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COMUNICAT DE PRESA 

 
Presedintele Traian Basescu isi cere scuze 

 
 
In data de 19 mai 2007, dl. Traian Basescu, presedintele Romaniei, s-a adresat jurnalistei 
Andreea Pana astfel: “Mai, pasarica, tu nu ai treaba azi? “, comentand apoi in privat: “Cat era 
de agresiva tiganca asta imputita”. 
 
Ulterior, dl. Basescu si-a cerut scuze fata de dna Andreea Pana, pentru “un nemeritat 
prejudiciu moral” si a adaugat ca “Formula mentionata […] nu reprezinta in niciun caz 
atitudinea presedintelui […] fata de comunitatea roma din tara noastra […]”. 
 
Romani CRISS condamna public afirmatiile rasiste si sexiste ale Presedintelui Romaniei, 
care, prin exemplul personal, alimenteaza si legitimeaza folosirea unui astfel de limbaj de 
catre oricine, limbaj ce duce la cresterea intolerantei intre cetatenii Romaniei, in special in 
contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana si al Anului European al Egalitatii de 
Sanse pentru Toti.  
 
Conform comunicatului Presedintiei, dl Basescu nu regreta cele afirmate, ci faptul ca “o 
expresie nepotrivita […] a devenit publica”. Nu sunt prezentate scuze publice fata de femeile 
din Romania, care au fost insultate prin adresarea ofensatoare “mai, pasarica” si nici fata de 
comunitatea de romi, din moment ce dl. Presedinte nu considera ca folosirea termenului de 
“tiganca” are conexiune cu comunitatea de romi, fiind o formula “utilizata sub imperiul unei 
stari de maxima presiune politica si mediatica”. 
 
Nicio presiune nu justifica un astfel de limbaj la adresa femeilor si romilor, cu atat mai mult 
din partea unui presedinte de stat. Iar daca termenul “tiganca” a fost spus doar pentru a utiliza 
un epitet peiorativ la adresa unei persoane, asta arata inca o data ca, in ciuda discursurilor 
“politically correct” sau a functiilor ocupate, exista inca prejudecati puternic interiorizate la 
populatia majoritara din Romania.   
 
Asteptam un al doilea comunicat, direct din partea dlui Presedinte Traian Basescu, cu scuze 
sincere, insa de data aceasta fata de toti cei insultati: femei si romi din Romania.   
 
 
 
 
Cu stima, 
 
Cezara David 
Coordinator relatii publice 
Romani CRISS 
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