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Comisia pentru drepturile omului, culte                     Bucureşti, 26 septembrie 2016 
şi problemele minorităţilor naţionale                                                 
           

 
 PROIECT  DE  OPINIE 

asupra  
Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi 
Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea punerii în aplicare a cadrului 
UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor şi a Recomandării Consiliului 
cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre – 2016 - COM 
(2016) 424 
 

 
În conformitate cu prevederile art.170 alineatul (1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a fost sesizată pentru examinarea pe fond, cu documentul: 
E46/2016 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea punerii în aplicare a 
cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor şi a Recomandării 
Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre – 
2016 - COM (2016) 424, trimis cu adresa nr.16/E din 07.09.2016, înregistrat cu nr. 4c-
5/615 din 13 septembrie 2016.  

 
Documentul supus examinării reprezintă o iniţiativă prioritară a Comisiei, cu 

caracter nelegislativ, iar termenul  pentru aprobarea proiectului de opinie de către 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale este 
13.10.2016. 

Comunicarea cuprinde concluziile generale privind progresele înregistrate în 
punerea în aplicare a cadrului UE în ceea ce priveşte strategiile naţionale de integrare a 
romilor şi analizează pentru prima dată măsurile de integrare a romilor, adoptate în 
conformitate cu recomandarea Consiliului. 

Cadrul UE a fost consolidat prin Recomandarea Consiliului cu privire la măsurile 
de integrare efectivă a romilor, recomandare care a extins cadrul, incluzând alte 
domenii, şi a invitat statele membre să comunice anual Comisiei măsurile pe care le 
adoptă în conformitate cu recomandarea, precum şi progresele înregistrate în ceea ce 
priveşte punerea în aplicare a strategiilor. 

Comisia a corelat monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce priveşte 
integrarea romilor cu Strategia Europa 2020, agenda sa mai amplă pentru creştere 
economică. Începând cu 2012, celor cinci state membre în care există comunităţile cele 
mai mari de romi şi care se confruntă cu cele mai stringente probleme le-au fost 
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adresate recomandări specifice fiecărei ţări privind modul în care politicile generale pot 
fi formulate pentru a fi mai favorabile incluziunii romilor. În 2016, recomandările 
propuse de Comisie pun accentul pe promovarea participării copiilor romi la o educaţie 
generală de calitate. Instrumentele juridice, de politică şi financiare de la nivel european 
au fost pe deplin aliniate cu lansarea perioadei de programare financiară 2014-2020. 

 
Membrii comisiei au examinat şi dezbătut  documentul mai sus-menţionat, inclusiv 

Fişa de informare întocmită de Direcţia pentru Uniunea Europeană a Camerei 
Deputaţilor, în şedinţa din data de 22 septembrie 2016, din totalul de 12 membri ai 
comisiei fiind prezenţi  8  deputaţi. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitată, reprezentanta Ministerului 
Afacerilor Interne, dna Şerban Serenela.  

Membrii comisiei consideră că aplicarea, monitorizarea şi raportarea activităţilor 
desfăşurate în cadrul strategiilor naţionale de integrare a romilor sunt extrem de 
importante pentru eficienţa măsurilor adoptate sau în curs de adoptare atât la nivel 
naţional, cât şi la nivel european şi apreciază ca un lucru pozitiv, în concordanţă cu 
recomandările Comisiei Europene, desemnarea Punctului naţional de contact pentru 
strategia naţională de integrare a romilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, 
care urmăreşte, printre altele,  ca politicile şi măsurile propuse la nivel naţional să fie în 
linie cu recomandările la nivel european şi corelate cu Strategia Europa 2020, prin 
orientarea eforturilor de incluziune socială a romilor, cu precădere către principalele 
patru domenii: educaţie, ocupare a forţei de muncă, sănătate şi locuire. 

 De asemenea, apreciază că progresul în reducerea decalajelor dintre persoanele 
aparţinând minorităţii rome şi restul populaţiei trebuie să se manifeste constant, în urma 
unor acţiuni sistematice, cu evaluări periodice, pentru că, în ciuda eforturilor făcute, pe 
teren nu sunt vizibile progrese reale, din datele prezentate observându-se existenţa unor 
diferenţe intercorelate, în toate componentele sociale esenţiale care definesc calitatea 
vieţii între persoanele aparţinând minorităţii rome şi restul populaţiei. 

În opinia membrilor comisiei, prezenta Comunicare scoate în evidenţă atât 
progresele făcute, cât şi aspecte mai puţin plăcute, legate de neatingerea unor obiective, 
generate şi pe fondul actualelor probleme privind migraţia. 
       În considerarea celor menţionate, în urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, 
membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea prezentului proiect de opinie, favorabil 
promovării Comunicării  Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea punerii în aplicare a 
cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor şi a Recomandării 
Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre – 
2016 - COM (2016) 424.  
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