai- és 

joggyakorlatával sem.  

A román alkotmányozó a fönt említett alkotmányos cikkben burkoltan kifejezésünkre akarja 

juttatni, hogy a jelenlegi alkotmány keretei között nem tételezhetõ fel a területi autonómia. 

Azonban véleményem szerint nincs ellentmondás egy szuverén, független, egységes és 

oszthatatlan állam és az autonómia létezése között, hisz az autonómia formái közül még a területi 

autonómia sem egyenlõ a függetlenné válással.  Az autonómiák többsége egységes államokban 

létezik pl. Dél-Tirol Olaszországban, Krím Ukrajnában, Åland szigetek Finnországban, Grönland 

Dániában. 

Jogi szempontból ellentmondás van az alkotmány 4. cikkének (2) bek. �Románia az összes 

állampolgárának közös és oszthatatlan hazája, fajtól, nemzetiségtõl, etnikai eredettõl, nyelvtõl, 

vallástól, nemtõl, véleménytõl, politikai hovatartozástól, vagyontól vagy társadalmi származástól 

függetlenül� és a korábban említett �nemzetállam� kifejezés lényege között. Vagy az igaz, hogy 
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Románia valamennyi állampolgára román etnikumú és akkor nemzetállamról beszélhetünk, vagy 

az igaz, hogy Romániában élnek nem román etnikumú állampolgárok is, akkor azonban nem 

beszélhetünk nemzetállamról. 

Következésképpen Románia nemzetállami önmeghatározása finoman fogalmazva is 

korszerûtlen, idejétmúlt, ezért javasolom e kifejezés törlését az alkotmányból. Ám az alkotmány a 

nemzetállam tételét a megváltozhatatlan rendelkezések sorába utalja, vagyis semmilyen 

alkotmánymódosítás tárgyát nem képezheti. Ez azt jelenti, hogy csak új alkotmány elfogadása 

esetén van erre lehetõség.   

b) Az egyéni és kollektív jogok közötti dilemma alapdilemma, Románia alkotmánya nem 

ismeri a kollektív jogokat, csak az egyéni, individuális jogokat fogadja el. Bizonyos alapjogok 

vizsgálatakor azonban mégis megjelenik a kollektív jog, pl. a nemzeti kisebbségek parlamenti 

képviselete (közösséget illeti meg, pozitív megkülönböztetés révén jut mandátumhoz a kisebbség 

képviselõje), az egyházak autonómiája, az önálló oktatási intézmények létrehozásának joga. A 

román alkotmányjogászok többségének véleménye szerint a nemzeti kisebbségeknek nemzeti 

közösségként való tételezése az alkotmány 4. cikkének (1) bekezdésével
1 ellentétes. Van olyan 

vélemény is, mely szerint, amennyiben a nemzeti kisebbségeket a román nép részeseinek 

tekintjük � ami levezethetõ az alkotmányból � akkor az államalkotó tényezõként való 

meghatározás is levezethetõ a népszuverenitás gondolatából. Mivel a kérdés nem egyértelmû de 

lege ferenda javasolom az alkotmány 6. cikkének kiegészítését, mindenekelõtt a nemzeti 

kisebbségnek nemzeti közösségként való meghatározását, mely államalkotó tényezõnek minõsül. 

A romániai magyarok számára jogilag a nemzeti kisebbségek kollektív jogainak elismerésére 

lenne a legnagyobb szükség. 

c) A hatályos román alkotmány alapjogi katalógusának legnagyobb hiányossága, hogy 

elsõdlegesen és szinte kizárólagosan a jogok kinyilatkoztatását tartalmazza. E katalógus az 

alapvetõ emberi jogokra vonatkozó egyetemes jellegû nyilatkozatnak minõsülhet, melynek 

politikai értéke, jelentõsége vitathatatlan, hisz értéktartalmú mércéje bármely demokratikus 

jogállam alkotmányának. De az alkotmány egyben jogszabály is, tehát a jogok kinyilatkoztatása 

nem elégséges, hanem szükséges ezek jogi eszközökkel történõ biztosítása, hatékony 

garanciarendszernek alkotmányos szintû szabályozása.  

                                                           
1 �Az állam alapja a román nép egysége és állampolgárainak szolidaritása.� 
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d) Románia a rendszerváltás után nagy átalakulási folyamaton ment/megy át. Fontos lenne, 

hogy az alaptörvényt a változó társadalmi igények szerint módosítani lehessen. De az alkotmány 

merev, módosítása különleges eljárást igényel. A magyarországi rendszerváltás során és után � a 

sokkal rugalmasabb módosítási eljárásnak köszönhetõen � rengetegszer módosult az alkotmány. 

Az ilyen rugalmasság a rendszerváltó országokban szükségszerû lett volna, tekintettel arra, hogy 

az új politikai rendszer jogi alapjainak megteremtése mennyiségileg jelentõs jogalkotói munkát 

feltételezett.  

