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1. CONTEXT 

Excluziunea și discriminarea romilor sunt două probleme cu care lumea și Uniunea Europeană  

se confruntă dintotdeauna și față de care există angajamente pe termen mediu și lung. Schimbările 

structurale au nevoie de timp, iar de cele mai multe ori nu se poate schimba nimic în decursul unei 

generații.  

Pornind de la cadrul UE din 2011 pentru strategiile naționale de integrare a romilor, pentru a 

elimina decalajul dintre romi și restul populației (cu referire directă al domenii cum ar fi accesul la 

educație, locuri de muncă, sănătate și locuințe), pentru țările implicate în procesul de aderare la UE, a 

fost adăugat al cincilea domeniu - accesul la documentația civică (asistență pentru preaderare, 

implicarea societății civile, sporirea monitorizării evoluțiilor). 

În rapoartele din 2015 și 2016 s-au constatat îmbunătățiri ale situației romilor în unele dintre 

domeniile propuse. O evaluare care acoperă perioada 2011-2017 a fost efectuată ca răspuns la 

concluziile Consiliului UE din data de 8 decembrie 2016, privind „Accelerarea procesului de integrare 

a romilor”.  

De asemenea, cu ocazia publicării la 30 august 2017 a Comunicării privind „Revizuirea la 

jumătatea perioadei a Cadrului UE pentru integrarea națională a romilor” s-a reiterat ideea eliminării 

prejudecăților, a segregării și a discriminării cu care romii se confruntă încă, și a faptului că  statele 

membre trebuie să își intensifice eforturile pentru a îmbunătăți integrarea persoanelor de etnie romă. 

Această analiză a vizat modul în care statele membre și-au asumat incluziunea romilor prin strategiile 

naționale.  

În perioada 19 iulie 2017 - 25 octombrie 2017, a fost lansată consultarea publică privind 

evaluarea cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 20201. Prin această 

                                                 
1 Mai multe instrumente juridice, de politică și de finanțare au fost mobilizate la nivel european pentru a promova 

incluziunea romilor. Legislația UE, inclusiv Directiva 2000/43/CE a Consiliului, din 29 iunie 2000, de punere în aplicare a 

principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică și  Decizia-cadru privind 

combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal, interzice discriminarea 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=604
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/femm/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/libe/home.html
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/SWD20190320.do#dossier-SWD20190320
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2011/COM_2011_173_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2015:0299:FIN:RO:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2016:0424:FIN:RO:PDF
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/epsco/2016/12/08/
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc55e356097015e35c026220085.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc55e356097015e35c026220085.do
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-framework-national-roma-integration-strategies-2020_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0043&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM:l33178
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM:l33178
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consultare, Comisia Europeană și-a propus să colecteze opiniile părților interesate cu privire la 

realizările și provocările asociate celor 7 ani de aplicare a Cadrului UE pentru strategiile naționale de 

integrare a romilor. Mai concret este vorba despre opiniile legate de politica europeană și națională în 

domeniu, precum și de instrumentele juridice și de finanțare care au fost mobilizate pentru combaterea 

discriminării și promovarea integrării romilor. Pe baza acestei evaluări, Comisia Europeană și-a propus 

să definească strategia națională de integrare a romilor pentru perioada post 2020, potrivit solicitării 

primite de la statele membre UE.  

Totodată, în cadrul Semestrului european se promovează, anual, reformele politicilor generale 

de sprijinire a incluziunii romilor. Grație fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) 

pentru perioada 2014-2020, statele membre au posibilitatea de a aprecia problematica romilor ca fiind 

o prioritate specifică în materie de investiții pentru integrarea comunităților marginalizate. 

În luna decembrie 2018, Comisia Europeană a publicat o evaluare a cadrului UE pentru 

strategiile naționale de integrare a romilor (SNIR) până în 2020, vizând cadrul UE și modul în care 

acesta a mobilizat alte instrumente europene de politică, juridice și de finanțare pentru incluziunea 

romilor.  

Venind în completare pentru a realiza o imagine la zi, prezentul raport acoperă anul 2019 și se  

se axează pe punerea în aplicare la nivel național a măsurilor privind incluziunea romilor. 

