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Bucureşti, 14 mai 2019 
Nr. 4c-6/330        
 

PROIECT  DE  OPINIE 
 

asupra  COMUNICĂRII COMISIEI C ĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI 
CONSILIU - Raport privind evaluarea cadrului UE pentru strategiile naţionale de 

integrare a romilor până în 2020 - COM(2018)785 
 

 
Înconformitate cu prevederile art.170 alin.(1) din RegulamentulCamereiDeputaţilor, 

întemeiulTratatuluiprivindUniuneaEuropeană  (TUE), a Protocolului nr.1 şiProtocolului 
nr.2, anexate TUE şi a TratatuluiprivindfuncţionareaUniuniiEuropene (TFUE), 
Comisiapentrudrepturileomului, culteşiproblemeleminorităţilornaţionale a fostsesizată, cu 
adresa nr.2/E din 16.04.2019, pentruexaminarepe fond, cu COMUNICAREA COMISIEI 
CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Raportprivindevaluareacadrului 
UE pentrustrategiilenaţionale de integrare a romilorpânăîn 2020 - E4/2019- 
COM(2018)785, înregistrată cu nr.4c-6/330 din 17 aprilie 2019. 

Comunicareareprezintă un raport care rezumăconstatărileconsultăriipublicedeschise, 
rezultateleevaluării șiprincipalelelecțiidesprinse din strategiilenaționale de integrare a 
romilorpânăîn 2020. 

Documentul arecaracternelegislativ, iartermenulpentruaprobareaproiectului de opinie 
de cătreComisiapentrudrepturileomului, culteşiproblemeleminorităţilornaţionaleeste20 mai 
2019. 

Pornind de la cadrul UE din 2011 pentrustrategiilenaționale de integrare a romilor, care 
a avutscopul de a eliminadecalajuldintreromișirestulpopulațieiînceeacepriveșteaccesul la 
educație, la locuri de muncă, sănătateși la locuințe, pentruțările implicate înprocesul de 
aderare la UE, a fostadăugat al cincileadomeniu - accesul la documentațiacivică – pentru a 
se îmbunătățifurnizarea de asistențăpentrupreaderare, de a se 
consolidaimplicareasocietățiicivileși de a se sporimonitorizareaacestorevoluții. 

Înrapoartele din 2015 și 2016 s-au constatatîmbunătățiri ale 
situațieiromilorînuneledintredomeniilepropuse. Ca răspuns la concluziileConsiliului din 
data de 8 decembrie 2016, privind „Accelerareaprocesului de integrare a romilor”, a 
fostefectuată oevaluare care acoperăperioada 2011-2017, ale 
căreiconstatărirezultateînurmaconsultăriipublice, se referă la percepțiapărțilorinteresate, 
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precumpunctelenaționale de contact pentruromi, organizațiilesocietățiicivileșipersoanefizice 
din statelemembreșițările implicate înprocesul de aderare. 

Înceeacepriveșteevoluțiaîncepând cu 2011, majoritateapersoanelorconsiderăcă se 
înregistrează o îmbunătățireîndomeniuleducației. Cu 
toatecămultepersoaneconsiderăcăexistă o îmbunătățireîndomeniulsănătății, 
opiniilesuntîmpărțiteînprivințaocupăriifor ței de muncă. Atâtînceeacepriveștelocuințele, 
câtșidiscriminarea, numărulcelor care considerăcăsituația se înrăutățeșteestemai mare decât 
al celor care considerăcă se înregistreazăîmbunătățiri. 

Cu privire laelaborarea de politici la nivelul UE, 
celemaimulteprogresesuntînregistrateîndomeniuleducațieișiîncombatereadiscriminării,iarînc
eeacepriveștesănătateașiocupareaforței de muncă, percepția duce maidegrabăcătre o 
îmbunătățiredecâtspreo deteriorare. Înceeacepriveștelocuințele, numărulopiniilor negative 
îldepășeștepecel al opiniilorpositive, iarînceeacepriveșteelaborarea de politici la 
nivelnațional, balanța se înclinăspreopiniipozitivereferitor la educațieșiasistențămedicală, 
darspreopinii negative referitor la ocupareaforței de muncă, discriminareși, în special, 
locuințe. 

Eficacitateaînceeacepriveșteîndeplinireaobiectivelor de integrare a romiloresteevaluată 
ca fiindîn general limitată, cu diferențesemnificativeîntre zone șițări, astfel 
areieșitcă,educațiaestedomeniulîn care se înregistreazăcelemaimulteprogrese 
(îmbunătățiriînceeacepriveștepărăsireatimpurie a școlii, 
educațiacopiilorpreșcolarișiînvățământulobligatoriu, dar o 
deteriorareînceeacepriveștesegregarea). Starea de sănătateautopercepută a romilor s-a 
îmbunătățit, însăasigurareamedicalăcontinuăsă fie limitată. Nu s-a 
observatnicioîmbunătățireînceeacepriveșteaccesul la locuri de muncă, 
iarpondereatinerilorromi care nu suntîncadrațiprofesionalși nu urmeazăniciun program 
educaționalsau de formare (NEET) a crescut. Situațiaprivindlocuințelerămânedificilă. S-au 
observatuneleprogrese cu privire la obiectivul general de combatere a sărăciei. Atitudinile 
negative față de romișiinfracțiunile motivate de urăcontinuăsăreprezinte un motiv de 
îngrijoraredeosebită, înpofidadovezilorprivind o oarecarereducere a experiențelor de 
discriminare ale romilorînceeacepriveșteaccesul la serviciiînanumitedomenii. 

