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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

Bucureşti, 14 octombrie 2013 
Nr. 4c-7/497 

 
 

PROIECT  DE  OPINIE 

asupra propunerii de Recomandare a Consiliului cu privire la măsurile 

de integrare efectivă a romilor în statele membre - COM (2013) 460 

 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în temeiul HCD 

nr.11/2011, cu propunerea de Recomandare a Consiliului cu privire la măsurile 

de integrare efectivă a romilor în statele membre - COM (2013) 460, în 

vederea examinării fondului. 

 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat 

în şedinţa comisiei din data de 8 octombrie 2013. 

 În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la apariţia 

acestui document. Astfel, s-a precizat că documentul european prezintă 

situaţia actuală din Europa, unde o parte dintre cetăţenii de etnie romă sunt 

supuşi prejudecăţii, intoleranţei, discriminării și excluziunii sociale, fiind 

marginalizaţi și trăind în condiţii socio-economice precare. Exercitarea deplină 

a drepturilor privind libera circulaţie în UE nu poate fi îngrădită, dar, în ceea 

ce-i priveşte pe romi, ar trebui să se prevadă şi o serie de îmbunătăţiri 

referitoare la condiţiile de trai și la integrarea economică și socială a acestora 

în statele membre (atât în cele de origine, cât și în cele de reședinţă).  

 Pe baza Cadrului european pentru strategiile naţionale de integrare a 

romilor până în 2020, aprobat de Consiliul European în iunie 2011, Comisia 

Europeană îşi propunea:  



- să se asigure că statele membre adoptă o abordare eficace pentru 

integrarea romilor; 

- să sprijine obiectivele cu privire la cei 4 piloni (educaţia, ocuparea forţei 

de muncă, sănătatea şi locuinţele);  

- să raporteze anual cu privire la progresele înregistrate de statele 

membre.  

 În data de 19 mai 2011, Consiliul a adoptat concluziile privind Cadrul UE 

pentru strategiile naţionale de integrare a romilor, care exprima angajamentul 

statelor membre de a avansa procesul de integrare socioeconomică. Tot în 

acelaşi an, s-a cerut punerea în aplicare rapidă a concluziilor Consiliului din 19 

mai 2011 privind Cadrul UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor 

până în 2020, în special în ceea ce privește elaborarea, actualizarea sau 

dezvoltarea strategiilor naţionale ale statelor membre privind integrarea 

romilor sau a pachetelor integrate de măsuri de politică pentru îmbunătăţirea 

situaţiei romilor. 

 În 2012 s-au evaluat pentru prima dată strategiile naţionale prezentate 

de statele membre şi se adoptă concluzii  şi indicaţii specifice privind punctele 

forte şi punctele slabe ale strategiei fiecărui stat membru. 

 Raportul Comisiei din 2013 s-a axat pe progresele înregistrate de statele 

membre, care au urmărit: 

- existenţa unor condiţii prealabile pentru punerea în aplicare a strategiilor 

naţionale;  

- implicarea autorităţilor regionale şi locale, precum şi a societăţii civile;  

- monitorizarea şi evaluarea punerii în aplicare a strategiilor;  

- consolidarea rolului punctelor de contact naţionale pentru romi; 

- alocarea fondurilor necesare;  

- intensificarea luptei împotriva discriminării şi integrarea sa în cadrul altor 

politici.  

 Referitor la obiectivul prezentei propuneri s-a menţionat că aceasta are la 

bază comunicările din 2011 și 2012 ale Comisiei Europene și concluziile din 

2011 ale Consiliului cu privire la integrarea romilor. Documentul vizează 

accelerarea progreselor, printr-o serie de măsuri concrete, cu importanţă în 

aplicarea strategiilor, vizând eficacitatea lor. De asemenea, propunerea oferă 
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orientări pentru statele membre şi consolidează cadrul UE cu un instrument 

juridic fără caracter obligatoriu, astfel încât să fie mai ușor pentru statele 

membre să își concretizeze angajamentele. 

