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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1521/2010, внесена от Solomeea Romanescu, с румънско 
гражданство, относно намеренията на румънското правителство да промени 
официалното име на ромската етническа група на „Tigan“

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията твърди, че румънското правителство се подготвя да 
промени официалното име на ромската етническа група на „Tigan“. Тя твърди, че се 
цели дискриминация срещу тази група, като се създаде по-нисша категория граждани и 
тези граждани се опишат с дума, която в румънската колективна памет се свързва с 
робството, господствало в страната от 1385 до 1856 г., и депортирането, извършено 
през Втората световна война.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 март 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 септември 2011 г.

Вносителката на петицията се позовава на проектозакон, изготвен от депутата от 
Либерално-демократическата партия Silviu Prigoana.  Обосновката на проектозакона 
твърди, че смяната на името на румънската ромска етническа група с „Tsiganie“ е била 
необходима поради сходността между названието на държавата Румъния („Romania“ на 
румънски) и това на ромите („Romi“ на румънски). Твърди се също, че терминът 
„цигани“ („Tsigani“ на румънски) е по-разпространен в страната. Проектозаконът е 
подкрепен от две парламентарни комисии (комисии за правата на човека и равните 
възможности). 
Вносителката на петицията изразява тревога относно тази промяна; като подчертава, че 
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такава промяна би довела до дискриминация срещу ромското население.

Наблюдения на Комисията

Комисията беше уведомена, че на 9 февруари Камарата на депутатите на Румъния е 
отхвърлила въпросния закон. На 5 април законът беше отхвърлен и от Сената на 
Румъния, като това представлява окончателното му отхвърляне.

Заключение

Тъй като законът, срещу който е повдигната петицията, е окончателно отхвърлен от 
Сената на Румъния, петицията е загубила своето основание.


