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Pe data de 22 martie 2011, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care a 

avut următoarea ordine de zi : 

1. Propunere legislativă privind terminologia oficială utilizată 

pentru etnia ţiganilor - pentru dezbatere în fond. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii audiovizualului nr.504/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

3. Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei europene 

revizuită în materia adopţiei de copii, adoptată la Strasbourg la 27 

 



 

noiembrie 2008 şi semnată de România la Strasbourg la 4 martie 

2009. 

La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 10 deputaţi din 

numărul total de 13. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: 

Nicolae Păun, Marius Cristinel Dugulescu, Virgil Pop, Florin 

Postolachi, Sergiu Andon, Lucian Riviş-Tipei, Horia Grama, Varga 

Attila, Damian Florea şi Tudor Ciuhodaru. Au fost absenţi 

următorii: dl deputat Gigel-Sorinel Ştirbu - din Grupul parlamentar 

al PNL, dl deputat Mircea Lubanovici - din Grupul parlamentar al 

PD-L - aflat în delegaţie parlamentară, şi dna deputată Elena 

Gabriela Udrea - care este membru al Guvernului.  

 La punctul 1, a participat din partea Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Naţional, dl Vasile Timiş - Secretar de stat, care a 

prezentat un punct de vedere negativ faţă de adoptarea propunerii 

legislative, arătând considerentele de ordin etimologico-lingvistic şi 

cultural în susţinerea respectivului punct de vedere. Comisia a 

primit - de asemenea - un punct de vedere negativ din partea 

Agenţiei Naţionale pentru Romi, care reprezintă politica Guvernului 

în domeniul de reglementare al iniţiativei legislative în dezbatere. 

Iniţiativa legislativă a primit avize negative şi din partea Consiliului 

Legislativ, a Consiliului de Combatere a Discriminării, şi a 

Departamentului de Relaţii Interetnice a Guvernului 
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Preşedintele Comisiei, dl deputat Nicolae Păun a evidenţiat că 

toate tratatele europene şi internaţionale la care România este parte, 

inclusiv Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului permit 

minorităţilor etnice să se autodefinească, iar toate actele normative 

adoptate duipă 1990, în România, inclusiv în texte de lege sau 

hotărâri de guvern folosesc numai termenul de rom şi nu pe cel de 

„ţigan”.  

În cursul dezbaterilor, preşedintele comisiei, dl deputat 

Nicolae Păun a declarat că “în DEX cuvântul «ţigan» este explicat 

ca fiind un cuvânt peiorativ”. “Cuvântul ţigan se foloseşte ca un 

exemplu negativ. O minoritate are dreptul să se autodefinească şi să 

ia denumirea, pe care o înţelege ca atare, ori limba vorbită de romi 

este limba romani”, a spus dl deputat Nicolae Păun. El a arătat că 

există, din păcate, o serie de confuzii create de cuvântul “rom”. Mai 

mult, preşedintele Comisiei a arătat că Parlamentul a votat, de 

curând, o lege privind sărbătorirea zilei pentru dezrobirea romilor.  

Dl deputat Sergiu Andon a precizat că nu se poate printr-o 

lege să se introducă sau să se scoată cuvinte în lexicul unei limbi. 

“Nu prin lege se introduc sau se scot cuvinte”, a spus dl deputat 

Sergiu Andon, arătând că a existat în istorie doar un exemplu de 

acest gen, în timpul regimului Ceauşescu, când a fost dat un decret 

privind obligativitatea cuvântului “tovarăş”. Dl deputat Marius 

Dugulescu a susţinut că este nefericită situaţia în care se face 
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confuzie între romi şi români, dar a apreciat că termenul de ţigan 

este peiorativ. “Termenul de ţigan este peiorativ, este în bătaie de 

joc, îl folosim şi noi românii când vrem să jignim”, a adăugat dl 

deputat Dugulescu.  

În final, membrii Comisiei au decis - cu majoritate de voturi - 

adoptarea unui raport de respingere asupra propunerii legislative, 

iniţiatorul, dl deputat Silviu Prigoană, neparticipând la şedinţa 

Comisiei. 

De asemenea, la punctul 2 al ordinii de zi, Comisia  a decis  - 

cu majoritate de voturi - avizarea favorabilă a iniţiativei legislative 

Proiectul de lege de la punctul 3 a fost avizat favorabil cu 

unanimitate de voturi. 

 
 

 

PREŞEDINTE 

     

                 deputat Nicolae Păun 

 
 
 
Întocmit. expert Valentin-Laurenţiu Gheorghiu 
 
 
 
 

 4


	Comisia pentru drepturile omului, culte  
	    SINTEZA 


		2011-03-24T15:27:26+0200
	Laurentiu Gheorghiu