 Recomandarea vizează, în mod special: 

- o acţiune cu obiective specifice, bazată pe cele mai bune practici, 

pentru consolidarea integrării romilor, cu respectarea deplină a principiului 

subsidiarităţii şi fără să se suprapună legislaţiei existente a UE. Acţiunea 

vizează educaţia, ocuparea forţei de muncă, sănătatea şi locuinţele; 

- aspectele esenţiale pentru punerea în practică a politicilor de integrare 

a romilor și pentru garantarea sustenabilităţii acestora, cum ar fi: combaterea 

discriminării și a stereotipurilor, protecţia copiilor și a femeilor, adoptarea unei 

strategii de investiţii sociale, strângerea de informaţii cu privire la situaţia 

romilor, în scopul de a se monitoriza impactul politicilor, concretizarea 

angajamentelor naţionale în acţiune la nivel local, sprijin pentru activitatea 

organismelor care promovează egalitatea de tratament a romilor, consolidarea 

resurselor și a capacităţilor punctelor de contact naţionale pentru romi și 

dezvoltarea cooperării transnaţionale; 

- principii generale menite să asigure alocarea transparentă și adecvată a 

fondurilor (nu doar a fondurilor UE, ci și a fondurilor naţionale și locale) pentru 

integrarea romilor. 

 În ceea ce priveşte implicaţiile României, s-a precizat că în Strategia 

Guvernului României din decembrie 2011, de incluziune a cetăţenilor români 

aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020, se prevede că 

politica Guvernului României se bazează pe o abordare pro-activă, care are 

drept obiectiv creşterea generală a standardului de viaţă al populaţiei şi 

stimularea câştigurilor obţinute din muncă prin facilitarea ocupării şi 

promovarea politicilor incluzive cu adresabilitate către toate grupurile 

vulnerabile printre care şi minoritatea romă. Aplicarea politicii de incluziune 

socială a minorităţii romilor presupune o abordare integratoare, un proces 

planificat şi acţiuni conjugate, urmate de adoptarea de strategii, programe şi 

proiecte specifice. Politicile sociale cu referire la minoritatea romilor, axate pe 

conceptul de incluziune socială, adoptate de Guvern sunt: Planul naţional anti-

sărăcie şi Promovare a incluziunii sociale (PNAinc), Memorandumul comun de 
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incluziune socială (JIM), Planul naţional de dezvoltare al României 2007 - 2013 

(PNDR), Programul guvernamental pentru perioada 2009-2012 şi Programul 

naţional de reformă 2011 - 2013. 

 De asemenea, s-a spus că Agenţia Naţională pentru Romi a iniţiat 

procesul de consultare şi elaborare a Strategiei cu reprezentanţi ai ministerelor 

de resort şi ai instituţiilor de specialitate ce urmează să implementeze măsurile 

prevăzute în planurilor de măsuri sectoriale, cu structurile asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale şi reprezentanţii societăţii civile, cu 

începere din luna noiembrie 2010. După consultarea acestora, în conformitate 

cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, documentul a fost supus procesului de consultare publică 

în perioada 1-31 august 2011. Strategia Guvernului se implementează în 

perioada 2012-2020. Documentul este însoţit de planuri de măsuri aferente 

fiecărei direcţii de acţiune. În funcţie de evoluţiile la nivel naţional şi european, 

Strategia Guvernului va fi modificată, adaptată şi completată, planurile de 

măsuri specifice urmând a fi actualizate pe baza rezultatelor şi recomandărilor 

formulate în procesul de evaluare şi monitorizare.  

 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 

prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 

europene a Camerei Deputaţilor şi, spre informare, Biroului Permanent al 

Camerei Deputaţilor şi Direcţiei pentru Uniunea Europeană. 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Florin Iordache    Mihăiţă Găină 

           
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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