A módosítási nehézségeknek inkább kellene jellemeznie a stabil, standardizált alkotmányos 

rendszereket, ahol az alapkérdések tisztázva vannak. Itt is fölvetõdik, mint újratermelõdõ 

probléma, az alkotmányos normák és a valóság, régi és új problémaköre. A legelõrelátóbb, a 

legbölcsebb szabályozás is problematikussá válhat bizonyos pontokon egy idõ után. Ilyenkor jön 

az alkotmányértelmezés feladata. Nem kell mindig alkotmányt módosítani, mert az 

alkotmányvédõ szerv, az Alkotmánybírság feladata, hogy tisztázzon, értelmezzen fogalmakat, 

mégpedig az alapjogok és alkotmányos elvek bázisán. Bármelyik alaptörvényben elõfordulhatnak 

a szabályozási hiányosságok, ez viszont nem jelenti azt, hogy folyamatosan alkotmányozni kell. 

Meg kell találni az egyensúlyt a tartalmilag normatívabb szabályozás és a láthatatlan 

alkotmányozás között. 

e) A schengeni csatlakozását leginkább hátráltatja az igazságszolgáltatási rendszer 

reformjának lassúsága és fokozatossága. Ebbõl következik, hogy az igazságszolgáltató szervek 

nem tudnak kellõ hatékonysággal fellépni a korrupció ellen. Kiszámítható, stabil törvényi 

szabályozásra lenne szükség Romániában a jogbiztonság érdekében, mert amit az 

igazságszolgáltatáshoz forduló személyek sokszor �korrupció� néven emlegetnek, annak nem sok 

köze van a megvesztegetéshez, hanem a jogbizonytalanság miatti elkeseredésüket fejezik ki. 

Általánosan elmondhatjuk, hogy a romániai jogalkotás minõsége sok estben nem megfelelõ, az 

alacsony színvonalú jogpolitika következtében rövid idõn belül követik egymást a jogszabály-

módosítások. Kötelezõvé kellene tenni a hatásvizsgálatot és megszüntetni az egyes módosítások 

�tûzoltás� jellegét. 

3.2. A jogalkalmazás szempontjából igen fontos, hogy a kisebbségvédelem alkalmas legyen 

arra, hogy valóban a kisebbségek érdekérvényesítéséhez járuljon hozzá, ne csupán országimázs-

eszközként szolgáljon.  
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Az elfogadás és alkalmazás egy politikai dokumentum sikerének két rendkívül fontos 

szempontja. A parlament elfogad jogszerû, tételes jogszabályokat, de az alkalmazás szintjén 

ellenállás jelenik meg. Probléma, hogy a jogszabály általánosan fogalmaz, alacsonyabb szintre 

utalja a részletes szabályozást. Ha a közigazgatás intézményei között nincs együttmûködés, vagy 

hiányzik a szankcionálás a kitûzött célok el nem érése esetén, minden esély megvan arra, hogy a 

kisebbségekre vonatkozó szabályozás �concept paper� állapotban maradjon.  

a) A jogalkalmazási problémák közül kiemelném, hogy a deklarált kisebbségi jogokhoz sok 

esetben nincsenek párosítva konkrétan meghatározott feladatkörök és felelõsségek, így � szigorú 

szankciók hiányában � a jogalkalmazás gyakran az illetékes hatóságok tisztviselõinek 

jóindulatán, jóhiszemûségén múlik. Igen fontos lenne konkrét végrehajtási jogszabályoknak az 

elfogadása, s ily módon a kisebbségi jogok érvényesülésének a kiteljesítése. 

A törvényi általános keret sok esetben adott, pl. jogszabályok alapján az igazságszolgáltatás 

hatóságai elõtt a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek anyanyelvükön fejezhetik ki 

magukat, a helyi közigazgatási hatóságokkal való kapcsolatukban pedig szóban és írásban is 

használhatják anyanyelvüket � testületi üléseken is. A meglévõ jogi kereteket kellene mindennapi 

tartalommal megtölteni. Elsõsorban a helyi önkormányzatok szintjén kell erõsíteni a kisebbségi 

nyelvhasználat lehetõségét, tehát az önkormányzati szintû írásbeliség képezi azt a 

kommunikációs helyzetet, ahol a leginkább lehetne cselekedni a magyar nyelvhasználat további 

megerõsítése érdekében.  

b) Az emberi jogok védelmi rendszere magában foglalja nemcsak a törvényhozói területet 

és a végrehajtót, hanem a civil jogvédõket is, ezért javasolom, hogy a kormányzati szervek 

nagyobb hangsúlyt fektessenek ez utóbbiakkal való együttmûködésre. A magyar kisebbség 

érdekeit szolgáló civil szervezetek számarányában is tapasztalható lemaradás. Az Etnikumközi 

Kapcsolatok Hivatala és a romániai civil jogvédõ szervezetek közötti partnerség közös 

programok és projektek szervezésében, valamint a különbözõ megnyilvánulásokon való 

részvétellel bontakozhatna ki.  

c) A nemzeti kisebbség jogairól szóló szabályozás alkalmazását lényeges mértékben 

megnehezíti, hogy a meglévõ belsõ szabályozások rendkívül szét vannak szórva, a törvényhozás 

számos szövege tartalmazza azokat. A jogalkalmazás nehézsége, hogy még mindig várat magára 

a minden területet felölelõ, egységes és egységesen alkalmazható kisebbségi törvény elfogadása. 
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A tervezet elfogadásával legalább annyit el lehetne/kellene érni, hogy létrejöjjenek a kulturális 

autonómia intézményei. 