 
  
2. PREZENTAREA PROPUNERII 

 

Raportul privind punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor se 

concentrează pe surse principalele de evaluare, mai exact pe: 

- rapoartele punctelor naționale de contact pentru romi; 

- rapoartele societății civile din cadrul proiectului-pilot al Parlamentului European „Monitorul 

civil al romilor”; 

- date privind situația romilor, provenite de la Agenția pentru drepturi fundamentale a Uniunii 

Europene; 

- o evaluare privind intervențiile care vizează incluziunea romilor. 

Majoritatea datelor de mai sus sunt cuprinse în Documentul de lucru al serviciilor Comisiei 

Europene care însoțește prezenta comunicarea - SWD(2019)320. 

Ca și până acum, raportul sintetizează cele mai importante tendințe vizând cele 4 domenii de 

politică ale cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor (educație, ocuparea forței de 

muncă, sănătate și locuințe), precum și combaterea discriminării și a atitudinilor negative față de romi. 

Pentru fiecare domeniu în parte este evidențiată situația romilor, principalele tipuri de măsuri de 

incluziune, realizările și provocările în ceea ce privește punerea în aplicare a acestora și se formulează 

învățarea în materie de politici, prin abordări promițătoare și priorități care trebuie abordate. 

De asemenea, raportul cuprinde măsurile luate în temeiul Recomandării Consiliului cu privire 

la măsurile de integrare efectivă a romilor2.  

În documentul de lucru care însoțește prezentul raport, ROMÂNIA este evaluată după 

rezumatul bazat pe raportul NRCP3 - măsuri de integrare a romilor din 2017, realizat de Ministerul 

fondurilor europene, luând în considerare că populația romă (estimare a Consiliului Europei, 

actualizată în iulie 2012) este de 1.850.000 de cetățeni  (9,42% din 19.638.309 cetățeni). Principalele 

realizări semnalate în anul 2017, se referă la:  

- angajarea în câmpul muncii a 4.088 de cetățeni romi; 

- formare profesională pentru 438 cetățeni romi; 

- programa școlară de limba și literatura română și programa școlară pentru istoria și tradițiile 

roma, precum și 5 concursuri naționale la care au participat 682 elevi de etnie romă;  

                                                                                                                                                                       
împotriva romilor, discursul de incitare la ură și infracțiunile motivate de ură. Statele membre au elaborat strategii naționale 

de integrare a romilor și au desemnat puncte de contact naționale pentru integrarea romilor, având drept scop coordonarea 

punerii în aplicare și a monitorizării acestora. Începând din 2016, statele membre au obligația de a raporta anual Comisiei 

Europene măsurile pe care le întreprind în domeniul integrării romilor. 
2 2013/C 378/01 
3 National Roma Contact Point  - Punctul național de contact al romilor 

https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester_en
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180785.do#dossier-COM20180785
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180785.do#dossier-COM20180785
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20190406.do#dossier-COM20190406
http://www.asociatiaproroma.ro/site/index.php/despre/scurtistoric
http://www.asociatiaproroma.ro/site/index.php/despre/scurtistoric
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/SWD20190320.do#dossier-SWD20190320
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2013:378:FULL&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2013:378:FULL&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0226&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0226&from=en
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- 650 de locuri finanțate pentru tinerii romi înscriși la examene de licență, 325 de locuri distincte 

pentru master și  60 de locuri pentru studii de doctorat; 

-  o creștere semnificativă a numărului de certificate de stare civilă și a numărului de documente 

de identitate emise cetățenilor romi; 

- programul pilot – „Case sociale pentru comunitățile de romi”, aprobat prin HG nr. 1237/2008, 

vizează implementarea proiectelor pilot pentru construcția a cel mult 300 de locuințe. 

Totodată, în documentul de lucru evaluarea se face și la nivelul poziției societății civile 

implicată în proiectul pilot al PE „Monitorul civil al romilor”, și ține cont de domenii de politică 

esențiale, elemente cheie, puncte slabe, diferențe și recomandări (educație, locuri de muncă, sănătate, 

locuințe), pe măsurile orizontale (anti-discriminare, lupta împotriva rasismului manifestat la nivelul 

etniei rome, grupurile vulnerabile), pe măsuri structurale (implicare la nivel central, implicare civilă, 

incluziune la nivel local, bază de date solidă, finanțare pentru societatea civilă). 

