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    Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

    ARTICOL UNIC 

    Se ratifică Tratatul de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate dintre 

România şi Republica Ungară, semnat la Timişoara la 16 septembrie 1996. 

 

    Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 septembrie 1996, 

cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. 

 

                     PREŞEDINTELE SENATULUI 

                  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN 

 

    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 

octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia 

României. 

 

                 PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

                         ADRIAN NĂSTASE 

 

                              TRATAT 

de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate între România şi Republica 

Ungară 

 

    România şi Republica Ungară, 

    convinse că buna vecinătate, respectul reciproc şi colaborarea dintre cele 

două ţări corespund intereselor fundamentale ale României şi Ungariei, 

    reafirmând angajamentul lor faţă de drepturile omului şi libertăţile 

fundamentale, democraţie, umanism şi statul de drept şi exprimându-şi 

convingerea că afirmarea şi îmbogăţirea conţinutului acestora reprezintă 

bazele libertăţii, justiţiei şi păcii, 

    animate de năzuinţa comună ca Europa să devină un continent unit, al 

păcii, securităţii şi cooperării pentru toate statele şi popoarele şi hotărâte să 



acţioneze pentru dezvoltarea unor astfel de relaţii care să facă posibilă 

realizarea acestor obiective, 

    recunoscând că minorităţile naţionale constituie o parte integrantă a 

societăţii din statul în care trăiesc şi considerând că protejarea acestora este o 

parte componentă a protecţiei internaţionale a drepturilor omului şi, în 

consecinţă, face obiectul cooperării internaţionale şi că normalizarea 

cooperării lor în acest domeniu reprezintă o contribuţie importantă atât la 

stabilitatea şi înţelegerea în Europa, cât şi la consolidarea democraţiei din 

cele două ţări şi la integrarea lor în structurile europene şi euroatlantice, 

    reafirmându-şi hotărârea de a acţiona pentru înfăptuirea scopurilor şi 

principiilor Cartei Naţiunilor Unite, ale Actului final de la Helsinki, ale 

Cartei de la Paris pentru o nouă Europă, precum şi ale altor documente ale 

Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, 

    convinse că schimbările ireversibile care au avut loc în Europa şi în cele 

două ţări deschid noi perspective în relaţiile dintre ele, 

    au căzut de acord asupra celor ce urmează: 
 

 

ART. 15 

    (1) a) Părţile contractante se angajează ca, în reglementarea drepturilor şi 

obligaţiilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale care trăiesc pe 

teritoriul lor, să îndeplinească Convenţia-cadru a Consiliului Europei cu 

privire la minorităţile naţionale, dacă în ordinea lor de drept internă nu există 

o reglementare mai favorabilă în privinţa drepturilor persoanelor aparţinând 

minorităţilor. 

    b) Părţile contractante, fără a aduce atingere conţinutului paragrafului de 

mai sus, în scopul protejării şi promovării identităţii etnice, culturale, 

lingvistice şi religioase a minorităţii române din Ungaria şi a minorităţii 

maghiare din România, vor aplica, ca angajamente juridice, prevederile care 

definesc drepturile acestor persoane, aşa cum sunt încorporate în 

documentele pertinente ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, Organizaţiei 

pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi ale Consiliului Europei, 

menţionate în anexa la prezentul tratat. 

    (2) Drept urmare, părţile contractante reafirmă că persoanele la care se 

referă paragraful precedent au dreptul, exercitat în mod individual sau 

împreună cu alţi membri ai grupului lor, de a-şi exprima liber, de a-şi păstra 

şi dezvolta identitatea etnică, culturală, lingvistică şi religioasă. În mod 

corespunzător, ele au dreptul să înfiinţeze şi să menţină propriile instituţii, 

organizaţii sau asociaţii educative, culturale şi religioase, care pot apela la 



contribuţii financiare voluntare şi la alte contribuţii, precum şi la sprijin 

public, în conformitate cu legislaţia internă. 

    (3) Părţile contractante respectă dreptul persoanelor aparţinând minorităţii 

române din Ungaria şi al persoanelor aparţinând minorităţii maghiare din 

România de a folosi liber limba lor maternă, în particular şi în public, oral şi 

în scris. Ele vor lua măsurile necesare pentru ca aceste persoane să poată 

învăţa limba lor maternă şi să aibă posibilităţi adecvate pentru a fi educate în 

această limbă, în cadrul sistemului învăţământului de stat, la toate nivelurile 

şi formele, potrivit nevoilor acestora. Părţile contractante vor asigura 

condiţiile care să facă posibilă folosirea şi a limbii materne în relaţiile cu 

autorităţile locale, administrative şi judiciare, în conformitate cu legislaţia 

internă, precum şi cu angajamentele internaţionale asumate de cele două 

părţi. Aceste persoane au dreptul de a folosi numele şi prenumele lor în 

limba lor maternă şi se vor bucura de recunoaşterea oficială a acestora. În 

zonele locuite de un număr substanţial de persoane aparţinând minorităţilor 

respective, fiecare parte contractantă va permite să fie expuse, şi în limba 

minorităţii, denumiri tradiţionale locale, denumiri de străzi şi alte inscripţii 

topografice destinate publicului. 