Az RMDSZ készítette el és folytatta le az egyeztetéseket, de a törvénytervezetet a kormány 

nyújtotta be, ami egy politikai szemléletváltást tükrözött a korábbi kisebbségi 

törvénytervezetekkel szemben. Szomorú valóság, hogy a tervezetet az elmúlt hét évben többszöri 

nekifutás ellenére sem sikerült elfogadni, a képviselõk már a bizottsági tárgyalások során 

félretették a dokumentumot. Nem tûzik napirendre, így nincs plenáris vita, majd ezt követõen 

szavazás sem a tervezetrõl. Egyszerûen nacionalista okokból nem akarják elfogadni, ugyanakkor 

nem is merik véglegesen elutasítani, mert félnek az esetleges nemzetközi, vagy belsõ politikai 

konzekvenciáktól. Az a tény, hogy a Képviselõház több éven keresztül nem tûzi napirendre a 

törvénytervezet vitáját, mindenképpen ellentétes a demokratikus alkotmány szellemiségével, még 

ha ezt expressis verbis nem is mondja ki az alkotmány.  

Az, hogy Romániában még nem fogadtak el kisebbségi törvényt, holott szükséges lenne, 

ellentétes mindazon � Románia által írásban vállalt � kötelezettséggel, amelyeknek törvénybe 

foglalását az ország Európa Tanácsba való belépésekor ígérte meg. Miután Románia ratifikálta a 

Nemzeti kisebbségek védelmérõl szóló keretegyezményt, úgy gondolták, hogy nincs szükség 

kisebbségi törvényre, mert ennek a helyét a keretegyezmény tölti be, viszont éppen ez az ET által 

elfogadott szöveg (II. fejezet) írja elõ egy ilyen törvény kidolgozását.  

3.3. A nemzeti kisebbségek jogállásról szóló törvénytervezettel kapcsolatban a következõ 

fontosabb hiányosságok fogalmazhatók meg:  

a) A tervezet egyik kritikus pontja a finanszírozási kérdések szabályozásának a hiánya, hisz 

a pénzügyi feltételek biztosítása az egyik legfontosabb feltétel az autonómia mûködése 

szempontjából. Ha mindezekre csak a hatálybalépést követõen kerül sor, akkor megnõ annak az 

esélye, hogy politikai érdekbõl nem valósulnak meg a megfelelõ módosítások, részletszabályok 

kidolgozására, így a szépen megfogalmazott elvek, célok, rendelkezések nem tölthetõk ki 

tartalommal.  

b) A törvénytervezet másik hiányossága, hogy a kisebbség kulturális autonómia 

testületeinek megválasztásával kapcsolatban nem szabályozza az aktív és passzív választójogot. 

Így a tervezet nem zárja ki az �etnobiznisz� lehetõségét, ami összeegyeztethetetlenek a 

demokrácia alapelveivel. Erre már Romániában van példa a parlamenti választásokon induló 

szervezetek esetében, és a magyarországi kisebbségi önkormányzatok példája is ezt támasztja alá. 
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A megfogalmazott hiányosságok ellenére a kisebbségekrõl szóló törvénytervezet 

elfogadásának gyakorlati jelentõsége rendkívülien nagy, mert valójában a �kisebbségi alkotmány� 

szerepét töltené be Romániában. Az állam alkotmányos szabályai alá tartozna, de egyúttal 

megkövetelné a román jogrend hozzáigazítását rendelkezéseihez minden nemzeti kisebbségeket 

érintõ kérdésben.  

3.4. Pozitívumok: a) Jelentõs garanciákat találunk a nemzeti kisebbségek politikai életben 

való szereplésére. A magyar kisebbség aktív szerepet játszik a romániai közéletben és 

befolyásolja az állam kisebbségvédelmi politikáját � több éven keresztül részt vett a 

kormányzásban is. Az alkotmány egy-egy helyet biztosít a parlamentben minden nemzeti 

kisebbség képviselõje számára, abban az esetben, ha adott kisebbség a választások során nem éri 

el a választási küszöböt.  

b) A diszkrimináció valamennyi formájának a megelõzésére és büntetésére vonatkozó 

kormányrendelet elfogadása és Büntetõ törvénykönyv módosítása harmonizálta a diszkrimináció 

elleni harc jogi szabályozását az európai joggal, s garanciát is teremtett a nemzeti kisebbségek 

védelmére vonatkozó törvények és politikák alkalmazásának hatékonyabbá válásához. A román 

törvényhozás a rendelet elfogadásával egyrészt két uniós irányelvet is átültetett, másrészt 

bûncselekménynek minõsített egy sor �meghatározott� rasszista magatartást, és bevezette a 

diszkriminatív indítékot, mint súlyosbító körülményt. 

c) Az ET és az EU által támasztott elvárásoknak megfelelõen Románia újszerû megoldások 

felé tett lépéseket: kialakította az emberi jogok védelmének és a diszkrimináció kiküszöbölésének 

kiegészítõ rendszerét. E rendszer mûködésével kapcsolatban kiemelném az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács (ODT) létrehozását, amely harmonizálta a diszkrimináció elleni 

harc jogi szabályozását az európai joggal, s egy garanciát is teremtett a nemzeti kisebbségek 

védelmére vonatkozó törvények és politikák alkalmazásának hatékonyabbá válásában. 

