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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Comisia pentru drepturile omului,  
culte şi problemele minorităţilor naţionale 

 
 

PROCES VERBAL 
 

al şedinţei Subcomisiei din data de 20 octombrie 2009 
 
 
 Pe data de 20 octombrie 2009, a avut loc şedinţa a Subcomisiei pentru problemele 
minorităţii rome constituită în cadrul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale care a avut pe ordinea de zi următoarele puncte: 
 

1. Propuneri de amendamente la regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Subcomisiei pentru problemele minorităţii rome şi includerea experţilor ACORD 
ca şi colaboratori cu caracter permanent. Propunerea de paliere în ceea ce priveşte 
problematica romă şi experţi responsabili de fiecare dintre acestea.  

2. Documente de sinteză asupra perspectivelor politicilor publice pentru romi 
 
 Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele 
Subcomisiei. 
  
 La şedinţă au participat reprezentanţi ai organizaţiilor aparţinând societăţii civile 
rome, respectiv, dra Carmen Gheorghe-membru supleant Asociaţia Femeilor Rome, dl. 
Lucian Găman expert rom, dl. Gelu Duminică-Agenţia Împreună, domnul Vasile Ionescu 
- ACORD, dl. Cristi Mihalache-Roma Education Found România, domnul Valeriu 
Nicolae - Policy Center Roma and Minorities, domnul Zaharia Viorel - Partida Romilor 
Pro-Europa, domnul Cătălin Manea - Partida Romilor Pro-Europa, domnul Vasile Daniel 
- Partida Romilor Pro-Europa, domnul Iulian Paraschiv - Asociaţia Naţională a Tinerilor 
Romi din România, dra. Stoica Lavinia - Partida Romilor Pro-Europa, dra Efta Brânduşa 
– referent Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, 
dl. Georgescu Costel-Asociaţia Florarilor din România şi dra Mariea Ionescu - expert 
rom, doamna Onesia Babeş – consilier Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale, doamna Stoica Monica Marcela –consilier Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale -  Aceştia şi-au arătat 



 2

disponibilitatea de a coopera în rezolvarea a cât mai multor probleme legate de romi, dat 
fiind contextul euorpean actual şi indiferenţa instituţiilor naţionale.  
  
 Domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele Subcomisiei a explicat încă odată 
importanţa constituirii acestei substructuri parlamentare şi a informat pe cei prezenţi 
despre activităţile şi acţiunile care se vor desfăşura în cadrul acesteia. Domnul deputat 
Nicolae Păun si-a arătat dorinţa şi deschiderea de a comunica atât cu executivul cât şi cu 
legislativul. Domnul Păun a explicat că structura subcomisiei trebuie să se sprijine pe trei 
poli: ONG-urile rome pe de-o parte, instituţiile statului pe de alta parte şi nu în ultimul 
rând Parlamentul prin Comisia pentru drepturile omului culte şi problemele minorităţilor 
naţionale. Domnul deputat a evidenţiat incă odată faptul că atât ministerele cât şi celelalte 
instituţii ale statului pot fi invitate în cadrul subcomisiei şi mai ales faptul că se pot 
formula anumite propuneri legislative în domenile de inters ale etniei rome. 
  
 Domnul Vasile Ionescu, preşedinte ACORD, şi-a exprimat bucuria că s-a găsit o 
formulă in ceea ce priveşte rolul societăţii civile rome în structura subcomisiei. S-a 
hotărât prin acordul tuturor celor prezenţi ca domnul Vasile Ionescu sa fie numit delegat 
permanent din partea societăţii civile rome în cadrul subcomisiei. Domnul Vasile Ionescu 
şi-a exprimat dezamgirea datorita faptului că hotărîrile de guvern nu au rezolvat nici o 
problemă în ceea ce priveşte minoritatea romă şi a ajuns la concluzia că pâna la 
următoarea şedinţă a subcomisiei este bine să se elaboreze un document adoptat de toate 
ONG-urile rome, care să defineasca problematica romă. Deasemenea, domnul Ionescu a 
adăugat faptul că trebuie definit rolul tuturor experţilor romi propuşi.  
  
 Domnul deputat Nicolae Păun, a evidenţiat faptul că trebuie definită clar o relaţie 
între instituţiile statului şi subcomisie, însa rolul de negociator  îi revine celei din urmă. 
Domnul deputat ş-a exprimat acordul ca toţi cei prezenţi să devină colaboratori 
permanenţi ai subcomisiei. În acelaşi timp, domnul deputat a explicat că este necesară 
desemnarea unui leader al grupului de experţi care să expună şi să susţină împreună cu 
dumnealui iniţiativele grupului, iar desemnarea domnului Ionescu este salutată.  Domnul 
deputat, a explicat grupului de experţi faptul că experţii şi consilieri Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale sunt autorizaţi şi gata 
oricând să conceapă proiectele de lege care cei prezenţi doresc să devină iniţiative 
legislative.  
  
 S-a trecut la următorul punct pe ordinea de zi, în care s-au discutat cele trei 
documente focusate  pe problematica  romilor, respectiv: raportul Comisiei Prezidenţiale 
pentru analiza riscurilor sociale şi demografice, Platforma Europeană pentru romi, şi 
raportul Partidei Romilor Pro-Europa „ In/securitatea romilor în Europa ” prezentat în 
cadrul Conferinţei: Romi şi securitatea lor în Europa.  
  
 Domnul deputat Nicolae Păun s-a referit la raportul Comisiei Prezidenţiale ca la o 
premiză, explicând faptul că se poate emite un raport direct în plen în funcţie de ceea ce 
se doreşte. A mai adăugat faptul că celelalte două documente sunt sectoriale. 
  
