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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1521/2010, ingediend door Solomeea Romanescu (Roemeense 
nationaliteit), over het voornemen van de Roemeense regering om de officiële 
naam van de etnische groep Roma te wijzigen in "Tigan"

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster zegt dat de Roemeense regering zich opmaakt om de naam "Roma", die gebruikt 
wordt om de etnische groep aan te duiden, te vervangen door "Tigan". Volgens indienster is 
het de bedoeling deze groep te discrimineren door een categorie te creëren van 
minderwaardige individuen, en deze groep over dezelfde kam te scheren als de groep die in 
het collectieve geheugen van het Roemeense volk in verband wordt gebracht met de slavernij 
in Roemenië in de periode tussen 1385 en 1856 en met de deportaties tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 maart 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011

Het verzoekschrift verwijst naar een wetsontwerp, voorgesteld door liberaal-democratisch 
parlementslid Silviu Prigoana.  De argumentatie van het wetsontwerp luidt dat de wijziging 
van de naam van de Roemeense etnische groep Roma in "Tsiganie" nodig was omdat de 
namen van het land Roemenië ("Romania" in het Roemeens) en van de Roma ("Romi" in het 
Roemeens) op elkaar lijken. Het zegt ook dat de term "zigeuners" ("Tsigani" in het 
Roemeens) meer wijdverbreid is in het land. Het wetsontwerp werd gesteund door twee 
parlementaire commissies (commissies voor mensenrechten en gelijke kansen). 
Indiener is bezorgd over deze wijziging omdat ze discriminerend zou zijn tegen Roma.
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Opmerkingen van de Commissie

De Commissie werd ervan op de hoogte gesteld dat zowel de Roemeense Kamer van 
Afgevaardigden (op 9 februari) als de Roemeense Senaat (op 5 april) het wetsontwerp in 
kwestie heeft verworpen, waardoor het definitief is verworpen.

Conclusie

Omdat het wetsontwerp waartegen het verzoekschrift gericht was definitief is verworpen door 
de Roemeense Senaat, is het verzoekschrift overbodig.


