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 1. Numele și numărul documentului:  
 În conformitate cu art. 173 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană 
(TUE), a Protocolului nr. 1 și Protocolului nr. 2, anexate TUE și a Tratatului privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru învățământ a fost sesizată cu 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor - Raport de evaluare privind cadrele strategice naționale 
pentru romi ale statelor membre. 
 2. Data sesizării: 14.02.2022 
 3. Data scadentă pentru exprimarea opiniei: 21.03.2023 
 4. Dezbateri în data:  28.02.2023 
 5. Tip document: nelegislativ  
 

6. Textul proiectului de opinie 
 Referitor la conținutul Comunicării, membrii Comisiei au reținut următoarele:  

- Cadrul strategic al UE pentru romi se axează pe combaterea atitudinilor antirome și a 
discriminării, ținând seama, în același timp, de diversitatea populației rome și de necesitatea 
unei abordări intersecționale în ceea ce privește posibila combinație a discriminării pe motive 
de origine etnică cu alte caracteristici. Cadrul stabilește șapte obiective comune ale UE și, 
pentru prima dată, propune obiective la nivelul UE pentru 2030 și utilizarea unui portofoliu de 
indicatori. Realizarea obiectivelor Cadrului strategic al UE pentru romi necesită acțiuni atât la 
nivelul UE, cât și la nivel național, statele membre având principalele competențe, trebuind să 
elaboreze cadre strategice naționale specifice (CNSR) și să le comunice Comisiei; 
 - Comunicarea face un bilanț al cadrelor strategice naționale pentru romi, evaluează 
angajamentele asumate de statele membre și oferă orientări cu privire la orice îmbunătățire 
necesară, fiind însoțită de fișe de țară ce rezumă analiza strategiilor naționale adoptate de 
fiecare stat membru în parte și de mai multe țări candidate și potențial candidate la UE; 
 - toate statele membre au fost invitate să includă în CSNR, ca angajament minim, 
următoarele elemente: stabilirea unor niveluri de referință și a unor ținte către realizarea 
obiectivelor generale și a obiectivelor principale ale UE; combaterea atitudinilor antirome și a 
discriminării; asigurarea incluziunii socioeconomice a romilor marginalizați; combinarea 
măsurilor specifice cu cele generale; alocarea unui buget dedicat și crearea unor mecanisme de 
punere în aplicare, raportare, monitorizare și evaluare a progreselor înregistrate; includerea 
romilor și a organizațiilor societății civile pro-rome într-un proces sistematic de consultare și 
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cooperare; promovarea participării active a organizațiilor societății civile la elaborarea 
politicilor și la procesele din cadrul platformelor naționale și ale UE și punerea la dispoziția 
punctului național de contact pentru romi (PNCR) a mandatului, a personalului și a resurselor 
necesare și consolidarea rolului acestora; 
 - cele șapte state membre (Bulgaria, Cehia, Grecia, Ungaria, România, Slovacia și 
Spania) cu populații rome mai numeroase (peste 1% din populația totală), precum și Croația, 
au prezentat CSNR-uri cu angajamente mai ambițioase de prevenire și combatere a 
discriminării. Aceste statele au inclus măsuri de prevenire a segregării și de implicare în 
tranziția elevilor romi de la școlile segregate către mediile educaționale generale. Cu toate 
acestea, în unele cazuri, măsurile propuse par să fie insuficiente pentru a face față amplorii 
provocărilor. 
 - în cadrul obiectivelor sectoriale din domeniul educației, al ocupării forței de muncă, al 
sănătății și al locuințelor, numeroase CSNR-uri includ majoritatea măsurilor recomandate, 
educației fiind domeniul în care statele membre intenționează să ia măsurile cele mai ample. 
Creșterea accesului la educație, la locuri de muncă și la sănătate de calitate este un obiectiv 
strategic în toate CSNR-urile, deși este abordat cu diferite niveluri de detaliere. Măsurile 
stabilite de statele membre includ o gamă largă de activități care acoperă accesul la educația și 
îngrijirea timpurie, facilitarea accesului la educație, alfabetizarea în limba de școlarizare, 
sprijinul acordat copiilor romi pentru dobândirea de competențe digitale, măsuri de creștere a 
ratei de continuare a studiilor și de prevenire a părăsirii timpurii a școlii. Majoritatea statelor 
membre recunosc decalajul dintre romi și restul populației în ceea ce privește ocuparea forței 
de muncă și au propus măsuri de promovare a incluziunii, în vederea îmbunătățirii 
aptitudinilor și a competențelor digitale ale acestora, precum și pentru a oferi stagii, ucenicii și 
programe de formare profesională; 
 - Comisia invită statele membre, în special cele cu o populație de etnie romă 
semnificativă, să își intensifice eforturile de prevenire și eradicare a segregării școlare și 
spațiale a copiilor romi și să abordeze problema erorilor de diagnostic care conduc la plasarea 
necorespunzătoare a copiilor romi în sisteme de educație pentru elevi cu nevoi speciale. De 
asemenea, Comisia încurajează statele membre să identifice în mod proactiv și să elimine 
obstacolele care îi împiedică pe copiii romi să meargă la grădiniță și să beneficieze de o 
educație de bună calitate la toate nivelurile, în contexte nesegregate. Printre exemplele de 
practici promițătoare se numără aplicarea și adoptarea unei legi privind atitudinile antirome  în 
România (Legea nr. 2/2021 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 
antițigănismului); 
 - Cadrul strategic al UE pentru romi și recomandarea Consiliului încurajează statele 
membre, în special pe cele care se confruntă cu provocări mai mari și pe cele cu o populație de 
etnie romă semnificativă, să utilizeze pe deplin fondurile disponibile în Cadrul financiar 
multianual (CFM) 2021-2027 și în cadrul NextGenerationEU pentru populația romă; 
 - pentru ca CSNR-urile să producă schimbările dorite până în 2030, trebuie dezvoltate 
și menținute parteneriate solide între toate părțile interesate relevante, pentru a răspunde în 
mod eficace provocărilor specifice fiecărei țări. 
 

În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuțiilor, membrii 
Comisiei pentru învățământ au hotărât întocmirea prezentului proiect de opinie favorabil 
Comunicării.  
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