 Domnul Cristi Mihalache a adaăugat că este necesar stabilirea unor întalniri 
tematice în vederea elaborări unor propuneri şi rapoarte în ceea ce priveşte tematica 
romă.  
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 Domnul Catălin Manea, vicepreşedinte Partida Romilor Pro-Europa a evidenţiat 
faptul că în funcţie de tematică se pot invita anumiţi actori cu destinaţie politică clară. De 
asemenea, domnul Manea a amintit ideea unui Comitet Interministerial al cărui climat 
poate da posibilitatea invitări actorilor politici amintiţi mai sus.  
 Domnul Vasile Ionescu a propus adoptarea celor trei documente ca şi premize ale 
cooperări parteneriale între administraţie şi organizaţiile rome. 
  
 Domnul Gelu Duminică, director Agenţia Împreună, a adaugat faptul că înaintea 
adopări celor trei documente ele trebuiesc prezentate de cei care le-au conceput.  Astfel, 
domnul Valeriu Nicolae, Policy Center Roma and Minorities, a explicat faptul că 
documentul propus de dumnealui este focusat pe Platforma Europeană pentru romi. 
Domnul Nicolae a adăugat faptul că în cadrul subcomisiei ar fi bine să se adopte anumite 
concluzii clare, concluzii ce ar trebui dezbătute la Summitul European.  
 Domnul Valeriu Nicolae a cerut susţinerea subcomisiei în ceea ce priveşte 
numirea unui expert rom în cadrul secretariatul Comisiei Europene, adăugând faptul că 
majoritatea europarlamentarilor români susţin acest lucru. Domul Nicolae a adăugat 
faptul că,- este necesar sprijinul Forumului European al Romilor şi Nomazilor deoarece 
sunt state cu un număr semnificativ de populaţie romă, cum ar fi : România , Bulgaria, 
Slovacia , Ungaria sau Spania, care au propus un secretariat la nivelul Comisiei 
Europene. Domnul Nicolae a amintit faptul că s-a creat o coaliţie între mai multe 
organizaţii internaţionale  care pun presiune pe eliminarea termenului de „antiţigănism”, 
idee ce ar trebui susţinută şi de membri subcomisiei. Domnul Nicolae a adăugat faptul că 
în 2012 preşedinta Finlandei doamna Tarja Halonen îşi termină mandatul, iar dumneaei 
are intenţii foarte bune referitoare la minoritatea romă, însă este destul de greu să se 
ajungă la o idee comună cu Italia şi Germania. Domnul Nicolae a concluzionat prin faptul 
că documentul dumnealui este doar un draft care trebuie finalizat, însă principalele linii 
prioritare în ceea ce priveşte un mecanism bugetat pentru romi, necesitatea unor birocraţi 
în Bruxelles care să expună problema romilor şi un task-force pe antiţigănism au fost 
evidenţiate.   
  
 Domnul deputat Nicolae Păun a adăugat la cele spuse de domnul Nicolae faptul 
ca dumnealui se poate întâlni cu toţi ambasadorii în ale căror ţări minoritatea romă se 
confruntă cu anumite probleme.  
  
 Următorul vorbitor a fost domnul Gelu Duminică, care a făcut remarci în ceea ce 
priveşte raportul Comisiei Prezidenţiale, adăugând faptul că raportul propune o serie de 
recomandări în ceea ce priveşte îmbunătăţirea situaţiei romilor. Una dintre remarci este 
cea de înfinţarea „Observatorului Social” pentru care s-au cheltuit foarte mulţi bani şi 
care a rămas blocat. Domnul Dumincă a propus ca problematica minorităţii rome să fie 
inclusă în agenda fiecărui minister, iar statul român să işi asume responsabilitatea în ceea 
ce priveşte îmbunătăţirea situaţiei romilor. Domnul Duminică a propus ca Agenţia 
Naţională pentru Romi, instrument al Guvernului, să fie transferată în corpul de lucru al 
Primului Ministru, având ca exemplu Asociaţia Naţională pentru Persoanele cu 
Handicap.. 
  
 Domnul deputat Nicolae Păun, a explicat faptul că acest raport trebuie să 
evidenţieze clar cum se poate diminua migraţia romilor deoarece în România nu există o 
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entitate care să culeagă date în acest caz sau date asupra problemelor cu care se confruntă 
minoritatea romă. Domnul deputat, a accentuat faptul că Agenţia Naţională pentru Romi 
işi pierde din entitate în eventualul transfer cu rolul de Corp de Specialitate al Primului 
Ministru, deoarece această instituţie are personal calificat care poate elabora politici 
publice pentru romi.  
 Domnul Gelu Duminică a concluzionat prin faptul că este momentul renunţării la 
„strategia guvernamentală de îmbunătăţire a situaţiei romilor” în forma ei actuală, în 
acest sens Agenţia Împreună elaborând un raport de monitorizare cu finalizare în luna 
decembrie a.c.    
  
 Domnişoara Mariea Ionescu a concluzionat spunând că problema romilor nu este 
una socială, ci una etno-politică, iar în acest sens instituţiile statului trebuie să devină 
coopernate.  
  
 Întâlnirea s-a încheiat cu prioritizarea acţiunilor ce urmează a fi desfăşurate în 
cadrul Subcomisiei şi s-a decis ca în următoarea şedinţă să se prezinte o viziune comună 
pentru fiecare palier propus.  
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Deputat 
 

Nicolae Păun 
 
 
 

 


