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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                               Bucureşti, 14 martie 2023                
şi problemele minorităţilor naţionale                                               COM (2023)7                          

     
            
            

      PROIECT DE OPINIE                                                              
 

asupra  documentului: COM(2023)7 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE 
PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL 
EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Raport de evaluare privind cadrele 
strategice naţionale pentru romi ale statelor membre 
 

În conformitate cu prevederile art.173 alin (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Tratatului privind Uniunea 
Europeană (TUE), al Protocolului nr.1 și al Protocolului nr.2, anexate tratatelor Uniunii 
Europene, și al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru 
drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a fost sesizată de către Biroul 
Permanent al Camerei Deputaților prin adresa, nr. 2/E din 14.02.2023, pentru examinare pe 
fond, cu inițiativa Comisiei Europene - E15/2022 - COM(2023)7 - COMUNICARE A 
COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL 
ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Raport de 
evaluare privind cadrele strategice naţionale pentru romi ale statelor membre, înregistrată 
cu nr. 4c-6/101 din 15 februarie 2023. 

Comunicarea este o inițiativă prioritară cu caracter nelegislativ, iar termenul pentru 
aprobarea proiectului de opinie de către Comisia pentru drepturile omului, culte și 
problemele minorităților naționale este 21 martie 2023. 

Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte și și problemele minorităților 
naționale au analizat documentul sus-menționat în şedinţa din 14 martie 2023, în 
conformitate cu prevederile art.175 alin (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor.    

Prezenta comunicare 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 un document de lucru al serviciilor Comisiei în două 
părți, care constau în fișe de țară ce rezumă analiza strategiilor naționale adoptate de fiecare 
stat membru în parte, precum și de mai multe țări candidate și potențial candidate la UE care 
participă la procesul de la Poznań. 
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Pentru fiecare stat membru, fișele de țară evaluează în ce măsură principalele măsuri 
propuse corespund obiectivelor Cadrului strategic al UE pentru romi și recomandării 
Consiliului, evidențiind domeniile în care sunt necesare îmbunătățiri și exemple de practici 
promițătoare.  

A doua parte a documentului de lucru al serviciilor Comisiei, care vizează țările 
candidate și potențial candidate la UE, urmează aceeași abordare. Prima parte a 
documentului de lucru al serviciilor Comisiei include un tabel elaborat de Agenția pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) privind obiectivele stabilite de fiecare 
stat membru, precum și un rezumat al constatărilor rapoartelor de evaluare de țară elaborate 
de inițiativa Monitorul civil al romilor (Roma Civil Monitoring – RCM) . 

Mai multe state membre, în special statele membre cu o populație romă mai numeroasă, 
au stabilit obiective naționale care corespund obiectivelor de la nivelul UE din Cadrul 
strategic al UE pentru romi. Se așteaptă ca aceste state membre să contribuie în mod 
corespunzător la efortul colectiv de atingere a acestor obiective. România a inclus doar unele 
obiective naționale care nu corespund obiectivelor de la nivelul UE. 

Din documentele anexate, membrii Comisiei au constatat că : 
-  în România, populația minoritară romă este de peste 1% (estimările din 2012 susțin 

că există 1,85 milioane de cetățeni români de etnie romă, în timp ce, potrivit recensământului 
din 2022, numărul celor care s-au declarat romi a fost de 569,5 mii persoane) și că, potrivit 
constatărilor din Cadrul Strategic Național pentru Romi (CNSR), nu există obiective 
naționale, ceea ce poate atrage riscul existenței unui impact negativ asupra capacității 
colective a statelor membre de a atinge obiectivele pentru 2030 ale Cadrului strategic al UE 
pentru romi. 

- România  a primit Recomandări Specifice de Țară (RST) în legătură cu incluziunea 
romilor în perioada 2012-2019, iar Rapoartele de țară publicate în cadrul semestrului au 
inclus referiri la importanța incluziunii educaționale și a educației de calitate pentru copiii 
romi; totodată, au apreciat că în raport a fost evidențiat și un element pozitiv ca exemplu de 
bună practică și anume, adoptarea Legii nr. 2/2021 privind unele măsuri pentru prevenirea 
și combaterea anti-țigănismului. 

- se fac eforturi susținute pentru atingerea obiectivelor stabilite la nivelul Uniunii 
Europene (cu toate că sunt dificil de atins, având în vedere că numărul real de cetățeni 
români de etnie romă este foarte mare, în raport cu cel înscris la recensământul din 2022), 
un fapt materializat în acest sens fiind adoptarea, la 28 aprilie 2022, a HG nr. 560/2022 
pentru aprobarea Strategiei de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome 
pentru perioada 2022-2027al cărei obiectiv general îl constituie creșterea calității vieții 
cetățenilor români aparținând minorității rome, fundamentată pe cetățenia activă, 
incluziunea socioeconomică și valorizarea patrimoniului cultural rom. Acesta este susținut 
de obiective specifice în domeniile sectoriale locuire, educație, ocupare și sănătate. Strategia 
este însoțită de un plan de monitorizare pe domeniile sectoriale ale strategiei, aceasta 
reprezentând și o condiție favorizantă pentru accesarea fondurilor europene, structurale și 
de investiții din Cadrul Financiar Multianual 2021-2027. 

În considerarea situației actuale, membrii Comisiei susțin necesitatea includerii în 
strategia națională a țării noastre a unor măsuri care să abordeze vulnerabilitățile legate de 
traficul de ființe umane, sărăcia în rândul copiilor romi, nevoile persoanelor de etnie romă 
cu dizabilități și combaterea segregării socio-spațiale, dar și necesitatea consolidării și 
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extinderii măsurilor existente pentru creșterea participării romilor la procesele de luare a 
deciziilor, combaterea segregării școlare, creșterea gradului de ocupare profesională sau 
îmbunătățirea condițiilor de locuit. 

 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, a examinării documentului european, a 
Fișei de informare a Direcției pentru Uniunea Europeană și a Notei Ministerului Afacerilor 
Externe, membrii Comisiei, au hotărât, cu majoritate de voturi,   întocmirea unui proiect 
de opinie favorabil promovării documentului Comisiei Europene - COM(2023)7 - 
COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 
COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR 
Raport de evaluare privind cadrele strategice naţionale pentru romi ale statelor membre 

și transmiterea acestuia către Comisia pentru afaceri europene, pentru finalizarea procedurii 
de examinare parlamentară, conform prevederilor Regulamentului Camerei Deputaților.         

        
 

 

 

PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR, 

 
  Deputat Iusein IBRAM                             Deputat Daniel-Florin GHIȚĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Consilier parlamentar Onesia  Babeș  
 


