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Institutul Național de Statistică
domnului Vergil Voineagu – Președinte

Agenția Națională pentru Romi
domnului Ilie Dincă – Președinte

Departamentul pentru Relații Interetnice
domnului Marko Attila – Secretar de Stat

Solicitare de informații cu privire la înregistrarea etniei populației rome vorbitoare
de limbă maghiară (romungri/romi maghiarizați) sau turcă (horahane/romi turci)
STIMAȚI DOMNI,

În cadrul întâlnirii organizate de INS în parteneriat cu UNFPA la Sibiu, în perioada 22-24
iunie, a fost prezentată modalitatea de înregistrare a caracteristicilor etno-culturale (etnie, limbă
maternă) în cadrul Recensământului Populației și Locuințelor din 2011. Având în vedere că
întrebarea referitoare la etnie este deschisă și există posibilitatea ca unii respondenți de etnie romă
să declare apartenența la un neam, a fost prezentată o listă a neamurilor care vor fi codate ulterior
ca aparținând etniei rome. Lista neamurilor de romi, elaborată pe baza consultării cu reprezentanții
societății civile rome, exclude categoriile „romungri”/„romi maghiarizați” și „horahane”/„romi
turci”. La întrebările reprezentanților Romani CRISS, doamna Corina Dinculescu, expertul INS
responsabil cu metodologia, a informat că decizia asupra nomenclatorului a fost luată în urma
consultării dintre Institutul Național de Statistică, Agenția Națională pentru Romi și Departamentul
pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României.
Vă rugăm să ne informați cu privire la momentul în care a fost luată decizia cu privire la
codarea răspunsurilor, motivele care au stat la baza excluderii celor două neamuri menționate
anterior și modul în care răspunsurile respective vor fi codate în baza de date a Recensământului.
Romani CRISS recomandă reintroducerea „romungrilor” și a „romilor turci” în nomenclatorul
neamurilor de romi.
Vă mulțumim!

Cu stimă,
Margareta Matache
Director executiv
Romani CRISS

Romani CRISS - Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii este o organizatie non-guvernamentala care
militeaza pentru apararea si respectarea drepturilor omului, in general, si ale minoritatii romilor, in special. In 2008,
Romani CRISS a obţinut statutul Consiliul Economic şi Social (ECOSOC) al ONU, fiind prima organizaţie de romi din
România şi a cincea din ţara noastră care obţine statutul consultativ ECOSOC. De la înfiinţarea în 1993, Romani CRISS a
dezvoltat relaţii pe termen lung cu comunităţile de romi şi autorităţi din întreaga ţară, cu organizaţii
interguvernamentale, cu parteneri ai societăţii civile din ţară sau străinătate, precum şi cu donatori, relaţii susţinute
printr-o comunicare strânsă, transparenţă instituţională şi advocacy. Romani CRISS combină militantismul civic local cu
influenţarea şi monitorizarea de programe de politici publice care se adresează romilor, din perspectiva drepturilor
omului şi a drepturilor minorităţilor.

