În atenţia domnilor/doamnelor deputaţi

Stimate coleg,
mă adresez dumeavoastră cu rugămintea de a vă apleca asupra rândurilor următoare, de a reflecta asupra
temei propuse şi de a decide în cunoştinţă de cauză înainte de votul ce urmează să îl daţi într-o problemă de
identitate naţională.
Urmare a solicitării mai multor cetăţeni de etnie ţigănească şi a unor compatrioţi stabiliţi sau aflaţi la
muncă în vestul Europei, la începutul actualei sesiuni parlamentare am iniţiat un proiect de lege ce vizează
revenirea la folosirea exonimului ţigan şi renunţarea la utilizarea endonimului rom (sau rrom) în actele emise de
autorităţile publice.
Deşi poate părea o problemă complicată (legată de drepturi, discriminare ş.a.), în fapt este una ce se
reduce la un singur domeniu ştiinţific - lingvistică, iar renumiţi specialişti în domeniu ne demonstraeză că
rezolvarea este una foarte simplă. Iată ce spun aceştia:
1. Academia Română, sub semnătura d-lui acad. prof. dr. Eugen Simion, concluzionează într-un punct
de vedere adresat Guvernului României: „având în vedere situaţia grupurilor aparţinând etniei
ţigăneşti din Europa şi din spaţiul românesc, Secţia noastră consideră că termenul ţigan reprezintă
numele corect al acestei populaţii transnaţionale. În multe ţări din spaţiul european este utilizat
fără nici o restricţie un cuvânt având aceeaşi origine, respectiv aceeaşi evoluţie a semnificaţiei cu
lexemul românesc: tsiganes în franceză, zingari în italiană, Zigeuner în germană, tzigani în rusă şi
polonă, cigany în maghiară, ciganin în bulgară şi sârbă, cigano în portugheză, zigenere în
neerlandeză”;
2. reputatul şi regretatul profesor George Pruteanu scria cu privire la subiect că „ nu poţi interzice
existenţa unui cuvînt prin lege. Dar poţi emite norme metodologice, similare, mutatis mutandis, cu
cele aplicate Legii 26/1990 (art. 39) în legătură cu «filtrarea» folosirii abuzive a cuvintelor
academic sau naţional, în sensul că în documentele româneşti oficiale (inclusiv manuale şcolare
etc.), termenul de utilizat să fie ţigan, fără nicio nuanţă depreciativă. E nelogic să impui limbii
române să numească o etnie cu un cuvînt al acelei etnii (n.n. - «rom»): spunem francezilor
«francezi», nu «franse»; spunem nemţilor/ germanilor «nemţi/germani», nu «doici»; belgienilor
«belgieni», nu «belj» ş.a.m.d.”;
Nu este lipsit de interes nici faptul că în limba romani, românul nu este „român” – aşa cum ar fi corect
dacă s-ar respecta principiul invocat în susţinerea utilizării endonimului „rom” – ci „rumunikan”, iar cuvântul
„româncă” este tradus ca „rumunikano”.
În speranţa că v-am suscitat interesul pentru o problemă ce afectează deopotrivă români şi ţigani, vă
invit să consultaţi şi documentele regăsibile pe site-ul www.prigoana.ro şi să acordaţi un vot favorabil
proiectului de lege Pl-x 37/2011 – Proiect de lege privind terminologia oficială utilizată pentru etnia ţiganilor.
Vă mulţumesc,

Deputat
Silviu Prigoană
14 martie 2011