Ugyanakkor problémát jelent, hogy a romániai magyarság ezzel a jogérvényesítõ lehetõséggel a 

kívánatosnál ritkábban él. Tapasztalataink szerint az ODT alig ismert a magyar közösség elõtt, s 

akik hallottak felõle, azok is elsõsorban a �romákat védõ szervezetként� ismerik. Ez tévedés, a 

szervezet segítségével fel lehet lépni a diszkrimináció valamennyi formája ellen, ráadásul a 

bírósági eljárásnál egyszerûbben és gyorsabban lehet hatást elérni. 

d) A kisebbségi jog az emberi jogok részét képezi, ám, a kisebbségek jogai � egyes 

vonatkozásaiban � tágabbak és bonyolultabb természetûek, mint a hagyományos emberi jogok. A 
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kisebbségi jog magába foglal olyan elemeket is, mint például az államszervezet felépítése, a 

centralizált vagy decentralizált államszervezeti berendezkedés, régiók, területi autonómiák, 

melyek nem tekinthetõek klasszikus emberi jogi kérdéseknek. 

A decentralizáció igen fontos tényezõ a kisebbségi jogok érvényesülése szempontjából, hisz 

lehetõvé teszi az igazgatottak részvételét, bekapcsolódását az õket legközvetlenebbül érintõ 

döntések meghozatalába. A helyi ügyek helyi intézésével lehetõség nyílik a helyi erõforrások 

hatékonyabb kihasználására, az ügyek gyors intézésére, mivel a helyi szervek jól ismerik a 

döntések alapjául szolgáló körülményeket. A közösségnek fontos szerepe kell legyen annak 

meghatározásában is, hogy ott, ahol él, milyen típusú, milyen módszerekkel dolgozó rendõrség 

mûködjön. 

A romániai kisebbségeknek az az érdeke, hogy a helyi közösségek minél nagyobb 

autonómiában részesüljenek, akár úgy is, hogy a rendõrség kerül a helyi közigazgatás 

alárendeltségébe. Ez fontos lenne azért is, mert megállapíthattuk, hogy a rendõrség és az 

állampolgárok közötti � egy jogállamban mindenképpen kívánatosnak tartott � bizalmi viszony 

még nem alakult ki, illetõleg nem szilárdult meg annyira, hogy az egyes rendõri intézkedések 

mögött ne sejtenének elõítéletességet, nemzetiségen alapuló diszkriminációt és sajnos idõként 

nem is alaptalanul.  

A rendõrség irányításától, szervezetétõl és jogi hátterétõl nagyban függ az, hogy a rendõr 

hogyan kezeli a polgárokat, mennyiben tartja tiszteletben ezek alapvetõ jogait. Romániában e 

tekintetben pozitív elmozdulás volt tapasztalható az ezredfordulót követõen, amikor átfogó 

programot fogadtak el, amelynek keretében helyi rendõri szerveket hoztak létre, egyidejûleg 

végrehajtva olyan változtatásokat (demilitarizálás), amelyek az önkormányzati rendõrség 

modelljének a megvalósulását szolgálják. 

Fõleg a kisebb településeken, ahol mindenki ismer mindenkit és a kisebbségek nagy 

számmal vannak jelen, nem szerencsés, hogy olyan �idegen� rendõrök hajtanak végre központi 

elképzeléseket, akik a helyi körülményeket nem is ismerik. Egy tiszta román területrõl származó 

rendõr nem sokat tud kezdeni egy székelyföldi magyar községben, mert nem ismeri a magyar 

nyelvet, az ottani szokásokat, társadalmi problémákat, stb. A kisebbségi jogok érvényesülése 

szempontjából, sokkal jobb, ha a helyi önkormányzat, ahol a kisebbségek szavazata és 

elképzelései is megjelennek, a saját polgárait tudja alkalmazni, akik a helyi elképzeléseket és a 

kisebbségeket is pártatlanul, esetleg inkább pozitívan diszkriminálva fogják tudni elbírálni.  
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Nemcsak Romániában, hanem hazánk kivételével a visegrádi országokban is, lényegében a 

rendszerváltás óta � kisebb hiányosságokkal - sikeresen mûködnek az önkormányzati 

rendõrségek a központi közbiztonság-védelmi szervezet mellett.  

 

*** 

 

Téziseimbõl kitûnik, hogy a nemzeti kisebbségek jogainak védelme a román jogrendszer 

keretében több hiányosságot mutat. A tapasztalatok alapján a mai román jogalkotás és 

jogalkalmazás messze áll a tökéletestõl, tehát lehetségesek sõt szükségesek a korrekciók, 

javítások. Javaslataimmal erre kívánom felhívni a figyelmet. 

 

IV. A szerzõ értekezéshez kapcsolódó publikációi 

(az angol szöveg után található)
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I. The structure and the purpose of the dissertation 

 

1.1. The purpose of the theses and of the dissertation. The theses aim to arouse the wish 

to read the entire dissertation. Given the space constraints the theses can only offer an overview. 

The objectives of the dissertation are determined by the fact that Romania after the 

transition to constitutional democracy began the progress of developing the common norms of the 

rule of law. It is true that even after 1989, Romania could not achieve as many changes in the 

democratic transition as it would be expected by Western Europe. Aforesaid, it is to admit that 

the country has made significant steps to establish the constitutional state in order to democratize 

the country. The challenging task of establishing the foundations of the constitutional state raised 

plenty of issues in the constitutional and political practice. I will focus on the ones related to 

human and minority rights. 

