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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 punerea în aplicare a strategiilor naţionale 

de integrare a romilor – COM (2019) 406, 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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PROIECT  DE  OPINIE 

asupra comunicării Comisiei către Parlamentul European şi 
Consiliu – Raport privind punerea în aplicare a strategiilor 

naţionale de integrare a romilor 
 COM (2019) 406 

 

 
 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 punerea în 
aplicare a strategiilor naţionale de integrare a romilor – COM (2019) 

406, pentru examinarea fondului. 
 Membrii comisiei au dezbătut documentul mai sus menţionat în 
şedinţa din data de 2 octombrie 2019 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 
apariţia acestui document. Astfel, s-a precizat că 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, pentru țările implicate în procesul de aderare la UE, a fost 
adăugat al cincilea domeniu - accesul la documentația civică. 

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 
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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 2020. Prin această consultare, 
Comisia Europeană și-a propus să colecteze opiniile părților interesate cu 
privire la realizările și provocările asociate celor şapte ani de aplicare a 
Cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor. 

 În luna decembrie 2018, Comisia Europeană a publicat o evaluare a 
cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor (SNIR) până 
în 2020. 

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. 

Raportul privind punerea în aplicare a strategiilor naționale de 
integrare a romilor se concentrează pe surse principale de evaluare, mai 
exact pe: 
- rapoartele punctelor naționale de contact pentru romi; 
- rapoartele societății civile; 
- date privind situația romilor; 
- o evaluare privind intervențiile care vizează incluziunea romilor. 

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. 

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 majoritate de voturi (o abţinere), 
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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