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1. CONTEXT 

Lumea se confruntă de secole cu excluziunea și discriminarea romilor. Uniunea Europeană, la 

rândul său, și-a luat întotdeauna angajamente pe termen lung și a avut o abordare cuprinzătoare față de 

problemele acestei minorități. Însă, schimbările structurale au nevoie de mai mult timp, astfel că, de 

cele mai multe ori, un impact real nu se constată nici măcar în timpul unei generații. Pornind de la 

cadrul UE din 2011 pentru strategiile naționale de integrare a romilor, care a avut scopul de a elimina 

decalajul dintre romi și restul populației, în ceea ce privește accesul la educație, la locuri de muncă, 

sănătate și la locuințe, pentru țările implicate în procesul de aderare la UE a fost adăugat al cincilea 

domeniu - accesul la documentația civică – pentru a se îmbunătăți furnizarea de asistență pentru 

preaderare, de a se consolida implicarea societății civile și de a se spori monitorizarea acestor evoluții. 

În rapoartele din 2015 și 2016 s-au constatat îmbunătățiri ale situației romilor în unele dintre 

domeniile propuse. O evaluare care acoperă perioada 2011-2017 a fost efectuată ca răspuns la 

concluziile Consiliului din data de 8 decembrie 2016, privind „Accelerarea procesului de integrare a 

romilor”.  

Cu ocazia publicării la 30 august 2017 a Comunicării privind „Revizuirea la jumătatea 

perioadei a Cadrului UE pentru integrarea națională a romilor”, prim-vicepreședintele Comisiei 

Europene, dl Frans Timmermans a declarat că „(...) UE se întemeiază pe valorile toleranței și ale 

egalității. Nu toți cetățenii UE împărtășesc aceste valori, ceea ce este inacceptabil. Dacă se dorește 

eliminarea prejudecăților, a segregării și a discriminării cu care romii se confruntă încă în momentul 

de față, statele membre trebuie să își intensifice eforturile pentru a îmbunătăți integrarea persoanelor 

de etnie romă.”. De asemenea, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, dna Věra 

Jourova a subliniat: „(...) Cu sprijinul Comisiei, guvernele statelor membre ale UE au realizat un 

demers important, deși este doar un prim pas, și anume acestea au instituit strategii de integrare a 

http://www.cdep.ro/eu/afaceri_europene2015.listf
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/femm/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/libe/home.html
http://ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/SWD20180480.do
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination_en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2011/COM_2011_173_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2015:0299:FIN:RO:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2016:0424:FIN:RO:PDF
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/epsco/2016/12/08/
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc55e356097015e35c026220085.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc55e356097015e35c026220085.do
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2961_ro.htm
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romilor. Acum a sosit momentul ca statele membre să le pună în aplicare și să realizeze o schimbare 

reală în viețile oamenilor. Educația este domeniul crucial în care trebuie aplicate aceste strategii. 

Copiii romi ar trebui să aibă acces la școli exact în aceeași măsură ca și ceilalți copii. Educația este 

cheia pentru o mai bună integrare în societate, deschizând porți în vederea creării de locuri de muncă 

și a asigurării unui trai mai bun pentru toată lumea.” Această analiză a vizat modul în care statele 

membre și-au asumat incluziunea romilor prin strategiile naționale.  

În perioada 19 iulie - 25 octombrie 2017, a fost lansată consultarea publică privind evaluarea 

cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 20201. Prin această consultare, 

Comisia Europeană și-a propus să adune opiniile părților interesate cu privire la realizările și 

provocările asociate celor șapte ani de punere în aplicare a Cadrului UE pentru strategiile naționale de 

integrare a romilor. Mai concret este vorba despre punctele de vedere asupra politicii europene și 

naționale în domeniu, precum și de instrumentele juridice și de finanțare care au fost mobilizate pentru 

combaterea discriminării și promovarea integrării romilor. Pe baza acestei evaluări, Comisia 

Europeană și-a propus să definească strategia de integrare a romilor pentru perioada post 2020, potrivit 

solicitărilor primite de la statele membre ale UE.  

Totodată, în cadrul Semestrului european se promovează, anual, reforme ale politicilor generale 

de sprijinire a incluziunii romilor. Grație fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) 

pentru perioada 2014-2020, statele membre au posibilitatea de a aprecia problematica romilor ca fiind 

o prioritate specifică în materie de investiții pentru integrarea comunităților marginalizate. 