Any power, especially the state power tends towards and exercises violence. Individuals can 

seek protection against this overwhelming force if they have recourse to supreme powers beyond 

the state. This may be God, nature, the state-forming communities, and more recently 

international organizations or EU institutions. 

The aim of this research is by no way merely just �wandering in the forests of the theory�. I 

am not trying to describe a mere legal knowledge in a narrow minded professional way. In my 

view theoretical writings should be confronted with practice. Thus, my goals can be summarized 

as follows: 

a) the nature of human rights, the ways of preserving the diversity despite globalization; 

b) analysis of the difficulties in the regulation of the legal position of minorities, comparison 

and evaluation of the minority/ethnicity definition in Romania and Hungary; 

c) presentation of the constitutional development in Romania before and after the fall off 

communism; comparative study of international law � in particular, the Romanian and 

Hungarian constitutional development which show different evolution in many cases but 

many common features as well; 

d) analysis of the practical evaluation of the implementation of the compliance reports 

presented by the Copenhagen political and legal criteria Commission; 

e) scientific analysis of the constitutional framework of fundamental rights and freedoms; 
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f) exploration and evaluation of the theoretical and practical aspects of the Romanian 

legislation in the view of human rights. 

Due to the space limitations I faced a serious dilemma: although much can be said about the 

subject, some topics needed to be skipped and others abridged (for example, the Romanian 

Constitutional Court, II. Section 1.4.3. Chapter). This shortage should not be a problem, because 

this dissertation is open to and suitable for further consideration.  

The primary scope of my previous dissertations and publications was constitutional law, 

European law and human rights � but of course they were not so extensive and scientifically not 

so elaborated. I started the investigation in these fields during my university years in Cluj. I hope 

to continue, to expand and to deepen those mentioned above.  Since 2007 I have been publishing 

the results of these studies (see point IV). 

1.2. The structure of the dissertation � The dissertation consists of three parts. 

In the first part [Clarifying concepts] I analyse the history, the definition, the forms as well 

as the techniques of the regulation of human and minority rights; I also present the system and 

structure of the protection of European (regional) human rights. 

In the second part [Contributions to the history of law] I consider the evolution and 

description of the Romanian Constitution drawing parallels to the major features of the 

development of the Hungarian constitution. At certain points I extended the comparison of rights, 

constitutional development and regulation encompassing Western European states. This is 

followed by a brief presentation of the European integration, as well as the analysis of Romania's 

accession to the EU and finally its purposes regarding the Schengen area. 

In the third part [Legislation] I examine the constitutional framework of the fundamental 

rights, the regulation and the system of the subsidiary elimination of discrimination. Then I 

examine the draft of the Romanian minority act. After this, I present the local police (policing), 

which are subordinated to the local councils, as a form of decentralization in Romania. 

 

II. The methods used in the dissertation 

 

2.1. Overview of the research methodology � The dissertation is based on several 

research methods of social science: historical analysis, comparison, analysis of facts, theoretical 
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analysis and conclusions. I apply all those methods according to the nature of research in 

jurisprudence. 

2.2. Historical Method � For the sake of discussion about the topic � mostly in the first and 

the second part of the dissertation � it is inevitable to use the historical method. Using this 

method, I present the nature of human rights, the development of the regulations of minority 

rights, the preliminaries of the international and regional protection of human rights, the 

circumstances of Romania�s foundation, the constitutional development of the country and the 

history of the idea of European unity. Furthermore, in the third part, there can be found a 

historical analysis, too, which is essential to identify some local policing-related problems. 

2.3. Comparative method � The primary subject of comparison are two neighbouring 

countries � Hungary and Romania: their post-communist constitutional development and their 

direct experience of constitutional democracy, especially after the fall of the socialist state 

system. Both countries chose a European Constitution model of development: the Romanian 

Constitution is essentially influenced by the French, while the Hungarian was inspired by the 

German Basic Law. Of course, it is not the automatic acceptance of the models, since both states 

have specific �historical models�, experiences, views and political ideas that shaped the 

constitutions. 

2.4. Analysis of facts � The differences between theory and reality can be detected in many 

cases with empirical methods. In the third part of the thesis I present the findings of my opinion 

research regarding the Romanian local policing and I also draw the necessary conclusions. 

2.5. Theoretical analysis method � The essence of the theoretical analysis method is that 

the problems in the text of the legal norms must be clearly defined; the context must be examined 

with regard to all the questions and variants of interpretation. I use this method mostly in the third 

part of the thesis. 

2.6. The conclusion method � In strict connection with the previously discussed method, 

the conclusion method is based on theoretical analyses, which can lead to new points of view. 

Likewise, it supports or reviews existing statements. This is a method used in the second and 

third parts. 
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III. Major scientific results � proposals de lege ferenda 

 

Accession to the European Union has substantial direct and indirect effects on the legal 

protection systems of all the member states, especially those of the newly joining Central and 

Eastern European countries. European integration has given rise to a historically new 

organizational and institutional structure as a whole, and furthermore created an independent, 

individual legal system within the framework of the EU. In spite of the fact that the United States 

of Europe seems to be more of a vision than a realizable entity for the time being, the current 

membership in the Union and the full-scale adoption of the EU law are true reality that one 

should conform to. 

