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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTA ŢILOR  

Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilorna ţionale 

 

 

 

 

Bucureşti, 2 octombrie 2019                                                       
Nr. 4c-6/530        
 

PROIECT  DE  OPINIE 
 

asupra  COMUNICĂRII COMISIEI C ĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI 
CONSILIU - Raport privind punerea în aplicare a strategiilor naţionale de integrare a 

romilor - 2019 -COM(2019)406 
 

 
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.4/E din 17.09.2019, pentruexaminarepe fond, cu COMUNICAREA COMISIEI 
CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU - Raportprivindpunereaînaplicare a 
strategiilornaţionale de integrare a romilor - 2019- E4/2019- COM(2019)406, înregistrată cu 
nr.4c-6/530 din 17 septembrie 2019. 

Comunicareareprezintă un 
raportcaresintetizeazăcelemaiimportantetendințevizândcelepatrudomenii de politică ale 
cadrului UE pentrustrategiilenaționale de integrare a romilor (educație, ocupareaforței de 
muncă, sănătateșilocuințe), precumșicombatereadiscriminăriiși a atitudinilor negative față de 
romi.  

Documentul are caracternelegislativ, iartermenulpentruaprobareaproiectului de opinie de 
cătreComisiapentrudrepturileomului, culteşiproblemeleminorităţilornaţionaleeste 
25septembrie 2019. 

La 4 decembrie 2018, ComisiaEuropeană a publicat o evaluare a cadrului UE 
pentrustrategiilenaționale de integrare a romilor (SNIR) pânăîn 2020. 

Evaluarea a vizatcadrul UE șimodulîn care acesta a mobilizatalteinstrumenteeuropene de 
politică, juridiceși de finanțarepentruincluziunearomilor. Pentru a completaimaginea, 
prezentulraport, care acoperăanul 2019, se axeazăpepunereaînaplicare la nivelnațional a 
măsurilorprivindincluziunearomilor.  

Principalelesurse ale evaluăriisunt: 
• rapoartelepunctelornaționale de contact pentruromi (PNCR); 
• rapoartelesocietățiicivile din cadrulproiectului-pilot al PE „Roma Civil Monitor”; 
• date privindsituațiaromilor, provenite de la AgențiapentruDrepturiFundamentale a 

UniuniiEuropene (FRA); 
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• o metaevaluareprivindintervențiile care vizeazăincluziunearomilor. 
 
Pentrufiecaredomeniu, raportul: evidențiazăsituațiaromilor, sintetizeazăprincipaleletipuri 

de măsuri de incluziune, realizărileșiprovocărileînceeacepriveștepunereaînaplicare a acestora 
(astfel cum au fostraportate de către PNCR) șiformuleazăînvățareaînmaterie de politici, care 
evidențiazăabordăripromițătoareșipriorități care trebuieabordate (pebazaevaluărilorexistente , 
a feedbackuluioferit de societateacivilăși de 
PNCR)șicuprindemăsurileluateîntemeiulRecomandăriiConsiliului cu privire la măsurile de 
integrareefectivă a romilor.   

Îndocumentul de lucru care însoțeșteraportul, ROMÂNIA 
esteevaluatădupărezumatulbazatperaportulPNCR (Punctul National de Contact pentruRomi) - 
măsuri de integrare a romilor din 2017, realizat de MinisterulFondurilorEuropene, 
luândînconsiderarecăpopulațiaromă (estimare a ConsiliuluiEuropei, actualizatăîniulie 2012) 
este de 1.850.000 de cetățeni (9,42% din 19.638.309 cetățeni). 
Principalelerealizărisemnalateînanul 2017, se referă la:  

- angajareaîncâmpulmuncii a 4.088 de cetățeniromi; 
- formareprofesionalăpentru 438 cetățeniromi; 
- programașcolară de 

limbașiliteraturaromânășiprogramașcolarăpentruistoriașitradițiileroma, precumși 5 
concursurinaționale la care au participat 682 elevi de etnieromă;  

- 650 de locurifinanțatepentrutineriiromiînscriși la examene de licență, 325 de 
locuridistinctepentru master și 60 de locuripentrustudii de doctorat; 

-  o creșteresemnificativă a numărului de certificate de stare civilăși a numărului de 
documente de identitateemisecetățenilorromâni de etnie romă; 

- programul pilot – „Case socialepentrucomunitățile de romi”, aprobatprin HG nr. 
1237/2008, vizeazăimplementareaproiectelor pilot pentruconstrucția a celmult 300 de 
locuințe. 

Totodată, îndocumentul de lucruevaluarea se face și la 
nivelulpozițieisocietățiicivileimplicatăînproiectul pilot al PE „Monitorul civil al romilor”, 
șiținecont de domenii de politicăesențiale, elementecheie, puncteslabe, diferențeșirecomandări 
(educație, locuri de muncă, sănătate, locuințe), pemăsurileorizontale (anti-discriminare, 
luptaîmpotrivarasismuluimanifestat la niveluletnieirome, grupurilevulnerabile), 
pemăsuristructurale (implicare la nivel central, implicarecivilă, incluziune la nivel local, bază 
de date solidă, finanțarepentrusocietateacivilă). 

