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Op papier lijkt Roemenië alle dossiers op orde te hebben, zoals ook gold voor het 

mensenrechtendossier toen het land in 2007 toetrad tot de Europese Unie. Nu de Nederlandse 

regering nog eens streng kijkt naar de criteria voor toetreding van Roemenië tot de 

Schengenzone zou het evengoed de naleving van de mensenrechten, zoals taalrechten,  nog eens 

in haar beoordeling tegen het licht moeten houden. Lees meer in het in het volgende artikel 

Roemenië alleen op papier klaar voor Schengenzone  ( Verschenen in  het ND en het NRC ) 

 12-10-2011 ROEMENIË ALLEEN OP PAPIER KLAAR VOOR SCHENGENZONE 

De anti discriminatie raad te Boekarest heeft recentelijk naar aanleiding van onze 

klacht (Hongaarse Versie  Roemeense Versie) geoordeeld dat  de gemeente 

Bontida discrimineert, omdat zij de  wet 215 / 2001 op het openbare bestuur niet 

naleeft.  Volgens regeringsverordening  1415 uit 2002 zijn Bontida 

( Bonchida)   en Cluj-Napoca ( Kolozsvár ) immers gemeenten met officiële 

Hongaarse taalfaciliteiten.  Alleen op het station  van Bonchida staan er nog 

Hongaarstalige borden, de Hongaarstalige plaatsnaamborden, zijn verdwenen en 

illegaal vervangen door eentalige Roemeense plaatsnaamborden.  Onze 

oorspronkelijke brief  aan de gemeente staat hier. 

09-09-2011 ILLEGALE EENTALIGE BORDEN IN BONTIDA ( BONCHIDA )  

Recentelijk heeft de anti discrimnatieraad te Boekarest naar aanleiding van onze 

klacht (Hongaarse Versie, Roemeense versie ) bepaald, dat het achterwege 

blijven van taalfaciliteiten in Kolozsvár  geen discrimiminatie is in de  zin van 

het regeringsbesluit O.G. 137/ 2002.  De gemeente Kolozsvár is volgens het 

besluit 477 van 06/12/2011 van de anti discrimnatieraad niet verplicht om 

Hongaarse taalfaciliteiten te bieden indien hier gegronde  economische 

overwegingen ten grondslag aan liggen (p4). Verder heeft de anti discriminatie 

raad de rechtsgeldige beslissing 99 van de gemeente raad uit 2002 niet in haar 

motivatie meegenomen,  tevens heeft  ze geen uistpraak gedaan over de 

juridische relevante volkstelling, die gebruikt moet worden voor het toepassingen  

van de  bepalingen van het grondverdrag tussen Hongarije en Roemenie.   Onze 

oorspronkelijke brief aan de gemeente Kolozsvár staat hier.  

HET RECHTSGELDIG BESLUIT NR 99 VAN 
7 MAART 2002 VAN DE GEMEENTE CLUJ-
NAPOCA VOOR HET PLAATSEN VAN 
HONGAARSTALIGE BORDEN WORDT AL 
BIJNA 10 JAAR NIET GERESPECTEERD.    

