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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte        
şi problemele minorităţilor naţionale                                   Pl-x  803/2015                 
   
 
 
 

Către 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL înlocuitor asupra Propunerii legislative 

privind revenirea la denumirea oficială de „ţigani” a persoanelor intitulate de 

„etnie romă”,  trimis  spre  dezbatere  în  fond  Comisiei pentru drepturile  omului,  

culte şi problemele minorităţilor naţionale, cu adresa nr. Pl-x 803/9 noiembrie 2015. 

 Prezentul raport înlocuieşte raportul depus în data de 02 decembrie 2015, care 

conţine o eroare materială. 

             

PREŞEDINTE, 
 

Deputat 
            Nicolae PĂUN 
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            PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte 
şi problemele minorităţilor naţionale 

                        Bucureşti, 24 noiembrie 2015
                        Pl-x 803/2015          
              

 
 

RAPORT  ÎNLOCUITOR 
asupra 

Propunerii legislative privind revenirea la denumirea oficială de „ţigani” a persoanelor 
intitulate de „etnie romă” 

 
           În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a fost sesizată spre dezbatere, în 
fond, propunerea legislativă privind revenirea la denumirea oficială de „ţigani” a persoanelor intitulate 
de „etnie romă”, trimisă cu adresa nr. Pl.x. 803 din 09 noiembrie 2015 şi înregistrată cu nr. 4c-
5/808/din 09 noiembrie 2015. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu dispoziţiile art.75 alin. (1)  
din Constituţia României, republicată.  

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare revenirea la denumirea oficială de „ţigani” a 
persoanelor intitulate de „etnie romă” pentru evitarea confuziei care are loc în străinătate între 
denumirea de român şi cea de „rom”. 
           Consiliul Legislativ, conform adresei cu nr. 568 din 03 iunie 2015, a avizat negativ iniţiativa 
legislativă, cu observaţii şi propuneri. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în şedinţa  din 
data de din 3 noiembrie   2015.  
          În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au examinat 
propunerea legislativă în şedinţa din data de 24 noiembrie 2015. 

La dezbateri, au fost prezenţi 9 deputaţi din numărul total de 11 membri ai Comisiei 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, un raport de respingere 
a propunerii legislative.  
           Propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare. 
             

   PREŞEDINTE,                                                                            SECRETAR, 
            NICOLAE  PĂUN                                                               IOAN SORIN ROMAN 
 
 
Consilier parlamentar, 
Dr. Marcela Monica STOICA 


