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PROIECT DE OPINIE 
asupra 

COMUNICĂRII 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 

     -  COM(2023)7 - 

 

Comisia pentru sănătate și familie a fost sesizată, potrivit art. 173 alin.(1) din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, cu documentul 

nelegislativ privind COMUNICAREA 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 – COM(2023)7. 

 

 Referitor la conținutul Comunicării, membrii Comisiei pentru sănătate și familie au 

subliniat și dezbătut aspectele deosebit de importante cu privire la situația cetățenilor români 

aparținând minorității rome. 

Unul dintre scopurile prezentei recomandări este de a confirma un angajament pe 

termen lung față de obiectivele comune privind egalitatea, incluziunea și participarea romilor 

și de a oferi orientări reînnoite și consolidate prin stabilirea de măsuri pe care statele membre 

le pot adopta în vederea atingerii obiectivelor respective. 

În contextul creșterii populismului și a rasismului în Uniune, este necesar să se pună 

accentul pe combaterea și prevenirea discriminării, inclusiv prin combaterea atitudinilor 

antirome, care reprezintă o cauză principală a discriminării și a excluziunii și exacerbează 

aceste fenomene. Prin urmare, planul de acțiune al UE de combatere a rasismului pentru 

perioada 2020-2025 din 18 septembrie 2020 stabilește o serie de acțiuni concrete de 

combatere a rasismului.  

Din 2005, Parlamentul European folosește expresia antigypsyism („atitudini 

antirome”) în rapoartele și rezoluțiile sale din 28 aprilie 2005, 15 aprilie 2015, 25 octombrie 

2017 și 12 februarie 2019. Mai multe organizații internaționale și ale societății civile au 

recunoscut fenomenul, cunoscut și sub denumirile de rasism îndreptat împotriva romilor, 

romafobie și antițigănism. În concluziile sale din 8 decembrie 2016, Consiliul a recunoscut 
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necesitatea de a combate toate formele de rasism împotriva romilor,  având în vedere că 

acestea reprezintă una din cauzele profunde ale excluziunii sociale și ale discriminării 

romilor.  

România face parte din cele 7 state membre ale Uniunii Europene ce au o populație 

de etnie romă semnificativă (peste 1%).  În acests sens, Punctul Național de Contact pentru 

Romi (PNCR) este responsabil de coordonarea eforturilor naționale de îmbunătățire a 

situației cetățenilor români aparținând minorității rome, de implicare în procesul de evaluare 

și monitorizare a progreselor înregistrate în implementarea Strategiei Guvernului României 

pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome, de raportare a acestora 

către Comisia Europeană și de formulare de propuneri de adaptare și revizuire a Strategiei. 

Obiectivul PNCR este acela de a  urmări ca politicile și măsurile propuse la nivel național să 

fie corelate cu recomandările la nivel european și cu Strategia Europa 2020, prin orientarea 

eforturilor de incluziune socială a romilor cu precădere către domeniile principale: educație, 

ocupare (ocuparea forței de muncă), sănătate, locuire, non-discriminare. Funcționarea PNCR 

este reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei 

Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome, cu 

modificările și completările ulterioare.  

 

 În urma analizei și dezbaterilor asupra aspectelor prezentate în cadrul discuțiilor 

privind COMUNICAREA 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 – 

COM(2023)7, membrii Comisiei pentru sănătate și familie au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, întocmirea prezentului Proiect de opinie, favorabil Comunicării. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

Dr. Nelu TATARU 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Maria-Rozalia BUCUR, 

Consilier parlamentar 