Hereunder, I list the key problem areas � in view of minority law � where modifications 

would be necessary in order to make the Constitution and the related legal regulations fully 

comply with these criteria. Thereafter, I make a proposal for the practical implementation and 

application of the harmonized legal regulations, as well as the acceptance of a minority legislative 

bill; finally, I will specify the steps of legal harmonization which have already been implemented 

and can be regarded as positive processes. 

3. 1. First of all, I summarize the fundamental legal concerns related to minority rights and 

then mention the most important reasons of the delay in joining the Schengen area. 

a) There are contradictions in the wording of the Romanian constitution. The first clear sign 

of the existence of these discrepancies is the appearance and rejection of the concept of a �nation 

state� on the part of the national minorities. The concept of a �nation state� as defined in Section 

(1) of Article 1 of the Constitution should be handled with sharp criticism, as the essence of a 

nation state � in simple terms � is the enforcement of a single language and culture, sometimes 

religion, among the population living within the borders of the given state, meaning that a nation 

state fundamentally refers to the suppression of the minorities. Nation states are emphatically 

questioned by current international tendencies, the rule of law, as well as the requirements of 

equal chances and equality before law, while it is not in line with the actual realities of 

demography and nationalities, nor with the political and legal practices of the EU.  

In the above-referenced articles of the Romanian Constitution, the legislators want to 

express implicitly that within the framework of the currently effective Constitution the existence 

of territorial autonomies should not be assumed. In my opinion, however, there is no 
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contradiction between a sovereign, independent, uniform and indivisible state one the one hand, 

and the existence of autonomy on the other hand, because not even territorial autonomy, among 

the various forms of autonomy, is equivalent with independence. Most of the forms of 

autonomy/autonomous provinces can be found in uniform states, such as South Tyrol in Italy, 

Crimea in Ukraine, the Åland Islands in Finland or Greenland in Denmark. 

From a legal aspect, there is a discrepancy between the provisions of Section (2) of Article 4 

of the Constitution �Romania is the common and indivisible homeland of all its citizens, without 

any discrimination on account of race, nationality, ethnic origin, language, religion, sex, opinion, 

political adherence, property or social origin� and the essence of the above-mentioned 

expression of a �nation state�. Either all the citizens in Romania are of a Romanian ethnic 

background, and then we can talk about a nation state, or there are citizens of non-Romanian 

ethnic backgrounds as well, but then one cannot claim that it is a nation state. 

As a consequence, Romania�s self-definition as a nation state is at least outdated, obsolete, 

and therefore this expression should be proposed to be deleted from the Constitution. On the 

other hand, the Constitution sets forth the theorem of the existence of the nation state as an 

unalterable provision, meaning that it may not be subject to any modification or amendment of 

the Constitution. As a result, this change becomes feasible only if a new Constitution is accepted.   

b) The antagonism of individual and collective rights is a basic dilemma, as the Constitution 

of Romania does not acknowledge collective rights, but only accepts individual rights. 

Nevertheless, when certain fundamental rights are examined, collective rights, e.g. the 

parliamentary representation of national minorities (for the communities, the representative of the 

given minority is positively discriminated when receiving a mandate), the autonomy of churches, 

the right to establish independent educational institutions. Most of the Romanian constitutional 

experts think that considering national minorities as national communities is in conflict with the 

provisions of Section (1) of Article 4 of the Constitution.2 There are also opinions that regard 

national minorities to be parts of the Romanian people � which can be deduced from the 

Constitution �, and then their definition as state-forming factors can be originated from the notion 

of popular sovereignty. As this issue is not unambiguously resolved, Article 6 of the Constitution 

is de lege ferenda proposed to be amended, particularly with respect to the definition of national 

minorities as national communities, which qualify as state-forming elements. In legal terms, the 

                                                           
2 �The State foundation is laid on the unity of the Romanian people.� 
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most necessary move would be to acknowledge collective rights for Hungarians living in 

Romania as a national minority. 

c) The single most serious deficiency of the constitutional catalogue of the effective 

Romanian Constitution is that it primarily and nearly exclusively contains the declaration of 

rights. This catalogue may serve as a universal declaration of fundamental human rights, and thus 

its political value and significance are undoubted, as it is a value-related standard for the 

constitutions of all the democratic constitutional states. On the other hand, the constitution is a set 

of legal regulations, meaning that the declaration of rights is not sufficient, but it is necessary to 

secure them by legal means, regulate them by an efficient system of guarantees on the level of the 

constitution.  

d) Romania has been going through a transition process. During this period, it would be 

important to allow for changes in the Constitution in such a way that it can be amended according 

to the changing social needs. But the Constitution is rigid, its amendments require a special 

procedure. In Hungary, during and after the fall of communism, the Constitution has changed 

many times due to a more flexible procedure.  Such flexibility in the post-communist countries 

would have been inevitable, given the fact that the legal foundation of the new political system 

required quantitatively significant legislative work. 

