
 

 

Către 

Viorica Dăncilă 

Prim-ministrul României 

 

 

Stimate Doamnă Prim-Ministru, 

având în vedere, că România începând cu 1 ianuarie 2019 preia Președinția Consiliului 

Uniunii Europene, fiind conștienți de faptul că Guvernul României are posibilitatea de a 

promova anumite priorități de dezbatere în politica europeană, vă înaintăm următoarele 

propuneri: 

 

1. Continuarea eforturilor de extindere europeană înspre Balcanii de Vest. Țările 

din vecinătatea României din această regiune, Serbia, Montenegru, Macedonia, Bosnia-

Herțegovina, Albania și Kosovo cu statutul special de autonomie, depun eforturi pentru a 

facilita și apropia integrarea lor în structurile europene. Lărgirea uniunii în această direcție 

ar fi în beneficiul întregului continent. 

 

2. Cu șapte ani în urmă Strategia Romilor a fost printre prioritățile salutate,  sprijinite 

și de țările vestice. Din păcate însă, integrarea comunităților romilor a rămas o preocupare și 

răspundere ce apasă în continuare numai pe umărul guvernelor țărilor central-est europene. 

Solidaritatea europeană nu s-a concretizat în politici europene cu efect, după ce președinția 

maghiară cu șapte ani în urmă a reușit să spargă gheața în această privință. 

 

3. Politicile de identitate europeană 

 

Identitatea europeană, tradițiile, originile ideii europene sunt într-o criză profundă în 

UE. Cetățenii, comunitățile autohtone europene trebuie să-și regăsească originile și valorile 

care au stat și stau în continuare la baza construcției europene. Culturile și identitățile 

europene sunt surse permanente de spirit european, și reprezintă o valoare ce trebuie protejată. 

În acest context, reprezentanții culturilor europene, indiferent dacă sunt în majoritate sau 

minoritate, merită o protecție specială. 

Inițiativa cetățenească europeană Minority Safe Pack a reușit să adune peste 1,3 

milioane semnături, iar din România am fost în număr de 254 871 cei care am sprijinit 

inițiativa. Cred că guvernul României nu poate să rămână indiferent față de faptul, că cererea 

ca minoritățile autohtone să beneficieze de protecția UE este puternic sprijinită de cetățeni. 

Tactica de a împiedica această inițiativă s-a dovedit a fi o greșeală, iar acum a devenit clar, 

că în 2019 Comisia Europeană, probabil după alegerile europene din mai 2019, va avea în 

vedere această inițiativă. 

Acum, în anul centenarului, ar fi un moment prielnic ca România să trimită un semnal 

că s-a schimbat ceva. Un semn că după decenii de oprimare, discriminare și asimilare forțată, 

comunitățile naționale și minoritățile etnice sunt tratate altfel. Chiar dacă viața politică din 



 

 

România nu este cea mai stabilă, acum ar fi momentul oportun de a transmite un mesaj, că 

se schimbă ceva. 

În acest context, vă rog, Doamnă Prim-Ministru, ca președinția română să nu fie 

împotriva protejării identităților, ci din contra: să promoveze politicile de identitate. 

Indiferent dacă vorbim de identitățile națiilor europene sau despre minoritățile etnice, adică 

acele comunități care reprezintă circa 10% din populația Uniunii Europene, identitatea lor, 

valorile reprezentate de ele înseamnă o valoare europeană. Cred că ar fi o realizare, dacă sub 

egida președinției române, pornind de la rezoluțiile și recomandările adoptate de o altă 

instituție europeană, Consiliul Europei (rezoluția  A. Gross, 2003, raportul F. Kalmár, 2014,  

raportul Isohookana-Asunmaa, 2001 etc.) s-ar redacta o cartă a practicilor progresive 

europene în materie de protecția identităților, care ar include acele măsuri și aranjamente, 

care prin dialog, prin legislație și prin realizarea unor forme de autonomie culturală și 

teritorială au reușit să creeze încredere reciprocă, stabilitate, bunăstare și protecție pentru 

acele națiuni și comunități, care după deciziile marilor puteri de acum o sută de ani au ajuns 

să fie peste noapte în inferioritate numerică. 

 

Stimate Doamnă Prim-Ministru, 

 

am convingerea că președinția română a Consiliului Uniunii Europene poate avea 

efecte pozitive și în politicile interne ale țării. Permiteți-mi să vă supun atenției faptul, că 

angajamentele României nu au fost îndeplinite în totalitate. Aplicarea, implementarea 

condițiilor și recomandărilor UE stabilite înainte de accederea României la UE nu sunt nici 

până astăzi satisfăcute. Situația justiției, nerestituirea imobilelor confiscate de regimul 

comunist, neajunsurile sistemului de învățământ al minorităților, problema ceangăilor din 

Moldova, sunt printre altele capitole ce dovedesc că România nu a reușit sau nu a dorit să 

îndeplinească condițiile de accedere. 

Pe de altă parte, guvernul refuză dialogul în problemele cele mai importante ale 

comunității maghiare, mai ales în tema implementării în legislația românească a diferitelor 

forme de autonomie comunitară, inspirate de practica funcțională din state membre ale UE, 

aranjamente care contribuie la normalizarea relației dintre națiunile majoritare și 

comunitățile naționale minoritare, inducând implicit stabilitate și armonie. 

Am ferma convingere, că schimbând aceste practici, acceptând, că dialogul este 

condiția de bază a democrației, guvernul României ar deveni mai credibil nu numai în țară, 

dar și la Bruxelles. Angajamentele nerespectate iarăși pot lua mult din credibilitatea 

președinției române. Încă nu este târziu să dovedim, că suntem capabili de dialog și pe teme 

sensibile, și că practicile de a asuma angajamente, care să nu fie respectate nici după zece 

ani, nu sunt o caracteristică sistemică a politicii din România. 

Am observat cu satisfacție faptul, că printre temele aflate în focusul președinției române 

se află și combaterea xenofobiei, intoleranței și a discursului instigator la ură. Cred, că 

de aceasta avem nevoie și în România. Noi, membrii comunității maghiare simțim deseori 

chiar pe pielea noastră, că instituțiile statului de drept nu  funcționează cu  fermitate 

convingătoare în cazuri concrete. A fost și cazul celebru al predecesorului Dumneavoastră, 



 

 

care în acest an, pe 11 ianuarie i-a amenințat cu spănzurătoare pe toți cei care arborează 

steagul secuiesc și solicită autonomia teritorială a Ținutului Secuiesc. Ați fost printre foarte 

puținii politicieni, care s-au delimitat de acest discurs de incitare al prim-ministrului de atunci, 

domnul Mihai Tudose. Chiar dacă exemplul Dumneavoastră nu a fost urmat de alții, vă felicit 

pentru această atitudine curajoasă și fermă. În urma solicitării noastre, justiția însă a decis că 

nu este nimic în neregulă cu declarația încriminată, lucru care vorbește pentru sine. 

 

Stimate Doamnă Prim-Ministru, 

vă urez, ca la mijlocul anului viitor, România să fie mai apreciată în Europa, și munca 

Dumneavoastră să dea roade pentru toți. Sper ca prin înțelegerea reciprocă și printr-un dialog 

european problemele noastre se vor apropia de rezolvare, drept pentru care vă doresc putere, 

înțelepciune și devotament în munca de mare răspundere pe care o desfășurați. 

 

Cu deosebită stimă, 
 

 

 

                                                                                         
   

 

Zsolt Szilágyi 

  președinte 

Partidul Popular Maghiar din Transilvania 

 

 

 

 

Oradea, 22 noiembrie 2018 

 


