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ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 

 
Adresată: Domnului Daniel RĂDULESCU, Secretar de Stat, Președinte al Agenției 
Naționale pentru Romi 
De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Data: 15/07/2020 
Obiectul interpelării: Reluarea întrebărilor anterioare privind colaborarea cu 
Statul indian înrudit, în beneficiul minorității rome (de origine indiană) din 
România. 
 
Stimate domnule secretar de stat, 
 
Constatăm că întrebările noastre anterioare (nr. 4331A din 24 mai 20181 și nr. 
6157A din 13 noiembrie 20182) având ca obiect colaborarea cu statul indian 
înrudit, în beneficiul minorității rome (de origine indiană) din România  și asresate 
președintelui Agenției Naționale pentru Romi (organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea prim- 
ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului) au fost lăsate fără răspus. În 
această situație revenim la subiect și readresăm întrebarea parlamentară, conform 
legii.  
 
Guvernul Republicii India a anunțat că se pregătește pentru recunoașterea oficială 
a  comunității romilor din lumea întreagă ca parte a diasporei indiene, sens în care 
a organizat în India, la New Delhi, acum doi ani, un Festival Cultural Internațional 
al Romilor și o Conferință Internațională a Romilor. 
 
La 12 februarie 2016, Ministrul Afacerilor Externe al Indiei, Sushma Swaraj, a 
invocat la tribuna Conferinței Internaţionale a Romilor legăturile istorice, culturale și 

                                  
1 http://www.cdep.ro/interpel/2018/i4331A.pdf 
2 http://www.cdep.ro/interpel/2018/i6157A.pdf 
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identitare dintre India și romii din întreaga lume3, ca ”persoane de origine indiană”4, 
pe care oficialul indian i-a numit ”copii ai Indiei”5. Ministrul indian al Afacerilor 
Externe a amintit România printre țările în care Statul indian are o importantă 
minoritate înrudită.  În speță, Ministrul indian de Externe a afirmat că minoritatea 
romă din țara noastră, identificată, între altele, cu etnonimul ”Tsigan”6, ar constitui 
”12% din populație”7. 
 
Conferința organizată de Guvernul Indiei în februarie 2016 la New Delhi nu a fost 
un eveniment în premieră. Prima Conferință Internațională a Romilor a fost 
organizată în anul 1976, la Chandigarh, cu participarea prim-ministrului Indira 
Gandhi. Prima Conferință Internațională a Romilor a fost urmată de înființarea, în 
1978, a unui organism guvernamental al Republicii India având ca obiectiv 
acordarea de sprijin diasporei indiene, inclusiv romilor de peste hotare - Antar 
Rashtriya Sahayog Parishad (Consiliul Indian pentru Cooperare Internațională). 
 
Așa cum bine cunoașteți, la nivelul Consiliului Europei și al Uniunii Europene sunt 
consacrate noțiunile de ”minoritate înrudită” (kin-minority – eng., minorité parente 
– fr.) și ”stat înrudit” (kin-State – eng., État parent – fr.), în domeniul relațiilor 
dintre statele înrudite și minoritățile înrudite fiind adoptate un șir de instrumente 
juridice. Acestea se referă atât la statele și minoritățile din spațiul Consiliului 
Europei (de la Atlantic la Pacific), cât și la statele extraeuropene înrudite cu 
minorități etnice din Europa. 
 
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne comunicați:   
 
1. Dacă la nivelul guvernelor sau instituțiilor din Republica India și România au 

fost semnate documente privind colaborarea în domeniul acordării de sprijin 
minorităților înrudite, în speță minorității rome (de origine indiană) din România? 
În cazul unul răspuns negativ, care au fost propunerile sau inițiativele Republicii 
India și care ar putea fi propunerile sau inițiativele României în acest sens? 
 

                                  
3 Speech by External Affairs Minister at International Roma Conference and Cultural Festival (February 12, 
2016). http://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/26350  
4 Ibidem: ”the people of Indian origin”. 
5 Ibidem: ”You are the children of India who migrated and lived in challenging circumstances in foreign 
lands for centuries. Yet you maintained your Indian identity. A strong 20 million population of your 
community, spread over 30 countries encompassing West Asia, Europe, America and Australia speaks of 
your unique ability of adapting to foreign cultures. You are an example of peaceful co-existence in 
challenging foreign conditions and are indeed the first flag bearers of the Indian culture overseas. We, in 
India, are proud of you. Your Baro Than India once again welcomes you with an open heart”. 
6 Ibidem: ”The fact that the Roma community found a term and thereby a place for itself in various foreign 
languages is indicative of the process of socio-cultural diffusion that was taking place since centuries. 
Romas are known by different names in different countries, such as ”Zigeuner” in Germany, ”Tsyiganes” or 
”Manus” in France, ”Tatara” in Sweden, ”Gitano” in Spain, and ”Tshingan” in Turkey and Greece. They are 
known as the ”Tsigan” in Russia, Bulgaria and Romania and ”Gipsies” in the UK. Dating the origin of 
these terms in foreign languages would also give us the date when the Romas first arrived in these foreign 
countries”. 
7 Ibidem: ”Today, the Romas are present in good numbers in the countries where the Roma community 
migrated. For instance, in Eastern European countries such as Romania and Bulgaria, the Roma 
community constitutes 12% of the population. Other European countries having large number of Roma 
population include Russia, Slovakia, Hungary, Serbia, Spain and France. Their population is about 2.75 
million in Turkey. Though majority are based in Europe, Roma community is present in almost all the 
continents, including around 1 million in the US and approximately 800,000 (Eight Hundred Thousand) 
Roma in Brazil”. 
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2. Dacă Guvernul Republicii India a acordat până în prezent sprijin concret 
minorității rome înrudite (de origine indiană) din România, în ce a constat 
acesta, când anume, cui și în ce volum a fost acordat? 

 

3. Ce posibilități de cooperare există între România și Republica India în spiritul 
declarațiilor oficiale ale Ministrului indian al Afacerilor Externe făcute în cadrul 
Conferinței Internaționale a Romilor ținute în 12 februarie 2016 la New Delhi? 

 
Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul, în scris, Comisiei pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării.  
În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, Preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 
 
Cu respect, 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
   Deputat Constantin CODREANU 

 

 




