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Către 

 Comisia pentru afaceri europene 

 Domnului preşedinte Angel Tîlvăr 

 
 

 
În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

vă înaintăm proiectul de opinie asupra Comunicării Comisiei către 

Parlamentul European şi Consiliu – Raport privind evaluarea cadrului UE 

pentru strategiile naţionale de integrare a romilor până în 2020 – COM 

(2018) 785, document transmis comisiei noastre în temeiul art.170 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru examinarea fondului. 

 

PREŞEDINTE, 

ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 14 mai 2019 

Nr. 4c-9/329 
 
 

PROIECT  DE  OPINIE 

asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European şi 

Consiliu – Raport privind evaluarea cadrului UE pentru strategiile 

naţionale de integrare a romilor până în 2020 

 

 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, potrivit 

art.173 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

şi completările ulterioare, cu documentul privind Comunicarea Comisiei 

către Parlamentul European şi Consiliu – Raport privind evaluarea cadrului 

UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor până în 2020 – COM 

(2018) 785, pentru examinarea fondului. 

 Membrii comisiei au dezbătut documentul mai sus menţionat în 

şedinţa din data de 7 mai 2019. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 

apariţia acestui document. Astfel, s-a precizat că raportul privind 

evaluarea cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor 

până în 2020 este punctul de plecare al unui proces care a dat rezultate 

pozitive și a reușit să marcheze o primă schimbare a tendințelor. 

Totodată, evaluarea sugerează că ar putea fi luate măsuri suplimentare 

pentru a se atinge obiectivele propuse.  
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Raportul rezumă constatările consultării publice deschise privind 

evaluarea cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor 

până în 2020, rezultatele evaluării care analizează modul în care statele 

membre își pun în aplicare propriile strategii naționale privind integrarea 

romilor și principalele lecții desprinse.   

În urma consultării publice, majoritatea respondenților a considerat 

că se înregistrează o îmbunătățire în domeniul educației și al sănătății, dar 

pentru ocuparea forței de muncă opiniile sunt împărțite. De asemenea, cu 

privire la discriminare și locuințe, numărul celor care au considerat că 

situația se înrăutățește este mai mare. În ceea ce privește elaborarea de 

politici la nivelul UE, cele mai multe progrese au fost înregistrate în 

domeniul educației și în combaterea discriminării. În ceea ce privește 

elaborarea de politici la nivel național, balanța s-a înclinat spre opinii 

pozitive referitoare la educație și asistență medicală. Dar nu sunt de 

neglijat opiniile negative referitoare la ocuparea forței de muncă, 

discriminare și, în special, la locuințe.  

De asemenea, există cauze multiple ale excluziunii pe care 

strategiile de integrare trebuie să le abordeze simultan. Printre acestea se 

numără discriminarea și atitudinile negative față de romi, angajamentul 

politic limitat, lipsa de participare a romilor în societate, capacitățile 

limitate ale instituțiilor și finanțarea insuficientă. Marea majoritate a 

respondenților a considerat că autoritățile naționale, regionale și locale au 

nevoie de sprijin din partea UE pentru a îmbunătăți situația romilor și că 

Uniunea trebuie să joace un rol mai important decât autoritățile naționale. 

În opinia acestora, autoritățile naționale trebuie să joace un rol 

semnificativ în combaterea atitudinilor negative față de romi și în 

creșterea participării acestora în societate. Din raport reiese că realizările 

sunt legate mai degrabă de acțiunile UE, decât de cele naționale, iar 

provocarea generală evidențiată de majoritatea părților interesate care au 

participat la consultările publice este lipsa unei integrări eficiente. 

În ceea ce privește rezultatele, evaluarea a vizat cinci criterii de 

bază:  
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• relevanța – a fost evaluată ca fiind, în general, pozitivă, dar cu o 

serie de limitări; 

• eficacitatea – a înregistrat progrese; 

• coerența -  evaluată ca fiind pozitivă la nivelul UE și limitată la nivel 

național;  

• eficiența -  a evaluat relația dintre resursele utilizate în cadrul unei 

intervenții și modificările generate și s-a axat pe eficiența monitorizării și 

raportării, urmărind să evalueze costurile și beneficiile; 

• valoare adăugată a UE -  a fost evaluată ca fiind pozitivă.  

Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 

2020 a acordat acestei minorități un loc prioritar pe agenda politică  

națională și a contribuit la atingerea unor obiective, la instituirea unor 

structuri, la finanțarea și monitorizarea necesară în vederea îmbunătățirii 

integrării romilor în întreaga Europă. 

România este statul din Uniunea Europeană cu numărul cel mai 

mare al populației de romi, conform recensămintelor populației şi 

estimărilor organizațiilor internaţionale. [621.600 (3,3%), potrivit 

rezultatelor definitive privind populaţia ale Recensământului din 2011].  

În baza Cadrului European, România a aplicat din 2012 o Strategie a 

Guvernului României privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând 

minorităţii romilor, fiind, astfel, printre primele state membre care au 

răspuns solicitării Consiliului EPSCO. Ulterior a fost elaborată Strategia 

Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând 

minorităţii rome pentru perioada 2014-2020. În ianuarie 2015, Guvernul 

României a aprobat, prin Hotărârea nr. 18/2015 Strategia Guvernului 

României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome 

pentru perioada 2015-2020, care a revizuit substanţial Strategia pentru 

perioada 2014-2020. Revizuirea a fost necesară pentru a alinia măsurile 

propuse cu documentele de bază ale UE în materie. Strategia din 2015 

este însoţită de planuri de acţiune concrete (educaţie, ocupare, sănătate şi 

locuire), la care se adaugă domenii precum serviciile sociale, cultura şi 
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combaterea discriminării. Documentul beneficiază şi de un mecanism 

întărit de implementare şi de monitorizare a aplicării. 

În comunicarea din aprilie 2014, Comisia Europeană a dat exemple 

de bune practici româneşti, printre care cele privind accesul în 

învăţământul superior sau medierea sanitară.  

În ultimii ani, România a introdus o serie de măsuri care vizează 

asigurarea accesului la educație pentru grupurile dezavantajate, sprijinirea 

programelor mediatorilor sanitari romi și al asistenților comunitari, 

implementează un program pilot de locuințe sociale pentru comunitățile de 

romi ș.a. 

Raportul privind evaluarea cadrului UE pentru strategiile naționale 

de integrare a romilor până în 2020 reprezintă un punct de plecare pentru 

politicile care vizează dezvoltarea atât a instrumentelor europene, cât și a 

structurilor naționale care promovează incluziunea romilor, combaterea 

atitudinilor extremiste, a crimelor motivate de ură împotriva romilor.  

Prejudecățile și excluziunea romilor continuă să fie provocări reale 

pentru Uniunea Europeană, pentru statele membre și pentru statele 

candidate la UE. Pentru combaterea acestui flagel se impun măsuri 

coroborate și angajamente ferme ale tuturor actorilor europeni 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării 

documentului supus dezbaterilor.  

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 

prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 

europene. 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Adrian Solomon    Violeta Răduţ  

        

 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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