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 Marţi, 01 martie 2011 
În  proiectul ordinii de zi din ziua de 01 martie 2011, au fost înscrise următoarele 

puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind terminologia oficială utilizată 

pentru etnia ţiganilor (Pl.x 37/2011); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind regimul manualelor şcolare în 

învăţământul preuniversitar (Pl.x 51/2011). 

 
Miercuri, 02 martie 2011 şi Joi, 03 martie 2011 

În  proiectul ordinii de zi din zilele de 02 şi 03 martie, a fost înscris următorul punct: 

1. Studiu individual privind violenţa în familie.  

 
 Marţi, 01 martie 2011 

 Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora. 

 La lucrările Comisiei a participat, ca invitat, din partea Guvernului, domnul         

Ilie Dincă – Preşedinte al Agenţiei Naţionale  pentru Romi (A.N.R.). 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat deschise lucrările Comisiei şi a 

supus aprobării ordinea de zi, aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi. 
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 La primul punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative privind terminologia oficială utilizată pentru etnia ţiganilor (Pl.x 37/2011). 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare folosirea în actele oficiale din 

România a termenului ţigan/ţigancă în scopul evitării confuziei care se poate crea cu 

denumirea de român. 

 Doamna preşedintă a dat cuvântul domnului deputat Silviu Prigoană, iniţiatorul 

propunerii legislative. 

 Domnul deputat Silviu Prigoană a precizat că a iniţiat propunerea legislativă la 

cererea unor cetăţeni din Moldova, Transilvania şi din diaspora, deoarece se creează 

confuzie între romi şi români, domnia sa solicitând şi punctul de vedere al Academiei 

Române cu privire la aceasta.  De asemenea, domnia sa a subliniat faptul că în cadrul 

recensămintelor populaţiei din perioada 1950 – 2002  se face referire la etnia ţiganilor, că 

există un ghid de conversaţie româno – ţigănesc şi că a realizat un studiu amplu de 

documentare privind utilizarea în România a termenului ţigan. Referitor la această propunere 

legislativă a existat o sesizare a organizaţiei Romani Cris către Consiliul Naţional pentru 

Combaterea Discriminarii, aceasta fiind soluţionată în sensul că initiaţiva legislativă nu 

discriminează.  

 Domnul Ilie Dincă,  preşedintele A.N.R.,  a apreciat că propunerea este inoportună şi 

a solicitat respingerea acesteia, cu atât mai mult cu cât recent a fost adoptată o lege care se 

referă la comemorarea romilor. 

 Domnia sa a subliniat faptul că în legislaţia naţională şi europeană se foloseşte 

termenul de rom şi nu de ţigan, menţionând totodată faptul că Ministerul Afacerilor Externe 

utilizează termenului rom. De asemenea, domnia sa a arătat că egalitatea între cetăţeni este 

consfinţită de Constituţia României şi consacrată de  Declaraţia Universală a Drepturilor 

Omului.  

 Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a precizat că propunerea legislativă a fost 

respinsă la Senat şi se va dezbate pe fond la Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale.  

 Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a precizat că femeile de etnie romă sunt 

supuse unei duble discriminări, rolul politicienilor fiind acela de a face politici de incluziune. 

 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak a exprimat punctul de vedere al grupului 

parlamentar al minoritatilor naţionale, precizând că acesta nu este de acord cu această 

propunere legislativă, pe care o consideră neavenită şi inoportună, prin raportare la 

recomandările Consiliului Europei. Grupul parlamentar al minoritatilor naţionale are o 
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înţelegere politică cu PD-L, în sensul consultării, domnia sa propunând avizarea negativă a 

propunerii legislative. 

 Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a precizat că reprezintă un colegiu cu 

populaţie numeroasă de etnie romă în zona Feteşti – Tandărei, iar din discuţiile avute cu 

reprezentanţii acestei etnii a constatat  că problemele acestora ţin de sărăcie şi discriminare.  

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a supus la vot avizarea negativă a 

propunerii legislative, iar aceasta a fost avizată  negativ, cu majoritate de voturi (5 voturi 

“pentru”: doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, doamna deputat Ileana Cristina 

Dumitrache, domnul deputat Gheorghe Firczak, doamna deputat Graţiela Leocadia 

Gavrilescu, domnul deputat Ioan Roman şi 3 voturi “împotrivă”: doamna deputat Carmen 

Axenie, doamna deputat Pető Csilla-Mária şi domnul deputat Florin - Ciprian Luca) – 

corespunzător cvorumului înregistrat la momentul votului. 

La al doilea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative provind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar (Pl.x 51/2011). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare regimul manualelor şcolare şi 

auxiliarelor curriculare în învăţământul preuniversitar, fiind preconizată asigurarea gratuită a 

acestora pentru toţi elevii din învăţământul obligatoriu şi pentru elevii din învăţământul 

profesional şi liceal, ai căror părinţi au venitul lunar, pe membru de familie, cel mult egal cu 

salariul minim pe economie. Totodată, la art. 25 este reglementată şi evaluarea, reevaluarea 

şi aprobarea proiectelor de manuale şcolare şi a auxiliarelor curriculare, precum şi 

achiziţionarea acestora, pentru învăţământul  secundar superior, care se realizează în 

aceleaşi condiţii prevăzute pentru învăţământul obligatoriu. 
Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a propus avizarea favorabilă a propunerii 

legislative. Supusă la vot, propunerea legisaltivă a fost avizată favorabil, cu unanimitate de 

voturi.  
Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat închise lucrările comisiei. 

 

Miercuri, 02 martie 2011 şi Joi, 03 martie 2011 
 Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la violenţa în familie. 

 

În zilele de 01 şi 02 martie 2011, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

deputat Cristina Ancuţa Pocora – preşedintă, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache–

vicepreşedintă, domnul deputat Gheorghe Firczak–vicepreşedinte, doamna deputat Pető 

Csilla-Mária – secretar, doamna deputat Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, 
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doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, 

domnul deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Constantin Severus Militaru, domnul 

deputat Ioan Sorin Roman,  doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

 A absentat: doamna deputat Maria Stavrositu. 

În ziua de 03 martie 2011, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Ileana Cristina Dumitrache–vicepreşedintă, domnul deputat Gheorghe Firczak–

vicepreşedinte, doamna deputat Pető Csilla-Mária – secretar, doamna deputat Maria 

Stavrositu- secretar, doamna deputat Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, 

doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, 

domnul deputat Constantin Severus Militaru,  doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

 A absentat: doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora , domnul deputat Florin–Ciprian 

Luca, domnul deputat Ioan Sorin Roman. 

 

 

 

         PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                   
               

                   SECRETAR,   
 

                                                          Pető Csilla-Mária 
 

 
 
 
 
 
 
 

                Întocmit:  
          Lucia Cornelia Lepadatu 

consilier parlamentar 
 

                                                                                                                                                   Luminiţa GHEORGHIU,                                     
          consilier parlamentar 
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