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La
Propunere legislativa privind unele masuri pentru prevenirea §i combaterea

antitiganismului

Comisia pentru afaceri europene, prin adresa nr. L540/2019 a fost sesizata, m vederea 

mtocmirii avizului la Propunerea legislativa privind unele masuri pentru prevenirea si 

combaterea antitiganismului, L540/2019.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare instituirea unor masuri pentru 

prevenirea si combaterea antitiganismului. Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa 

face parte din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art,73 alin.(3) lit.h) din 

Constitutia Romaniei, republicata, iar in aplicarea dispozitiilor art.75 alin.(l) din Legea 

fundamental, prima Camera sesizata este Senatul.

Necesitatea definirii antitiganismului romanesc este evidenta iar la nivel european, 

Comisia Europeans si Parlamentul European au prezentat, m diferite documente de pozitie o 

definire generala a antigipsismului/antitiganismului. Termenul de antigipsysm/antitiganism intra 

m limbajul oficial institutional european in anul 2005* §i este folosit ca sinonim pentru 

romofobie, iar dupa anul 2011, cand este adoptat Cadrul UE pentru strategiile nationale de 

integrare a romilor pana in 2020, aprobata de §efii de stat §i de guvem la 23-24 iunie 2011 

utilizarea termenului de antigipsysm/antitiganism se intensifies. Incepand cu anul 2013, apar 

minimale definitii sau definitii ’’soft” ale antigypsysmului/antitigSnismului in documentul-cadru 

Recomandarea Consiliului din 9 decembrie 2013 cu privire la mSsurile de integrare efectivS a 

romilor in statele membre 2013/C 378/01, in capitol 2, MSsuri Orizontale de Politics. In anul 

2015,Parlamentul European completeazS definitia antigypsysmului/antitigSnismului prin 

Rezolutia din 15 aprilie 2015 referitoare la Ziua internationals a romilor - atitudini antiroma in 

Europa si recunoa§terea de cStre UE a Zilei de comemorare a genocidului impotriva romilor in al 

Doilea RSzboi Mondial (2015/2615(RSP). Conform acesteia, antigipsysmul/ antitigSnismul este:

Rezolu{ia Parlamentului European cu privire la situa^ia romilor din Uniunea Europeans, adoptata m 28 Aprilie 2005



un tip aparte de rasism indreptat impotriva romilor, care reprezinta o ideologic bazata pe 

superioritate rasiala, o forma de dezumanizare §i de rasism institu|ional alimentat de discriminari 

istorice, care se exprima, printre altele, prin violenta, discursuri instigatoare la ura, exploatare, 

stigmatizare si discriminare flagranta.

in §edinfa din 28 octombrie 2019, Comisia pentru afaceri europene^ a analizat 

propunerea legislativa a hotarM, cu unanimitate de voturi sa adopte aviz favorabil cu

recomandarea ca m definirea antifiganismului romanesc sa se faca corelarea cu recomandarile 

Comisiei Europene, care prevede ca prioritate^; consolidarea §i diferenlierea accentului pe 

combaterea antitiganismului ca politicd transversald de mdsurarea a politicilor publice sociale, 

de combatere a efectelor sdraciei, atat m cadrul UE, cat §i in cadrul strategiilor nationale de 

integrare a romilor. Lupta impotriva antitiganismului ar trebui sd includd mdsuri pentru 

prevenirea combaterea infracfiunilor motivate de urd a discursurilor de incitare la urd la 

adresa romilor iar combaterea antitigdnismului trebuie abordatd prin intermediul indicatorilor 

sau prin promovarea participdrii romilor in toate domeniile principale de politicd [...] vizarea 

societdtii majoritare constituie o conditie prealabild pentru generarea vointei politice ;^i pentru 

succesul oricdrei interventii in vederea incluziunii romilor.

I^e§edinte, 
(Ubriela-CRETU

Secretar,
Senator Caialin TOMASendtor

Domnului Senator BADULESCU Dorin-Valeriu,

Presedintele Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de $anse, culte $i minoritafi

^ Comisia pentru afaceri europene a Senatului Romaniei a dezbatut ^i a votat, m perioada 2011-2018 toate documentele europene de tipul 
Comunicarilor Comisie Europene pe problematica roma §i a organizat anual mese rotunde cu reprezentanji ai societatii civile rome ^i institujiile 
abilitate ale statului m implementarea politicilor publice pentru romi in urma carora s-a considerat ca este necesara o abordare noua, echilibrata, 
care sa reconcilieze toate nevoile de integrare cu masuri coordonate ce sa se sprijina unele pe altele, conjugata cu modificari legislative care sa 
vizeze regandirea acfiunii afirmative (Legea Educafiei Najionale), §i a legisla^iei najionale privind discriminarea, luand in considerare 
particularitatile istorice ale cetatenilor romani de etnie roma, perioada de Robie/Sclavie |i Holocaustul Romilor.
^ Comunicare a Comisiei catre Parlamentul European ji Consiliu - Evaluare la jumatatea perioadei a cadrului UE pentru strategiile nationale de 
integrare a romilor COM (2017) 458, p 19
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