The difficulty of amendment should rather characterize stable, standardized constitutional 

systems, where the main issues are clarified. This situation also raises the self-replicating 

problem of the old and new issue of constitutional norms and reality. Even the most far-sighted 

and wisest regulations become problematic at a certain point after a certain period of time. At that 

point the task of interpreting the constitution comes into the picture. It is not always necessary to 

modify the Constitution, because it is the task of the protecting body of the constitution, the 

Constitutional Court to clarify and interpret concepts, and they should do all of this on the basis 

of primary rights and constitutional principles. There may be regulation deficiencies in the 

fundamental law but this does not mean that the Constitution has to be modified all the time. We 

need to find a balance between the goal of developing a more normative regulation and the 

abstract interpretation of the Constitution by the Constitutional Court. 

e) The key hindrance to the country joining the Schengen area is the slowness and 

gradualness of the reform of the jurisdictional system. In consequence, the judicial bodies are 

unable to counteract corruption with sufficient efficiency. In Romania, there is a need for 
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calculable and stable legal regulations to provide for legal security, because what people 

appealing to jurisdiction tend to mention as �corruption� has nearly nothing to do with bribery, 

but rather express their exacerbation with juridical insecurity. In general, it can be claimed that in 

several instances the quality of legislation in Romania is not appropriate, and as a result of the 

low-standard legal policy, the modifications and amendments of the legal regulations closely 

follow each other. The performance of effect analysis should be made mandatory, while the �fire-

fighting� nature of the individual amendments needs to be eliminated. 

3. 2. In view of the application of law, it is very important that the protection of minorities 

should actually be suitable for contributing to the promotion of minority interests, and not just for 

serving as a means of the betterment of the country image.  

Acceptance and application are two extremely important aspects of the success of any 

political document. Even if the Parliament accepts legal, itemized legal regulations, opposition 

may arise on the level of application. One of the problems is that the legal regulation is far too 

generic, while detailed rules should be stipulated on the lower levels of legislation. If there is no 

cooperation among the institutions of public administration, or the sanctions against the non-

fulfilment of the objectives set previously are not in place, it is highly likely that the regulations 

pertaining to minorities will remain in a �concept paper� status.  

a) A specific problem of the application of law to be highlighted is that in many cases 

declared minority rights are not matched with particularly determined scopes of tasks and 

responsibilities, and therefore � through lack of strict sanctions � the application of laws is often 

dependent on the benevolence and good will of the officers of the competent authorities. It would 

be very important to accept detailed legal regulations for enforcement, and thus fulfil the proper 

execution of minority rights. 

On many instances, the general regulatory framework is in place, e.g. on the basis of the 

effective legal regulations persons belonging to national minorities may express their views and 

opinions in their mother tongues � both verbally and in writing � at judicial bodies, when 

contacting the local authorities of public administration, and even at the meetings of the 

organizations concerned. In this respect, the existing legal frameworks should be filled with real 

content and substance. Primarily, it is on the level of the local councils where the use of minority 

languages should be strengthened, meaning that written contacts on the municipal level can be 
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regarded as the communicational situation where the best results could be achieved in the 

reinforcement of the use of Hungarian language.  

b) The system of the protection of human rights does not only include the legislative field 

and execution, but also civil law protection agencies, and therefore it is proposed that 

governmental bodies should focus more strongly on cooperating with them. Even the number of 

non-governmental organizations promoting the interests of Hungarian minorities reflects a 

shortfall. Partnership between the Office of Interethnic Relations and the civil law protection 

agencies in Romania should be promoted by organising joint programs and projects, and by 

participating in various public events.  

c) The application of the regulations on the rights of national minorities is largely 

aggravated by the fact that the existing internal regulations are overwhelmingly scattered, and 

included in the most various legislative texts. A difficulty in the field of the application of law is 

that a comprehensive, standardized and uniformly applicable minority legislation still has not 

been drafted. The acceptance of such a bill may/should at least target the establishment of the 

institutions of cultural autonomy. 

The Democratic Alliance of Hungarians in Romania (RMDSZ) prepared and conducted the 

consultations, but eventually the bill was propounded by the government, which reflected a 

change in the political approach after the former minority-related legislative bills. It is sad but 

true that in the past seven years, in spite of repeated efforts, the bill has not been approved; the 

MPs put the document aside as early as the committee discussion. It is not included in the agenda, 

and therefore not discussed at the plenary meetings, nor is the bill subjected to voting. For a 

simple nationalistic cause, they are unwilling to accept it, though they do not dare to turn the bill 

down for good and all either, because they are afraid of the international or internal political 

consequences. It is a fact that the House of Representatives has not had a debate on the bill for 

more than a year, which is in conflict with the spirit of the democratic constitution, even if it is 

not stated expressis verbis in the Constitution.  

By not having accepted any minority act, Romania has fallen in violation of all the 

obligations that Romania has undertaken in writing, and promised to enact upon the country�s 

admission to the European Council. When Romania ratified the Framework Convention for the 

Protection of National Minorities, they thought there was no need for further minority legislation, 
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because the Framework Convention has this function, though it is the very requirements accepted 

by EC (Chapter II) which stipulate the need to elaborate such legislation.  

