
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesul liber al cetățenilor români la piața de muncă 

din Olanda încalcă ordinea de drept din Olanda 
Domnul ministru Asscher, ministrul pentru probleme sociale 

din Olanda, s-a adresat colegilor europeni cu rugămintea 

de a discuta ca punct extraordinar pe ordinea de zi și de a 

găsi împreună soluții la efectele negative care au rezultat în 

urma liberei circulații a forței de muncă în UE. Ceea ce îi 

poate fi de ajutor domnului ministru Asscher în această 

problemă nu este altceva decât faptul că România își 

discriminează o minoritate proprie. 

Posesorii pașaportului românesc au acces liber la piața 

muncii din Olanda începând din 1 ianuarie 2014. Cu toate 

acestea, accesul liber la piața de muncă ar trebui 

suspendată până când România își respectă 

angajamentele asumate față de Uniunea Europeană. 

Aceasta deoarece România practică o discriminare masivă 

pe bază lingvistică. Asigură privilegii pe bază lingvistică 

cetățenilor din afara granițelor sale care se declară români, 

în timp ce aplică discriminare negativă pe bază lingvistică 

față de minoritățile având o altă limbă maternă decât cea 

română care trăiesc în interiorul granițelor țării. 

După aderarea sa la Uniunea Europeană, din 2007, 

România distribuie cu dărnicie pașapoarte românești 

populației țării vecine, Republica Moldova, fost stat 

membru al Uniunii Sovietice. Practic, acei cetățeni ai 

Republicii Moldova pot primi pașaport românesc care se 

declară vorbitori de limbă română, astfel nu pot primi 

pașaport românesc găgăuzii, rușii, bulgarii, ucrainenii sau 

moldovenii din această țară. Prin aceasta, România 

creează inegalitate în afara granițelor sale folosind 

instrumentul discriminării lingvistice și etnice. 

Ea aplică metode discriminative asemănătoare și înăuntrul 

propriilor granițe, de exemplu în regiunea multilingvă 

Transilvania, unde minoritățile de altă limbă decât cea 

română, printre ele și cea mai numeroasă minoritate, cea 

maghiară, sunt în mare măsură supuse unei discriminări 

negative. Tratatul de bază dintre România și Ungaria, 

semnat la Timișoara în 1996, semnarea Acordului-cadru 

de la Strasbourg privind protecția minorităților naționale 

(1995), legea administrației locale adoptată în 2001 și 

În Bonțida încă mai lipsesc inscripţiile în limba maghiară, deși  

conform HG nr. 1206/2001 și hotărârii nr. 256/2011 a CNCD, acestea 

sunt obligatorii. 

Olanda asigură perfect drepturile lingvistice ale cetăţenilor români în 

Olanda, criminalitatea românilor este de așa măsură, încât asigură 

suficientă muncă pentru 32 de traducători oficiali pentru limbile 

română-olandeză. Poliția belgiană comunică cu inscripții doar în limba 

română, deși în Belgia poliția utilizează în mod curent trei limbi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale asigură, 

pe hârtie, utilizarea oficială a limbii maghiare în numeroase 

localități din România. În practică însă acest drept nu este 

respectat în mod corespunzător, autorităţile româneşti nu 

încurajează folosirea limbii maghiare. 

Principii juridice de bază 

Dubla măsură aplicată de România în politica sa privind 

minoritățile și situația creată de România este 

incompatibilă cu principiile juridice de bază ale Olandei, 

printre altele cu legea privind interzicerea discriminării și 

legea privind promovarea odinii de drept internaţionale 

(articolele 1, respectiv 90 din Constituția Olandei). Cu toate 

acestea, Olanda nu are competențe în această problemă, 

fiindcă statele membre au cedat această competență 

Europei. 

Fundația European Language Rights  a înaintat în 2012 

Ministerului de externe al Olandei un raport (intitulat 

Promisiuni încălcate, în limba olandeză: Gebroken 

Beloften) , prin care a informat ministerul despre faptul că 

România nu își respectă promisiunile și angajamentele 

asumate la aderare. Comisia Europeană, în raportul său 

din 18 iulie 2012, a recunoscut faptul că în România nu 

sunt îndeplinite condițiile fundamentale ale statului de 

drept, și nici principiile juridice care au stat la baza aderării 

sale la Uniunea Europeană. 

Stabilitate etnică 

Drepturile lingvistice sunt garanții directe ale păcii, 

stabilității și armoniei interetnice, precum și condiții de 

bază ale dezvoltării economice și ale integrării europene. 

După eșecul gestionării conflictelor pe baze etnice, 

lingvistice și religioase în fosta Iugoslavie, Uniunea 

Europeană a recunoscut faptul că stabilitatea structurală 

etnică și lingvistică au o importanță deosebită în această 

regiune. Din acest motiv, respectarea drepturilor lingvistice 

a fost inclusă în rândul condițiilor aderării. 

Genul de discriminare lingvistică aplicat în România poate 

justifica suspendarea pe termen nedeterminat a accesului 

liber al cetățenilor români la piața de muncă. 

Drs. G. Landman 

Articolul a fost publicat la 22 august în ziarul olandez ND, 

acesta este rezumatul în limba română al articolului. 

Coperta pașaportului 

românesc are inscripții 

într-o singură limbă, deși 

în cadrul Uniunii Europene 

(Irlanda, Belgia) și chiar în 

afara ei (Norvegia, Canada, 

Noua Zeelandă, Elveția) 

multilingvismul este 

considerat un drept 

fundamental. 
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