  

2. PREZENTAREA PROPUNERII 

 

Raportul privind evaluarea cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până 

în 2020 este punctul de plecare al unui proces care a dat rezultate pozitive și a reușit să marcheze o 

primă schimbare a tendințelor. Totodată, evaluarea sugerează că ar putea fi luate măsuri suplimentare 

pentru a se atinge obiectivele propuse.  

Raportul rezumă constatările consultării publice deschise privind evaluarea cadrului UE pentru 

strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020, rezultatele evaluării care analizează modul în 

care statele membre își pun în aplicare propriile strategii naționale privind integrarea romilor și 

principalele lecții desprinse.   

În urma consultării publice, majoritatea respondenților a considerat că se înregistrează o 

îmbunătățire în domeniul educației și al sănătății, dar pentru ocuparea forței de muncă opiniile sunt 

împărțite. De asemenea, cu privire la discriminare și locuințe, numărul celor care au considerat că 

situația se înrăutățește este mai mare. În ceea ce privește elaborarea de politici la nivelul UE, cele mai 

multe progrese au fost înregistrate în domeniul educației și în combaterea discriminării. Cu privire la  

elaborarea de politici la nivel național, balanța s-a înclinat spre opinii pozitive referitoare la educație și 

asistență medicală. Dar nu sunt de neglijat opiniile negative referitoare la ocuparea forței de muncă, 

discriminare și, în special, la lipsa de locuințe.  

De asemenea, există cauze multiple ale excluziunii pe care strategiile de integrare trebuie să le 

abordeze simultan. Printre acestea se numără discriminarea și atitudinea negativă față de romi, 

angajamentul politic limitat, lipsa de participare a romilor în societate, capacitățile limitate ale 

instituțiilor și finanțarea insuficientă. Marea majoritate a respondenților a considerat că autoritățile 

naționale, regionale și locale au nevoie de sprijin din partea UE pentru a îmbunătăți situația romilor și 

că Uniunea trebuie să joace un rol mai important decât autoritățile naționale. Totodată, autoritățile 

naționale trebuie să joace un rol semnificativ în combaterea atitudinilor negative față de romi și în 

creșterea participării acestora la activitățile din societate. Din raport reiese că realizările sunt legate mai 

                                                 
1 Mai multe instrumente juridice, de politică și de finanțare au fost mobilizate la nivel european pentru a promova 

incluziunea romilor. Legislația UE, inclusiv Directiva 2000/43/CE a Consiliului, din 29 iunie 2000, de punere în aplicare a 

principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică și  Decizia-cadru privind 

combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal, interzice discriminarea 

împotriva romilor, discursul de incitare la ură și infracțiunile motivate de ură. Statele membre au elaborat strategii naționale 

de integrare a romilor și au desemnat puncte de contact naționale pentru integrarea romilor, având drept scop coordonarea 

punerii în aplicare și a monitorizării acestora. Începând din 2016, statele membre au obligația de a raporta anual Comisiei 

Europene măsurile pe care le întreprind în domeniul integrării romilor. 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-framework-national-roma-integration-strategies-2020_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0043&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM:l33178
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM:l33178
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0226&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0226&from=en
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degrabă de acțiunile UE, decât de cele naționale, iar provocarea generală evidențiată de majoritatea 

părților interesate care au participat la consultările publice este lipsa unei integrări eficiente. 

Cât privește rezultatele, evaluarea a vizat cinci criterii de bază și trei criterii suplimentare2. La 

criteriile de bază s-a constatat:  

• relevanța – a fost evaluată ca fiind, în general, pozitivă, dar cu o serie de limitări; există o 

flexibilitate3 a UE pentru adaptarea obiectivelor sale și selectarea grupurilor-țintă în funcție de 

contextele naționale specifice; 

• eficacitatea – a înregistrat progrese; deși este considerată a fi limitată în îndeplinirea 

obiectivelor de integrare a romilor, eficacitatea este evaluată ca fiind pozitivă la nivelul UE și limitată 

la nivel național în ceea ce privește coordonarea; 

• coerența -  evaluată ca fiind pozitivă la nivelul UE4 și limitată la nivel național5; analiza 

coerenței a examinat cât de bine funcționează cadrul UE împreună cu alte instrumente naționale și ale 

UE. 