3.3. Concerning the legislative bill on the legal status of national minorities, the following 

major deficiencies can be exposed: 

a) One of the critical points of the bill is the absence of the regulation of financing issues, 

because the fulfilment of the associated financial conditions is one of the crucial criteria of the 

operation of any autonomy. If it only takes place after the effective date, there will be an 

increased potential that the detailed regulation of the necessary modifications and rules will not 

be realised because of political interests, and therefore the nicely shaped principle, objectives and 

provisions cannot be filled with appropriate content. 

b) Another deficiency of the draft bill is that it fails to regulate active and passive franchise 

in connection with the election of the bodies of minority cultural autonomy. As a result, the bill 

does not exclude the potential for �ethno-business�, which is fully inconsistent with the principles 

of democracy. There have already been examples for such practices in the case of the 

organizations participating in the general elections of Romania, and the same applies to some of 

the minority local councils in Hungary. 

In spite of the deficiencies described above, the practical significance of the legislative bill 

on minorities is outstanding, because it should take the role of a �minority constitution� in 

Romania. It would be subject to the constitutional rules of the state, and at the same time it would 

require the alignment of the Romanian legal system to its provisions concerning all the issues that 

are related to the national minorities.  

3.4. Positive aspects: a) Considerable guarantees can be seen in the participation of national 

minorities in political life. Hungarian minorities take an active role in Romanian public life and 

try to influence the minority protection policy of the state � for years, they were involved in 

government. The Constitution grants a mandate to the representative of each national minority in 

the Parliament in case the given minority is unable to reach the election threshold during the 

general elections.  

b) The acceptance of the government decree pertaining to the prevention and penalization of 

all forms of discrimination, as well as the amendment of the Criminal Code harmonized the legal 

regulations of anti-discrimination efforts with European law, thereby creating guarantees for the 

more efficient application of the legislative acts and policies relating to the protection of national 
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minorities. By accepting the decree, Romanian legislation transposed two EU directives, and on 

the other hand it qualified a set of �specific� racist behaviours as crimes, introducing 

discriminative motives as an aggravating circumstance. 

c) In line with the expectations of the EC and the EU, Romania has taken steps towards 

novel solutions: they set up a complementary system for the protection of human rights and the 

prevention of discrimination. In connection with the operation of this system, I would like to 

highlight the foundation of the National Anti-Discrimination Council (NADC), which 

harmonized the legal regulation of anti-discrimination struggles with the European law, and, at 

the same time, created a guarantee for the effective application of legislative acts and policies 

pertaining to the protection of national minorities. A related problem is, however, that 

Hungarians living in Romania rely on this option to enforce their rights less frequently than they 

should. In my experience, NADC is hardly known by the Hungarian community, and whoever 

has heard about it would primarily recognize the Council as an �organization protecting Roma 

people�. Yet, it is a mistaken approach, because with the assistance of this organization all forms 

of discrimination can be counteracted, and, in addition, simpler and quicker results can be 

achieved in legal proceedings. 

d) Minority rights should be a part of human rights, but the rights of minorities � in certain 

aspects � are broader and more complex in nature than conventional human rights. Minority 

rights include elements such as the structure of the governmental organization, the centralized or 

decentralized setup of the governmental organization, the regions and territorial forms of 

autonomy that cannot be handled as classic human right issues. 

From the perspective of the enforcement of minority rights, decentralization is a very 

important factor, because it allows the participation and involvement of those governed in the 

making of the decisions that concern them the most directly. By arranging matters locally, there 

is an opportunity to use local resources as efficiently as possible and take immediate action, as 

the local bodies have a thorough knowledge of the circumstances serving as the basis of the 

decisions to be made. The community has an important role in determining what means and 

methods the police should rely on in the place where they live. 

Romanian minorities are interested in giving all possible forms of autonomy to the local 

communities even by subordinating the police to local public administration. This would also be 

important because it has been found that the relationship between the police and the citizens is 
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still not based on trust � as it would otherwise be desirable in a constitutional state �, or such a 

trust-based relationship has not become firm enough to avoid the suspicion of prejudice, 

nationality-related discrimination behind certain police actions, which is sometimes unfortunately 

not ungrounded.  

It is largely dependent on the management, organization and legal background of the police 

how a policeman handles the citizens, how much he would respect fundamental rights. In 

Romania, positive tendencies have been witnessed after the turn of the millennium, as a 

comprehensive program was implemented, through which local police (policing) forces were set 

up, while, at the same time, changes serving the realization of the municipal police model were 

carried out (demilitarization). 

It is not very fortunate to have such �new-coming� policemen, without any knowledge of 

the local circumstances, executing central concepts, especially in smaller villages where everyone 

knows everyone and the number of minorities is high. A policeman arriving from a purely 

Romanian area will hardly be able to handle matters in a Sekler Hungarian village, because he 

does not speak Hungarian, he is not familiar with the local customs, social problems etc. In view 

of the enforcement of minority rights, it is much better for a local council, where the votes and 

ideas of the minorities also count, to employ its own citizens, because they can see and judge the 

local ideas and minorities without a bias, or even with positive discrimination.  

In addition to the central organization of public security and defence, municipal police 

forces have been operating successfully, though with minor deficiencies, since the fall of 

communism not only in Romania, but � with the exception of Hungary � also across the Visegrád 

Group.  

 

*** 

 

The above theses reflect that the legal protection of ethnic minorities suffers from a number 

of deficiencies under Romanian law. Experience shows that Romanian legislation and the 

application of law today are far from being perfect, and therefore it is possible and necessary to 

make corrections, improvements. My proposals aim to draw attention to these potentials. 
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