    (4) Părţile contractante vor respecta dreptul persoanelor aparţinând 

minorităţilor naţionale de a avea acces, în limba maternă, la informaţie şi la 

mijloace de comunicare în masă, electronice şi scrise, precum şi de a 

schimba liber şi de a difuza informaţii. Ele vor da acestor persoane 

posibilitatea, în cadrul legislaţiei interne a fiecăreia, de a înfiinţa şi de a 

administra propriile mijloace de comunicare în masă. 

    (5) Părţile contractante vor asigura exercitarea de către persoanele 

aparţinând acestor minorităţi a dreptului de a participa efectiv, individual sau 

prin partidele sau organizaţiile lor, la viaţa politică, economică, socială şi 

culturală şi la soluţionarea problemelor de interes naţional sau local, prin 

reprezentanţii lor aleşi în organele autorităţilor publice centrale şi locale. 

Fiecare parte contractantă, în luarea deciziilor asupra problemelor referitoare 

la protecţia şi promovarea identităţii naţionale a acestor persoane, va 

consulta organizaţiile, partidele politice sau asociaţiile acestora, în 

conformitate cu procedurile democratice de luare a deciziilor, prevăzute de 

lege. 

    (6) Părţile contractante respectă moştenirea culturală şi istorică a 

minorităţilor naţionale, sprijină eforturile acestora pentru protejarea 

monumentelor şi siturilor istorice care păstrează cultura şi istoria 

minorităţilor şi iau măsurile cuvenite pentru ca, în zonele cu populaţie mixtă, 

cetăţenii să cunoască valorile culturale româneşti, respectiv maghiare. 



    (7) Părţile contractante vor respecta dreptul persoanelor aparţinând acestor 

minorităţi de a menţine contacte libere între ele şi peste frontiere cu cetăţenii 

altor state, precum şi dreptul de a participa la activităţi ale organizaţiilor 

neguvernamentale, naţionale şi internaţionale. 

    (8) Părţile contractante recunosc că, în exercitarea drepturilor la care se 

referă acest articol, orice persoană aparţinând unei minorităţi va respecta, ca 

oricare alt cetăţean al statului respectiv, legislaţia naţională şi drepturile 

celorlalţi. Aceste persoane se bucură de aceleaşi drepturi şi au aceleaşi 

obligaţii cetăţeneşti ca şi ceilalţi cetăţeni ai ţării în care trăiesc. 

    (9) Părţile contractante, fără a aduce atingere măsurilor luate în cadrul 

politicii lor generale de integrare, se vor abţine de la orice politică ori 

practică având drept scop asimilarea, împotriva voinţei lor, a persoanelor 

aparţinând minorităţilor naţionale şi vor proteja aceste persoane împotriva 

oricărei acţiuni urmărind o astfel de asimilare. Ele se vor abţine, de 

asemenea, de la măsuri care, modificând proporţiile populaţiei din zonele 

locuite de persoane aparţinând minorităţilor naţionale, sunt îndreptate 

împotriva drepturilor şi libertăţilor care decurg din standardele şi normele 

internaţionale menţionate în paragraful (1) al prezentului articol. 

    (10) Părţile contractante se vor sprijini reciproc în urmărirea modului de 

punere în aplicare a prevederilor cuprinse în acest articol. În acest scop, în 

cadrul consultărilor periodice menţionate la art. 5 al prezentului tratat, părţile 

contractante vor examina şi probleme ale cooperării bilaterale referitoare la 

minorităţile naţionale, decurgând din aplicarea prevederilor prezentului 

tratat, şi vor constitui un comitet interguvernamental format din experţi. Ele 

vor coopera în desfăşurarea corespunzătoare a procedurilor Organizaţiei 

pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi ale Consiliului Europei, care 

verifică îndeplinirea angajamentelor referitoare la protecţia minorităţilor 

naţionale, aşa cum sunt conţinute în documentele acestor organizaţii, la care 

părţile contractante au subscris. 

    (11) Părţile contractante vor coopera în vederea dezvoltării cadrului 

juridic internaţional pentru protecţia minorităţilor naţionale. Ele sunt de 

acord să pună în aplicare, ca parte a prezentului tratat, prevederile 

documentelor internaţionale, în virtutea cărora ele îşi vor asuma şi alte 

angajamente în ceea ce priveşte promovarea drepturilor persoanelor 

aparţinând minorităţilor naţionale. 

    (12) Nici unul dintre angajamentele cuprinse în acest articol nu poate fi 

interpretat ca implicând vreun drept de a întreprinde vreo activitate sau de a 

comite vreo acţiune contrară scopurilor şi principiilor Cartei Naţiunilor 

Unite, altor obligaţii decurgând din dreptul internaţional sau prevederilor 

Actului final de la Helsinki şi ale Cartei de la Paris pentru o nouă Europa ale 



Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, inclusiv principiul 

integrităţii teritoriale a statelor. 
 


