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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1521/2010 της Solomeea Romanescu, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με σχέδια της ρουμανικής κυβέρνησης να αλλάξει το επίσημο όνομα 
της εθνοτικής ομάδας των Ρομά σε «Αθίγγανοι»

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα δηλώνει ότι η ρουμανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να αλλάξει το επίσημο 
όνομα της εθνοτικής ομάδας των Ρομά σε «Αθίγγανοι». Υποστηρίζει ότι ο στόχος είναι η 
επιβολή διακρίσεων κατά της συγκεκριμένης ομάδας, ώστε να γίνουν πολίτες δεύτερης 
κατηγορίας και να συνδεθούν με μια λέξη η οποία στη λαϊκή συλλογική μνήμη στη Ρουμανία 
είναι συνδεδεμένη με τη δουλεία που επικρατούσε στη χώρα από το 1385 έως το 1856 και με 
τις απελάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Μαρτίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6 του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011

Η αναφορά έχει ως αντικείμενο ένα σχέδιο νόμου το οποίο υπεβλήθη από τον βουλευτή του 
κόμματος Φιλελευθέρων και Δημοκρατών Silviu Prigoana.  Σύμφωνα με την αιτιολόγηση του 
σχεδίου νόμου, η αλλαγή του ονόματος της ρουμανικής εθνοτικής ομάδας των Ρομά σε 
«Αθίγγανοι» είναι απαραίτητη λόγω της ομοιότητας της ονομασίας του κράτους της 
Ρουμανίας («Romania» στα ρουμάνικα) με την ονομασία των Ρομά («Romi» στα ρουμάνικα). 
Προβάλλεται επίσης το επιχείρημα ότι ο όρος «Αθίγγανοι» («Tsigani» στα ρουμάνικα) είναι 
πιο διαδεδομένος στη χώρα. Το σχέδιο νόμου εγκρίθηκε από δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές 
(την επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την επιτροπή  για την ισότητα ευκαιριών). 
Η αναφέρουσα εκφράζει ανησυχίες σχετικά με αυτή την αλλαγή, τονίζοντας ότι θα 
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δημιουργούσε διακρίσεις εις βάρος των Ρομά.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι στις 9 Φεβρουαρίου η Ρουμανική Βουλή απέρριψε το εν λόγω 
σχέδιο νόμου. Στις 5 Απριλίου, το σχέδιο νόμου απορρίφθηκε επίσης οριστικά από τη 
Ρουμανική Γερουσία.

Συμπεράσματα

Δεδομένου ότι το σχέδιο νόμου κατά του οποίου υπεβλήθη η αναφορά απορρίφθηκε οριστικά 
από τη Ρουμανική Γερουσία, η αναφορά είναι πλέον αβάσιμη.    


