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COMUNICAT DE PRESA

Presedintele Romaniei sanctionat partial pentru discriminare
Astazi, 23 mai, in cazul sesizarii Romani CRISS catre Consiliul National pentru Combaterea
Discriminarii (CNCD) cu privire la incidentul dintre dl. Presedinte al Romaniei, Traian
Basescu si jurnalista Andreea Pana, membrii Colegiului Director al CNCD au decis, cu
unanimitate de voturi, ca folosirea expresiei “tiganca imputita” constituie discriminare,
conform O.G. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare,
republicata. Colegiul a decis sanctionarea cu avertisment 1, considerand ca “Prin utilizarea
expresiei in cauza s-a adus atingere demnitatii persoanelor apartinand comunitatii rome.”
Cu privire la folosirea de catre dl Traian Basescu a apelativului „pasarica” fata de dna Pana,
Colegiul Director a apreciat, cu 6 voturi pentru si 2 voturi impotriva, ca fapta nu e de natura
sa atraga raspunderea contraventionala, insa limbajul folosit nu este unul adecvat si transmite
mesaje negative in spatiul public.
Romani CRISS saluta decizia Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii privind
constatarea si sanctionarea faptei de discriminare pe criteriul etniei, respectiv prin
sanctionarea formularii “tiganca imputita”.
Insa consideram, in continuare, ca apelativul „pasarica” utilizat de dl Traian Basescu,
Presedintele Romaniei, cu intentie, a vizat crearea unei atmosfere de umilinta, ofensatoare, de
inferioritate pentru jurnalista, pe criteriul apartenentei sexuale a acesteia. E necesara
constatarea si santionarea faptei de discriminare savarsite de Traian Basescu pe criteriul
apartenentei la sex, deoarece presedintele s-a adresat jurnalistei in public, in conditiile unor
raporturi profesionale, utilizand un termen jignitor si degradant. In plus, termenul “pasarica”
are si o conotatie sexuala, contribuind astfel la agravarea caracterului ilegal al
comportamentului d-lui Basescu. In relatie cu acest aspect, Romani CRISS asteapta ca CNCD
sa comunice hotararea motivata a Colegiului Director, pentru a putea lua o decizie cu privire
la contestarea hotararii la instanta de judecata sau nu.
De asemenea, sustinem ca este necesar si, in egala masura important, ca:

Dl. Basescu sa prezinte, direct, scuze publice, in cadrul unei conferinte de presa, ca
forma de reparare a prejudiciului moral cauzat femeilor si comunitatii rome;

Dl. Presedinte sa stabileasca un mecanism de consultare regulata sau permanenta cu
privire la problematica minoritatii rome si a egalitatii de gen.

Cezara David
Coordinator relatii publice
Romani CRISS
1

Potrivit art. 2 alin. 1 şi 4 din OG 137/2000.

