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În ceea ce priveşte limba română, în zonele în care limba română 
este folosită şi în funcţie de situaţia limbii române, Ungaria îşi 
întemeiază politica, legislaţia şi practica printre altele pe 
următoarele obiective şi principii: 

• recunoaşterea limbii române ca o expresie a bogăţiei 
culturale
• respectarea ariei geografi ce a limbii române, în aşa fel 
încât diviziunile administrative existente sau noi să nu constituie 
un obstacol pentru promovarea limbii române 
• necesitatea unei acţiuni hotărâte pentru promovarea 

limbii române în vederea salvgardării ei. 

Ungaria se angajează să elimine, dacă nu a făcut-o deja, orice 
distincţie, excludere, restricţie sau preferinţă nejustifi cată 
relativă la folosirea limbii române şi având drept scop descura-
jarea sau punerea în pericol a menţinerii sau dezvoltării acesteia. 
Adoptarea de măsuri speciale în favoarea limbii române, 

destinate să promoveze egalitatea între vorbitorii limbii române 
şi restul populaţiei sau urmărind să ţină seama de situaţiile ei 
specifi ce, nu este considerată ca un act de discriminare faţă de 
vorbitorii limbilor mai răspândite. 

Ungaria se angajează să promoveze, prin măsuri corespunzătoare, 
înţelegerea reciprocă între toate grupurile lingvistice ale ţării, 
îndeosebi acţionând în aşa fel încât respectul, înţelegerea şi 

toleranţa faţă de limbile regionale sau minoritare să fi gureze 
printre obiectivele educaţiei şi instruirii desfăşurate în ţară, şi 
să încurajeze mijloacele de comunicare în masă să urmărească 
acelaşi obiectiv. 

În determinarea politicii faţă de limba română, Ungaria se 
angajează să ia în considerare necesităţile şi dorinţele expri-

mate de grupurile ce folosesc limba română. Ungaria este 
încurajată să creeze, dacă este necesar, organe cu rol consulta-
tiv asupra tuturor chestiunilor legate de limba română.  

În materie de învăţământ, Ungaria se angajează, în ceea ce 
priveşte zonele în care este folosită limba română, în funcţie de 
situaţia limbii române şi fără a aduce atingere învăţământului 
în limba (-ile) ofi cială (-e) a (ale) statului: 

• să prevadă desfăşurarea unei educaţii preşcolare sau a 
unei părţi substanţiale a educaţiei preşcolare în limba română, 
cel puţin pentru elevii ale căror familii o solicită şi al căror număr 
este considerat sufi cient
• să prevadă desfăşurarea unui învăţământ primar, a unui 

învăţământ secundar, a învăţământului tehnic şi vocaţional, 
în întregime sau a unei părţi substanţiale a acestuia, în limba 
română (limba română ca limbă de predare) sau să prevadă, în 
cadrul tuturor acestor forme de învăţământ, ca predarea limbii 
române să facă parte integrantă din programa de învăţământ, 
cel puţin pentru elevii ale căror familii o solicită şi al căror număr 
este considerat sufi cient 
• să încurajeze şi/sau să autorizeze crearea unui învăţământ 
superior în limba română sau a unor modalităţi permiţând 

studierea limbii române în universitate sau în alte instituţii 
de învăţământ superior
• să favorizeze şi/sau să încurajeze predarea limbii române 
în cadrul educaţiei pentru adulţi sau al educaţiei permanente; 
• să ia măsuri pentru asigurarea predării istoriei şi a cultu-

rii pe care limba română le exprimă
• să asigure pregătirea de bază şi permanentă a cadrelor 
didactice necesare punerii în aplicare a măsurilor numite mai sus 
• să creeze unul sau mai multe organe de control însărcinate 
să urmărească măsurile adoptate şi progresele realizate în 
direcţia instituirii sau a dezvoltării predării limbii române şi să 
realizeze asupra acestor chestiuni rapoarte periodice care vor 
fi  făcute publice.

În materie de învăţământ şi în ceea ce priveşte zonele altele 
decât cele în care este folosită în mod tradiţional limba română,  
Ungaria se angajează să autorizeze, să încurajeze şi să creeze, 
dacă numărul vorbitorilor limbii române o justifi că, predarea în 
limba română sau predarea limbii române la niveluri de 
învăţământ corespunzătoare. 

Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare, tratat al Consiliului Europei, protejează şi 

promovează printre altele limba română în Ungaria. Acest ghid lingvistic vă îndrumă către prevederile 

Cartei, pe care Ungaria trebuie să le aplice limbii române. 

Cu toate acestea, nici Ungaria, nici Carta, nu vă pot proteja limba singure. Principala responsabilitate vă 

revine dumneavoastră. Limba română în Ungaria va supravieţui doar dacă dumneavoastră o folosiţi zi de 

zi – şi peste tot. Şi hai să fi m sinceri: o limbă care este folosită doar în jurul mesei de bucătărie cu siguranţă 

va muri. 