DE ROEMEENSE WET VERPLICHT HET  

GEBRUIK VAN TWEETALIGE BORDEN, 

IN BONCHIDA ZIJN  DEZE VERDWENEN 

http://www.language-rights.eu/007/007_RO_DET_DONTES_KOLOZSVAR.pdf
http://www.language-rights.eu/007/007_RO_DET_DONTES_KOLOZSVAR.pdf
http://www.hungarian-human-rights.eu
http://www.hungarian-human-rights.eu/nieuwsbrief2011/december/nl
http://www.hungarian-human-rights.eu/nieuwsbrief2011/december/hu
http://www.hungarian-human-rights.eu/nieuwsbrief2011/december/gb
http://www.hungarian-human-rights.eu/lists/?p=unsubscribe&id=1
http://www.hungarian-human-rights.eu/lists/?p=unsubscribe&id=1
http://www.hungarian-human-rights.eu/lists/?p=unsubscribe&id=1
http://roemenie.niet.klaar.voor.schengen.human-rights-hungarians.eu/
http://roemenie.niet.klaar.voor.schengen.human-rights-hungarians.eu/
http://www.hungarian-human-rights.eu/Roemenie_schendt_Nog_steeds_rechten_minderheden_ND-2011-10-20.jpg
http://www.hungarian-human-rights.eu/NRC_20_Oktober_2011_ROEMENIE_NIET_KLAAR_VOOR_SCHENGEN.jpg
http://roemenie.niet.klaar.voor.schengen.human-rights-hungarians.eu/
http://www.language-rights.eu/010/LEVEL_10_BONCHIDA_POLGARMESTER_NYELVIJOGOK.pdf
http://www.language-rights.eu/010/010_BONCHIDA_PANASZ_DETNEK_06_12_.2010_RO.pdf
http://www.language-rights.eu/010/010_BONCHIDA_DET_DONTESE.pdf
http://naleving-taalrechten-in-roemenie.hungarian-human-rights.eu/HOTARAREA_1415_2002_GUVERNUL_ROMANIEI.pdf
http://www.language-rights.eu/010/LEVEL_10_BONCHIDA_POLGARMESTER_NYELVIJOGOK.pdf
http://www.language-rights.eu/010/LEVEL_10_BONCHIDA_POLGARMESTER_NYELVIJOGOK.pdf
http://www.language-rights.eu/010/010_BONCHIDA_DET_DONTESE.pdf
http://www.hungarian-human-rights.eu/nieuwsbrief2011/december/nl/NIEUWSBRIEF_DECEMBER_2011_NL.pdf
http://www.language-rights.eu/015/007_HU_KOLOZSVAR_PANASZ_BIZONYITEK_VEGLEGES_NAGY.pdf
http://www.language-rights.eu/015/007_RO_DET_VEGLEGES_KOLOZSVAR.pdf
http://www.language-rights.eu/007/007_RO_DET_DONTES_KOLOZSVAR.pdf
http://www.language-rights.eu/007/007_RO_DET_DONTES_KOLOZSVAR.pdf
http://roemenie.niet.klaar.voor.schengen.human-rights-hungarians.eu/index_elemei/BESLUIT_VAN_DE_GEMEENTE_CLUjNAPOCA_VOOR_HET_PLAATSEN_VAN_HONGAARSTALIGE_BORDEN.htm
http://roemenie.niet.klaar.voor.schengen.human-rights-hungarians.eu/index_elemei/BESLUIT_VAN_DE_GEMEENTE_CLUjNAPOCA_VOOR_HET_PLAATSEN_VAN_HONGAARSTALIGE_BORDEN.htm
http://www.hungarian-human-rights.eu/Roman_Magyar_Alapszerzodes.pdf
http://www.hungarian-human-rights.eu/Roman_Magyar_Alapszerzodes.pdf
http://www.language-rights.eu/007/LEVEL_7_KOLOZSVAR_POLGARMESTER_NYELVIJOGOK.pdf
http://www.language-rights.eu/007/LEVEL_7_KOLOZSVAR_POLGARMESTER_NYELVIJOGOK.pdf
http://roemenie.niet.klaar.voor.schengen.human-rights-hungarians.eu/
http://roemenie.niet.klaar.voor.schengen.human-rights-hungarians.eu/index_elemei/BESLUIT_VAN_DE_GEMEENTE_CLUjNAPOCA_VOOR_HET_PLAATSEN_VAN_HONGAARSTALIGE_BORDEN.htm
http://roemenie.niet.klaar.voor.schengen.human-rights-hungarians.eu/index_elemei/BESLUIT_VAN_DE_GEMEENTE_CLUjNAPOCA_VOOR_HET_PLAATSEN_VAN_HONGAARSTALIGE_BORDEN.htm
http://www.hungarian-human-rights.eu/NRC_20_Oktober_2011_ROEMENIE_NIET_KLAAR_VOOR_SCHENGEN.jpg