Atâtconstatărileevaluării, câtșievaluărileanualeanterioarerealizate de Comisie cu privire 
la punereaînaplicare a strategiilornaționale de integrare a romilorindicăprincipalelepriorități 
care trebuieabordate,printrecare se numărănecesitateauneimaibuneintegrări, 
axareaclarăpecombatereaatitudinilor negative față de romi, îmbunătățireaparteneriatuluiși a 
participăriiromilor, abordareadiversitățiiînrândulromilor (cu accent pefemeileșicopiii de 
etnieromă) șiîmbunătățireaprocesului de stabilire a obiectivelor, a colectăriidatelorși a 
raportăriipentru a promovaînvățareaînmaterie de politici . 

De asemenea, 
evaluareasugereazăcăstatelemembreartrebuiîncurajatesăpunăînaplicaremaimultemăsuri de 
combatere a discriminăriiși a atitudinilor negative față de 
romișiartrebuisăincludămăsurispecificemenitesăprevinășisăcombatăinfracțiunile motivate 
de ură, discursurile de incitare la urășistigmatizareacauzată de atitudinile negative față de 
romi (cum ar fi actualizareaprogramelor de învățământ, consolidareacomunitățiiinteretnice, 
formareaînvedereasensibilizăriiangajatorilor, a autorităților din domeniuleducației, al 
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sănătății și al locuințelor, precumși a poliției, a procurorilorși a judecătorilor). 
Suntnecesareeforturisistematicepentru a împiedicafondurile UE 
săsprijinepracticilediscriminatorii. Învățareareciprocășicooperareadintreautoritățilepublice, 
societateacivilă, mijloacele de comunicareînmasășiorganismele de promovare a 
egalitățiiartrebuisăvizezemonitorizareașicombatereaatitudinilor negative față de romi. 
Punctelenaționale de contact pentruromiartrebuisăimpliceorganisme de promovare a 
egalitățiiatuncicândelaboreazăplanuri de acțiuneprivindcombatereaatitudinilor negative față 
de romi, a rasismuluiși a discriminăriiîncadrulstrategiilornaționale de integrare a romilor. 

Potrivitevaluării din raport, combatereadiscriminăriiși a atitudinilor negative față de 
romiartrebuisăconstituie un domeniuprioritarseparat al cadrului, cuprinzând un obiectiv 
specific privindnediscriminarea, alături de celepatruobiective de integrare a romilor, 
darînacelașitimp, aceastaartrebuisărămână, totodată o prioritatetransversală, cu 
obiectivespecificeînfiecaredintrecelepatrudomenii de politică. Un accent 
maiclarpecombatereaatitudinilor negative față de romiși a 
discriminăriiartrebuisăcompleteze, nu săînlocuiascăabordareareferitoare la incluziune. 
Acestlucruarputeasăconsolidezeaplicarealegislațieiîmpotrivadiscriminării și a 
legislațieiprivindinfracțiunile motivate de urășisăsporeascăeficacitateapoliticilor de 
incluziunesocială. 

MembriiComisieipentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilornaţionaleau 
dezbătutdocumentulmaisusmenţionatînşedinţa din data de 13mai 2019, la 
şedinţăfiindprezenţideputaţi din totalul de 17 membri. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, având în vedere Fişa de informare 
întocmită de Direcţia pentru Uniunea Europeană, precum și Nota Ministerului Afacerilor 
Externe, membrii Comisiei apreciază eforturile depuse la nivel european pentru 
îmbunătățirea situației romilor, raportul de evaluare fiind relevant în mare măsură în ceea ce 
privește situația romilor, însă consideră că trebuie depuse eforturi susținute în primul rând 
la nivel național, în ceea ce priveștecombatereadiscriminăriiși a atitudinilor negative față de 
romi, consolidareacooperării cu societateacivilă, monitorizareaimpactuluimăsuriloradoptate 
de statelemembre, precumșiidentificareasoluțiilor practice 
înceeacepriveșteocuparealocurilor de muncă, combatereasărăciei, accesul la locuințeși la 
sănătate. 

Înconcluzie, membriiComisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
prezentului proiect de opinie, favorabil promovării COMUNICĂRII COMISIEI C ĂTRE 
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU - Raport privind evaluarea cadrului UE 
pentru strategiile naţionale de integrare a romilor până în 2020 - COM(2018)785 
şitransmitereaacestuiacătreComisiapentruafacerieuropene, pentrufinalizareaprocedurii de 
examinareparlamentară, conform RegulamentuluiCamereiDeputaților. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE                                                     SECRETAR 

    Deputat  Iusein IBRAM                             Deputat Sergiu Cosmin VLAD 
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