 

 

3. POZIŢII ALE ALTOR  INSTITUŢII 

 

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) a prezentat un document intitulat „Al 

doilea sondaj privind minoritățile și discriminarea în Uniunea Europeană - Romii - rezultate selectate”, 

în care sunt cuprinse informații cu privire la aproape 34.000 de persoane care trăiesc în gospodării 

rome, în nouă state membre din Uniunea Europeană (printre care și România), rezultate din aproape 

8.000 de interviuri directe cu romii. 

Parlamentul European a adoptat, la 12 februarie 2019, rezoluția referitoare la necesitatea de 

a consolida cadrul strategic al UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor post-2020 și de a 

intensifica lupta împotriva atitudinilor negative față de romi.  

De asemenea, unul dintre obiectivele Președinției române la Consiliului Uniunii Europene, 

care s-a desfășurat în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019,  l-a reprezentat stimularea solidarității și 

coeziunii sociale, prin promovarea politicilor privind combaterea discriminării, intoleranței şi 

xenofobiei. În acest sens, în perioada 4 - 5 martie 2019, a fost organizată, la București, Conferința la 

nivel înalt privind cadrul UE pentru strategiile naționale pentru incluziunea romilor, au fost dezbătute 

modalitățile de continuare a procesului de incluziune la nivel european după ajungerea la termen, în 

2020, a cadru strategic al UE.  

 

4. LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ -  OBSERVAȚII PRIVIND ROMÂNIA 

 

România este statul din Uniunea Europeană cu numărul cel mai mare al populației de romi, 

conform recensămintelor (populației) şi estimărilor organizațiilor internaţionale (621.600 cetățeni 

(3,3%), potrivit rezultatelor definitive ale Recensământului din 2011.  

În baza Cadrului European4, România a aplicat, din 2012, Strategia 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 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 la învăţământul superior sau medierea sanitară.  

Ministerul Afacerilor Externe din România promovează, constant, în relațiile bilaterale și în 

forurile internaționale, importanța eliminării complete a oricăror forme de discriminare la adresa 

                                                 
4 Cadrul European pentru strategiile naţionale privind incluziunea romilor până în 2020 adoptat în Consiliul ocupare, 

politică socială, sănătate şi afacerile consumatorului (EPSCO) la 19 mai 2011. 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_ro.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2019-0075&language=RO&ring=B8-2019-0098
https://www.romania2019.eu/event/conferinta-la-nivel-inalt-privind-cadrul-ue-pentru-strategiile-nationale-pentru-incluziunea-romilor/
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/REZULTATE-DEFINITIVE-RPL_2011.pdf
https://www.mae.ro/node/12109
http://www.anr.gov.ro/docs/Site2014/Strategie/Strategie_final_18-11-2014.pdf
https://lege5.ro/Gratuit/guytsnzwgm/strategia-guvernului-romaniei-de-incluziune-a-cetatenilor-romani-apartinand-minoritatii-rome-pentru-perioada-2015-2020-din-14012015?d=2019-04-24
https://lege5.ro/Gratuit/guytsnzwgm/strategia-guvernului-romaniei-de-incluziune-a-cetatenilor-romani-apartinand-minoritatii-rome-pentru-perioada-2015-2020-din-14012015?d=2019-04-24
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2014/COM_2014_209_RO_ACTE_f.pdf
https://www.mae.ro/node/48652
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romilor și susține, prin atribuțiile care îi revin, eforturile naționale în sensul incluziunii sociale a 

cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor. 

Existența Agenţiei naţionale pentru romi (ANR) se justifică prin importanța acordată 

problematicii romilor la nivel naţional şi european. Înființarea unei astfel de instituții, la nivelul 

administrației publice centrale, are în vedere elaborarea politicilor şi strategia Guvernului în domeniul 

protecţiei drepturilor minorităţii romilor, aplicarea, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea măsurilor 

din domeniile sectoriale de intervenţie socială, precum și urmărirea şi controlul aplicării 

reglementărilor din domeniul său de activitate. Totodată, se ocupă cu administrarea fondurilor bugetare 

pentru elaborarea programelor de dezvoltare a comunităţii de romi, asigură elaborarea politicilor 

sociale, strategiilor şi programelor destinate minorităţii romilor. 