Înultimiiani, România a introdus o serie de măsuri care vizeazăasigurareaaccesului la 
educațiepentrugrupuriledezavantajate, sprijinireaprogramelormediatorilorsanitariromiși al 
asistențilorcomunitari ,implementează un program pilot de locuințesocialepentrucomunitățile 
de romiș.a. 

Cu ocaziaConferinței la nivelînaltprivindcadrul UE al 
strategiilornaționalepentruincluziunearomilor (4 martie 2019), GuvernulRomâniei a lansat, 
îndezbaterepublică, nouaStrategie de incluziune a cetățenilorromâni de etnieromă, 
învedereapuneriiacestiaînaplicare, din 1 ianuarie 2020. 

PrezentulRaportprivindpunereaînaplicare a strategiilornaționale de integrare a romilor - 
anul 2019 - cuprinderevizuireamăsurilor de 
incluziuneșinecesităidentificareașidezvoltareaunorintervenții care răspund la 
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provocărișisuntproporționale cu amploareaacestora, însă, trebuieavuteînvedere, 
înacelașitimp,rezultatemăsurabile 
caresăincludăopțiunirealistepentruacceptareaacesteiminorități de cătreîntreagasocietate.  

De asemeneaprintrecriteriileînbazacăroratrebuieidentificațifactorii de 
succespentruplanificarea, punereaînaplicareșimonitorizareaintervențiilortrebuieavuteînvedere: 

- monitorizarea, evaluareașirevizuireapoliticilorși o bazăsolidă de date;  
- integrareaintervențiilorîn cadre de politiciși cadre juridicegenerale; 
- un timpsuficient de mare alocatpentrucreareaunuiclimat de încredere; 
- participareaactivă a romilorîntoateetapele deplanificare, punereînaplicare, 

monitorizare, evaluareșirevizuireapoliticilorpublice; 
- dimensiunea de gen, inclusivcopii;  
- diversitateașicombatereasărăciei extreme; 
- acțiuniexplicite, însănu exclusive, pentru a se evitaresentimentele din 

parteaaltorgrupuridefavorizate; 
- desegregarea (îndomeniuleducațieiși al locuințelor) ca prioritatepetermen 

lung,înloculîmbunătățiriicalitățiiînmedii segregate;  
- consolidareacapacitățiisocietățiicivile, a administrațieipubliceși a romilor, pentru a se 

obținerezultate concrete; 
- sprijin politic șifinanciar, petermen lung, inclusivalocarea de fonduri din 

bugetulnațional) pentruasigurareainstituționalizăriipracticilorpromițătoareși a durabilității, 
precumși o monitorizareșievaluarecantitativășicalitativăindependentă, pentru a 
măsuraprogresulșipentru a asigurarevizuireapoliticilorpublice. 

 
MembriiComisieipentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilornaţionale au 

dezbătutdocumentulmaisusmenţionatînşedinţa din data de 2 octombrie 2019, la 
şedinţăfiindprezenţi5deputaţi din totalul de 7 membri. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, având în vedere și Fişa de informare 
întocmită de Direcţia pentru Uniunea Europeană, membrii Comisiei apreciază eforturile 
depuse la nivel european pentru îmbunătățirea situației romilorșisunt de acord cu faptul că 
revizuireamăsurilor de incluziune a romilor, așa cum rezultă din raport,subliniazănecesitatea 
de a identificași de a dezvolta, cu implicareaactivă a romilor, intervenții care: răspund la 
provocărișisuntproporționale cu amploareaacestora, 
promitrezultatemăsurabileșiincludopțiunirealistepentru a genera acceptarea de cătresocietateîn 
general. 

Pe de altă parte, membriiComisieiconsiderăcăpașiif ăcuțisuntfoarteimportanți, însădestul 
de micișicăînceeacepriveșteconţinutulşipunereaînpractică astrategieinaționaleîncă se 
cautăformulecare sădearezultate concrete și cu adevăratmăsurabile. 

 
Înconsiderareacelorprezentate, membriiComisieipentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilornaţionaleau hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea prezentului 
proiect de opinie, favorabil promovării COMUNICĂRII COMISIEI C ĂTRE 
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU - Raport privind punerea în aplicare a 
strategiilor naţionale de integrare a romilor - 2019 -
COM(2019)406şitransmitereaacestuiacătreComisiapentruafacerieuropenepentrufinalizareapro
cedurii de examinareparlamentară, conform prevederilorRegulamentuluiCamereiDeputaților. 
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PREŞEDINTE                                                     SECRETAR 

              Deputat  Iusein IBRAM                             Deputat Sergiu Cosmin VLAD 
 

 
Întocmit: consilier parlamentar Onesia Babeş 