Nu vă încuiaţi limba în casă: luaţi Carta în serios şi folosiţi-vă de multitudinea de oportunităţi pe care ea la 

garantează, în ceea ce priveşte folosirea limbii române în viaţa publică cotidiană.

Foloseşte-ţi limba, nu o lăsa să moară!

Obiective şi principii

Învăţământ 

Ungaria se angajează, în ceea ce priveşte circumscripţiile 
autorităţilor judiciare în care numărul persoanelor folosind limba 
română justifi că măsurile specifi cate mai jos, în funcţie de situaţia 

limbii române şi cu condiţia ca utilizarea posibilităţilor oferite 
de prezentul paragraf să nu fi e considerată de către judecător 
ca împiedicând buna administrare a justiţiei: 

Justiţia



în cadrul procedurilor penale

• să garanteze acuzatului dreptul de a se exprima în limba 

română

• să prevadă ca cererile şi probele, scrise sau orale, să nu 
fi e considerate ca inadmisibile numai pe motivul că sunt for-
mulate în limba română 
• să administreze în limba română, la cerere, actele în legătură 
cu procedurile judiciare

dacă este necesar prin recurgerea la interpreţi şi traduceri care 
să nu implice cheltuieli suplimentare pentru cei interesaţi, 

în cadrul procedurilor civile şi a procedurilor în faţa 

jurisdicţiilor competente în materie administrativă

• să permită, ca atunci când o parte la un litigiu trebuie să 
compară personal în faţa unui tribunal, aceasta să se exprime 

în limba română, fără ca prin aceasta să se expună la cheltuieli 
suplimentare
• să permită administrarea de documente şi probe în limba 
română

dacă este necesar prin recurgerea la interpreţi şi traduceri. 

Ungaria se angajează să nu conteste validitatea actelor juridice 
întocmite în ţară numai pe motivul că acestea sunt redactate 
în limba română.

În circumscripţiile administrative ale statului locuite de un 
număr de vorbitori de limba română, care justifi că măsurile 
specifi cate mai jos şi în funcţie de situaţia limbii române, Ungaria 
se angajează, în măsura în care este posibil

• să vegheze ca vorbitorii de limba română să poată prezenta 

ca valabil un document întocmit în limba română

• să permită autorităţilor administrative să întocmească 

documente în limba română

În ceea ce priveşte autorităţile locale şi regionale din zonele 
locuite de un număr de vorbitori de limba română în care se 
justifi că măsurile specifi cate mai jos, Ungaria se angajează să 
permită şi/sau să încurajeze: 

• posibilitatea pentru vorbitorii de limbă română de a pre-

zenta cereri orale sau scrise în limba română

• folosirea de către autorităţile locale şi regionale a lim-

bii române în dezbaterile din Consiliile lor, fără a exclude, 
totuşi, folosirea limbii (-lor) ofi ciale a (ale) statului 

• folosirea sau adoptarea, dacă este cazul alături de denumi-
rea în limba (-ile) ofi cială (-ale), a formelor tradiţionale şi corecte 
ale toponimiei în limba română. 

În ceea ce priveşte serviciile publice asigurate de către 
autorităţile administrative sau de către alte persoane care 
acţionează în cadrul competenţei acestora, Ungaria se angajează, 
în zonele în care limba română este folosită, în funcţie de situaţia 
limbii române şi în măsura în care acest lucru este posibil, să 
permită vorbitorilor de limba română să formuleze cereri în 

limba română. 

În vederea aplicării dispoziţiilor de mai sus, Ungaria se angajează 
pentru

• traducerea sau interpretarea eventual solicitată 
• satisfacerea, în măsura în care este posibil, a cererilor 
agenţilor publici care cunosc limba română de a fi  repartizaţi 
în zona în care limba română este folosită. 

Ungaria se angajează să permită, la cererea celor interesaţi, 
folosirea sau adoptarea de patronime în limba română.

Autorităţile administrative şi serviciile publice

Mijloace de comunicare 

Ungaria se angajează, pentru vorbitorii limbii române, în zonele 
în care limba română este folosită, în funcţie de situaţia limbii 
române, în măsura în care autorităţile publice au, în mod direct 
sau indirect, competenţe, atribuţii sau un rol în acest domeniu, 
cu respectarea principiilor de independenţă şi autonomie a 
mijloacelor de comunicare: 

• să ia măsuri corespunzătoare pentru ca difuzorii de radio 

şi televiziune cu caracter de serviciu public să programeze 

emisiuni în limba română

• să încurajeze şi/sau să faciliteze emiterea de programe 

private de radio în limba română, în mod periodic
• să încurajeze şi/sau să faciliteze difuzarea de programe 

private de televiziune în limba română, în mod periodic

• să încurajeze şi/sau să faciliteze crearea şi/sau menţinerea 
cel puţin a unui organ de presă în limba română

• să acopere costurile suplimentare ale mijloacelor de 

comunicare ce utilizează limba română, atunci când legea 
prevede o asistenţă fi nanciară, în general, pentru mijloacele de 
comunicare
• să sprijine formarea jurnaliştilor şi a personalului pentru 
mijloacele de comunicare ce utilizează limba română.