De asemenea, în Raportul societății civile (2018) de monitorizare a implementării strategiei 

naționale de integrare a romilor în România intitulat „Focalizare pe precondiții structurale și 

orizontale pentru implementarea cu succes a strategiei”5 se arată că, alături de strategia națională, 

există planuri de acțiune la nivelul județelor și municipalităților6. 

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

educație pentru grupurile dezavantajate7, sprijinirea programelor mediatorilor sanitari romi și al 

asistenților comunitari8, implementează un program pilot de locuințe sociale pentru comunitățile de 

romi ș.a. 

La Camera Deputaţilor din România au fost examinate mai multe documente privind situația 

minorității rome9.  

În Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 91/04.10.2016 se atrage atenția asupra faptului că accesul 

limitat la ocuparea locurilor de muncă generează sărăcie în rândul romilor, declanşând mecanisme de 

excluziune şi producerea unor cicluri vicioase de sărăcie. De asemenea, se apreciază că trebuie 

întreprinse eforturi suplimentare în ceea ce privește implicarea autorităților locale, consolidarea 

cooperării cu societatea civilă, monitorizarea impactului măsurilor adoptate de statele membre. 

Corelativ, se arată că angajamentului politic din partea tuturor statelor membre trebuie să fie 

reconfirmat.  

De asemenea, Comisia pentru afaceri europene a organizat, în martie a.c., dezbaterea 

„Programe și finanțări pentru așezările informale din România”, în contextul avansării în procedură 

legislativă a unui proiect normativ (L721/2018) dedicat așezărilor  informale. Discuțiile au urmărit 

identificarea unor soluțiilor de finanțare dedicate  așezărilor informale, cu scopul de a demara procesul 

de recunoaştere a aşezărilor informale, care să le permită oamenilor care locuiesc în condiţii vitrege  să 

obţină  acte  de  identitate  şi  să  poată  accesa  servicii elementare de locuire decentă. 

Cu ocazia Conferinței la nivel înalt privind cadrul UE al strategiilor naționale pentru 

incluziunea romilor (4 martie 2019), Guvernul României a lansat, în dezbatere, noua Strategie de 

incluziune a cetățenilor români de etnie romă. 

În Hotărârea Camerei Deputaţilor din 37 aprilie 2019, adoptată în urma examinării Raportului 

privind evaluarea cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 202010, se 

                                                 
5 Editat sub auspiciile Comisiei Europene - Direcția generală justiție și consumatori, și elaborat în colaborare cu Centrul de 

resurse pentru comunitățile de romi, Agenția de dezvoltare comunitară „Împreună, Asociația Nevo Parudimos, Asociația 

DANROM Făurei, Asociația Pro Roma, Uniunea civică a tinerilor romi din România, Asociația E-Romnja, Fundația 

HEKS/EPER România, Agenția de dezvoltare comunitară „Inter-Activa”, Fundația Policy Centre for Roma and Minorities, 

Centrul romilor pentru politici de sănătate – SASTIPEN, Fundația Terre des hommes România.  
6 Cu toate acestea există puține date disponibile despre bugetele alocate pentru implementarea Strategiei naționale pentru 

incluziunea romilor (SNIR) și despre planurile de acțiune la niveluri inferioare, precum și despre rezultatele obținute. 
7 În acest sens, a se vedea Ordinul-cadru nr 6.134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ 

preuniversitar, Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6.158/22.12.2016 pentru adoptarea 

Planului de acțiune pentru desegregare şcolară și creșterea calității educaționale în unitățile de învățământ preuniversitar din 

România,  
8 În acest sens, a se vedea Ordinul nr. 393/630/4236/2017 pentru   aprobarea   Protocolului  de  colaborare  în  vederea  

implementării  serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei.  
9 A se vedea documentele CDEP  prin care s-a finalizat examinarea parlamentară în domeniul afacerilor europene și fișele 

realizate de Direcția pentru Uniunea Europeană (DUE), după cum urmează: Opinie finală CDEP nr. 1/933/RA/30.05.2011) 

și  fișa de informare DUE, Opinie Președinte CDep (1/3745/VZ/01.11.2013) și fișa de informare DUE, Hotărârea Camerei 

Deputaților (39/2014/09.09.2014) fișa de informare; Hotărârea Camerei Deputaţilor de adoptare a Opiniei (91/04.10.2016) 

și fișa de informare DUE. 

