
 
A 2/2021.01.04. számú törvény a cigányellenesség bármely megnyilvánulásának 

megelőzésére  és leküzdésére  vonatkozóan 

 
 

 

Románia Parlamentje elfogadja jelen törvényt. 

1. cikk 

Jelen törvény célja a cigányellenesség bármely megnyilvánulásának megelőzése 

és leküzdése. 

2. cikk 

Jelen törvény értelmében, az alábbi meghatározások és kifejezések a következő 

tartalommal bírnak: 

a) cigányellenességnek – a romák ellenei gyűlölködésnek – minősül minden 

olyan fizikai vagy szóbeli megnyilvánulás, amely a romák, a roma közösségi és 

egyházi intézmények, roma vezetők, roma civilszervezetek, roma hagyományok 

vagy a romani (cigány) nyelv ellen irányul; 

b) cigányellenes szervezetnek minősül minden három vagy ennél több 

személyből álló csoportusulás, amely cigányellenes nézeteket, doktrínákat 

terjeszt. Ebbe a kategóriába sorolhatók a jogi személyiséggel rendelkező vagy 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, pártok és politikai 

megmozdulások, egyesületek és alapítványok, a 31/1990 számú törvény 

előírásai alapján, ennek utólagos módosításaival, valamint minden jogi 

személyiség, amelyre a jelen törvény vonatkozik; 

c) cigányellenes szimbólumok alatt értendők: zászlók, emblémák, jelvények, 

egyenruhák, jelszavak, köszönési nformák, valamint minden más hasonló, 

amely olyan eszméket, koncepciókat vagy doktrínákat közvetít, amely a 

cigányellenességet népszerűsíti; 

d) cigányellenes anyagok alatt értendők: képek, szöveges üzenetek, 

audiovizuális tartalmak, valamint minden hasonló, amely olyan eszméket, 

koncepciókat vagy doktrínákat közvetít, amely a cigányellenességet 

népszerűsíti. 

 



3. cikk 

A cigányellenes eszmék, koncepciók vagy doktrínák nyilvános, bármilyen módon történő 

népszerűsítése bűncselekmény, és 3 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztéssel és 

bizonyos jogoktól való eltiltással büntetik.  

4. cikk 

Egy évtől öt évig terjedő börtönbüntetéssel sújtják a romaellenes anyagok 

terjesztését a nagyközönség felé, bármilyen információs eszközön keresztül.  

5. cikk 

(1) Három hónaptól három évig terjedő szabadságvesztéssel és bizonyos jogoktól 

való eltiltással sújtják azokat, akik cigányellenes szimbólumokat készítenek, 

értékesítenek, terjesztenek, valamint birtokolnak a terjesztés érdekében. 

(2) Ezzel a büntetéssel sújtják a cigányellenes szimbólumok nyilvános 

használatát. 

(3) Nem jelent bűncselekményt az (1)-es vagy (2)-es bekezdésben jelzett 

tevékenység, amennyiben a művészet vagy tudomány, kutatás vagy oktatás, 

illetve közérdekű kérdések egyeztetése érdekében történik.  

6. cikk 

(1) Bűncselekménynek számít és háromtól tíz évig terjedő szabadságvesztéssel 

sújtják, valamint bizonyos jogok megtiltásával a cigányellenes szervezetek 

kezdeményezőit vagy létrehozóit, tagjait vagy támogatóit.  

(2) Amennyiben az (1)-es bekezdésben jelzett tetteket követően bűncselekmény 

történt, a büncselekményekre vonatkozó eljárást érvényesítik.  

(3) Az (1)-es bekezdésben jelzett tetteket elkövetőket nem büntetik, 

amennyiben feljelentik a hatóságoknak a szervezetet, még mielőtt ezt 

felfedezték volna, vagy elkezdődött volna bármely bűncselekmény, amelyet a 

csoport tevékenysége feltételez.  

(4) Amennyiben az (1)-es és (2)-es bekezdésben jelzett tetteket elkövető 

személy megkönnyíti a nyomozás során az igazság felderítését vagy büntetőjogi 

felelősségre vonását egy szervezett csoport valamely tagjának vagy több 

tagjának, a büntetés a felére csökken. 



Jelen törvényt Románia Parlamentje hagyta jóvá, Románia Alkotmányának 75.,  

76. cikk (1)-es bekezdésének tiszteletben tartásával.  
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