Ungaria se angajează să vegheze ca interesele vorbitorilor de 

limba română să fi e reprezentate sau luate în considerare 
în cadrul structurilor eventual create, în conformitate cu legea, 
având ca sarcină garantarea libertăţii şi a pluralităţii mijloacelor 
de comunicare.

Activităţi şi facilităţi culturale 

În ceea ce priveşte activităţile şi facilităţile culturale – în special 
biblioteci, videoteci, centre culturale, muzee, arhive, aca-

demii, teatre şi cinematografe, precum şi operele literare şi 

producţia cinematografi că, folclorul, festivalurile, industria 

culturală, incluzând în special utilizarea de noi tehnologii – 
Ungaria se angajează, în zonele în care limba română este folosită 

şi în măsura în care autorităţile publice au competenţe, puteri 
sau un rol în acest domeniu: 

• să încurajeze formele de exprimare şi initiativele specifi ce 
limbii române şi să favorizeze diferite mijloace de acces la ope-
rele produse în limba română 



• să favorizeze diferitele modalităţi de acces în alte limbi la 

operele produse în limba română, sprijinind şi dezvoltând 

activităţile de traducere, dublare, post-sincronizare şi subtitrare

• să favorizeze accesul în limba română la operele produse 

în alte limbi, sprijinind şi dezvoltând activităţile de traducere, 

dublare, post-sincronizare si subtitrare

• să încurajeze participarea directă a reprezentanţilor 

limbii române la demersurile de organizare a facilităţilor şi de 

planifi care a activităţilor culturale

• să încurajeze şi/sau să faciliteze crearea unuia sau mai 

multor organisme însărcinate să colecteze, depoziteze şi să 
prezinte sau să publice operele realizate în limba română.

În ceea ce priveşte alte zone decât cele în care limba română 
este folosită, în mod tradiţional, Ungaria se angajează să auto-
rizeze, să încurajeze şi/sau să prevadă, dacă numărul vorbitori-
lor de limba română justifi că aceasta, activităţi sau facilităţi 
culturale adecvate, în conformitate cu paragraful precedent. 

Ungaria se angajează ca în politica sa culturală pe plan extern 

să acorde un loc corespunzător limbii române şi culturii pe care 
ea o exprimă.

În ceea ce priveşte activităţile economice şi sociale, Ungaria se 
angajează, pentru ansamblul ţării, să excludă din propria 
legislaţie, orice dispoziţie care interzice sau limitează în mod 
nejustifi cat, folosirea limbii române în documentele referitoare 

la viaţa economică sau socială, şi, mai ales, în contractele de 
muncă şi în documentele tehnice, cum ar fi  instrucţiunile de 
utilizare a produselor sau a echipamentelor tehnice. 

Viaţa economică şi socială 

Orice organizaţie sau asociaţie constituită în mod legal în Ungaria poate atrage atenţia Consiliului Europei în legătură cu probleme 

referitoare la obligaţiile asumate de Ungaria sub egida Cartei. Asemenea declaraţii pot fi  trimise la: 

European Charter for Regional or Minority Languages
Directorate of Education and Languages

Directorate General IV - Education, Culture and Heritage, Youth and Sport
Council of Europe

F-67075 Strasbourg
minlang.secretariat@coe.int

Aţi întâlnit probleme?

The Language Guides were conceived to provide, for each language covered by the European Charter for Regional or Minority Languages, an 

overview of the provisions applying to it. This citizen’s guide does not replace the Charter. For the authentic wording of all the provisions accep-

ted by the Parties and the list of regional or minority languages covered by them, please refer to the Council of Europe’s website at http://

conventions.coe.int. Further Language Guides will be gradually prepared.

www.coe.int/minlang

Ungaria se angajează,
• să aplice acordurile bilaterale şi multilaterale existente care 
o angajează faţă de statele în care limba română este folosită 

într-o formă identică sau apropiată sau, dacă este necesar, să 
depună toate eforturile pentru a încheia astfel de acorduri, de 
natură să favorizeze contactele între vorbitorii de limba română 

din statele respective, în domeniile culturii, învăţământului, 

informaţiei, formării profesionale şi educaţiei permanente 
• în interesul limbii române, să faciliteze şi/sau să promoveze 
cooperarea transfrontalieră, mai ales între autorităţile regio-

nale sau locale din zonele în care limba română este folosită.

Schimburi transfrontaliere 


