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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția 1521/2010, adresată de Solomeea Romanescu, de cetățenie română, 
privind planurile guvernului român de a modifica numele oficial al grupului 
de etnie romă în „țigani”

1. Rezumatul petiției

Petiționara declară că guvernul român se pregătește să schimbe numele oficial al grupului de 
etnie romă în „țigani”. Ea spune că scopul este să discrimineze negativ acest grup, creând o 
categorie de cetățeni inferiori și legându-i pe aceștia de un cuvânt pe care memoria populară 
colectivă a românilor îl asociază cu sclavia existentă în țară din 1385 până în 1856 și cu 
deportările efectuate în cursul celui de-Al Doilea Război Mondial.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 martie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011

Petiția se referă la un proiect de lege înaintat de deputatul liberal-democrat Silviu Prigoană.  
În justificarea proiectului de lege se afirmă că schimbarea denumirii grupului etnic al romilor 
români în „țigani” este necesară din cauza similarității între numele țării, România și 
denumirea de „rom”. De asemenea, se afirmă că termenul de „țigan” este mai răspândit în 
țară. Proiectul de lege a fost aprobat de două comisii parlamentare (comisia pentru drepturile 
omului și cea pentru egalitatea de șanse). 
Petiționara își exprimă îngrijorarea că această schimbare  ar putea implica discriminarea 
populației rome.
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Comisia a fost informată că, la 9 ianuarie, Camera deputaților din România a respins proiectul 
de lege respectiv. La 5 aprilie, legea a fost respinsă și în Senatul României, respingerea 
devenind definitivă.

Concluzii

Din moment ce legea împotriva căreia a fost prezentată petiția a fost respinsă definitiv de 
Senatul României, petiția rămâne fără obiect.    