 

http://www.anr.gov.ro/
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-1-romania-2017-eprint-fin-ro.pdf
https://www.anl.ro/ro/locuinte-pentru-tineri/locuinte-pentru-rromi/
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-52423629/HCD%20COM%20424.PDF
http://www.cdep.ro/comisii/afaceri_europene/pdf/2019/pv031214.pdf
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=1&idp=21713
https://www.caleaeuropeana.ro/live-video-ro2019eu-conferinta-la-nivel-inalt-privind-cadrul-ue-al-strategiilor-nationale-pentru-incluziunea-romilor/
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susțin măsurile propuse de Comisia Europeană, care vizează reducerea decalajelor dintre populația 

romă și restul populației, în privința educației, ocupării forței de muncă, a stării de sănătate și a 

accesului la locuințe și utilități publice. În acest sens, se recomandă măsuri armonizate la nivel 

european pentru stimularea sectorul de afaceri în colaborare cu instituțiile publice și autorităților 

naționale, cu acțiuni concrete care să aibă ca rezultat îmbunătățirea situației economice în rândul 

populației rome. De asemenea, se susține dezvoltarea cadrului Uniunii Europene spre o flexibilitate 

sporită pentru adaptarea obiectivelor sale și selectarea grupurilor țintă în funcție de contextele 

naționale specifice, dar este nevoie de o strategie pragmatică la nivel european, care să răspundă atât 

necesităților pe termen lung ale integrării populației rome, cât și nevoilor sale imediate, considerându-

se necesară o coordonare intensificată pentru a se prelua, la nivelul Uniunii Europene, acele acțiuni și 

responsabilități care întâmpină dificultăți obiective la nivelul statelor membre. 

 

5. CONCLUZII 

 

Prezentul raport privind punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor - anul 

2019 - cuprinde revizuirea măsurilor de incluziune și necesită identificarea și dezvoltarea unor 

intervenții care răspund la provocări și sunt proporționale cu amploarea acestora. În același timp, 

trebuie avute în vedere rezultate măsurabile, care includ opțiuni realiste pentru acceptarea acestei 

minorități de către societate.  

Factorii de succes pentru planificarea, punerea în aplicare și monitorizarea intervențiilor sunt 

identificați după criterii, printre care: 

- un timp suficient de mare alocat pentru crearea unui climat de încredere; 

- monitorizarea, evaluarea și revizuirea politicilor și o bază solidă de date;  

- integrarea intervențiilor în cadre de politici și cadre juridice generale; 

- participarea activă a romilor în toate etapele; 

- dimensiunea de gen, inclusiv copii;  

- diversitatea și combaterea sărăciei extreme; 

- acțiuni explicite, dar nu exclusive; 

- desegregarea (în domeniul educației și al locuințelor) ca prioritate pe termen lung;  

- consolidarea capacității societății civile, a administrației publice și a romilor; 

- sprijin politic și financiar vizibil, pe termen lung;  

- monitorizare și evaluare cantitativă și calitativă independentă, pentru a măsura progresul și 

pentru a asigura revizuirea politicilor. 

 

6. LINK-URI UTILE: 

- Apelul lansat de Consiliu pentru o abordare strategică europeană post-2020 privind integrarea 

romilor 

- Tackling discrimination - Experts and organizations combating discrimination, EU actions on 

awareness-raising, EU funding to fight discrimination, diversity charters and management in EU 

countries 

- Roma minorities 2018 - 2019: Scaling up Roma Inclusion Strategies Truth, reconciliation and 

justice for addressing antigypsyism study  

- The protection of fundamental rights in the EU: European Parliament achievements during the 

2014-2019 legislative term and challenges for the future - brief la solicitarea Comisiei LIBE 

- Decizia-cadru privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin 

intermediul dreptului penal 

- Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene 

 

 

Carmen Denisa Ion 

23 septembrie 2019  

                                                                                                                                                                       
10 COM(2018)785 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15406-2016-INIT/ro/pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/search.html?word=roma+minorities
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608859/IPOL_STU(2019)608859_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/621911/IPOL_BRI(2019)621911_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33178&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33178&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33178&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12010P&from=EN
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=596