• eficiența -  a evaluat relația dintre resursele utilizate în cadrul unei intervenții și modificările 

generate și s-a axat pe eficiența monitorizării și raportării, urmărind să evalueze costurile și 

beneficiile6; 

• valoare adăugată a UE -  a fost evaluată ca fiind pozitivă7; evaluarea a arătat că acest cadru a 

fost esențial pentru dezvoltarea instrumentelor și a structurilor naționale și la nivelul UE, menite să 

promoveze incluziunea romilor, dar ambiția de „a elimina excluziunea romilor” nu a fost îndeplinită.  

În acest context se dorește:  

• combinarea integrării eficiente cu orientarea către romi, pentru a se asigura durabilitatea8; 

• un accent mai mare pe combaterea discriminării și a atitudinilor negative față de romi9;  

• stabilirea obiectivelor, colectarea datelor, monitorizarea și raportarea pentru a permite învățarea 

în materie de politici10; 

• încurajarea parteneriatului11;  

• abordarea diversității în rândul romilor12;  

• creșterea nivelului de ambiție în ceea ce privește progresele în faza de preaderare13.   

 

Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în anul 2020 a acordat 

acestei minorități un loc prioritar pe agenda politică  a statelor membre și a contribuit la atingerea unor 

obiective, la instituirea unor structuri, la finanțarea și monitorizarea necesară în vederea îmbunătățirii 

integrării romilor în întreaga Europă. 

                                                 
2 Criteriile suplimentare sunt examinate în raport cu criteriile de evaluare de bază cu care au cele mai strânse legături 

(echitatea în raport cu relevanța, coordonarea în raport cu eficiența, iar durabilitatea în raport cu valoarea adăugată a UE). 
3Această flexibilitate implică faptul că relevanța cadrului depinde îndeaproape de gradul de adecvare și de ambiție al 

obiectivelor și al măsurilor stabilite în strategiile naționale de integrare a romilor. 
4 Strategia Europa 2020, fondurile structurale și de investiții europene (ESI 2014-2020), extinderea, Agenda urbană, 

politicile UE în domeniul combaterii traficului de persoane sau propuneri precum directiva reformată privind apa potabilă. 
5 Romii nu sunt menționați în mod explicit în Garanția pentru tineret sau în Pilonul european al drepturilor sociale. 
6 Acest lucru se va raporta în contextul cadrului UE și al strategiilor naționale de integrare a romilor. 
7 Acțiunea UE a oferit valoare adăugată politicilor naționale prin dimensiuni politice, de guvernanță și financiare. 
8 Autoritățile naționale ar trebui să urmeze o strategie dublă, și anume făcând incluzive serviciile generale și oferind 

programe adaptate persoanelor cu gradul cel mai mare de vulnerabilitate.  
9 Statele membre ar trebui încurajate să pună în aplicare mai multe măsuri de combatere a discriminării și a atitudinilor 

negative față de romi. Un accent mai clar pe combaterea atitudinilor negative față de romi și a discriminării ar trebui să 

completeze, nu să înlocuiască abordarea referitoare la incluziune. 
10 Trebuie să existe un portofoliu de obiective de integrare a romilor adaptabile la nivel individual, cu ținte și indicatori 

aferente acestor obiective. 
11 Evaluarea a constatat că la nivelul UE național există mecanisme de guvernanță, dar funcția lor este în continuare 

limitată. Consolidarea cadrului și a strategiilor naționale necesită autonomizarea și consolidarea capacităților romilor, ale  

societății civile, ale autorităților naționale, în special ale punctelor naționale de contact și ale administrațiilor locale.  
12 Evaluarea arată că strategiile naționale de integrare a romilor ar trebui să reflecte mai bine nevoile grupurilor specifice și 

diversitatea condițiilor în rândul populației rome. 
13 Toate țările implicate în procesul de aderare au adoptat o strategie națională de integrare a romilor, au numit puncte 

naționale de contact pentru romi și au pus în aplicare un sistem de raportare anual similar cu cel al statelor membre. 
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Documentul de lucru14 al serviciilor Comisiei, care este anexat la raport, conține evaluarea 

completă. 

3. POZIŢII ALE ALTOR  INSTITUŢII 

 

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) a prezentat un document intitulat „Al 

doilea sondaj privind minoritățile și discriminarea în Uniunea Europeană - Romii - rezultate selectate”, 

în care sunt cuprinse informații cu privire la aproape 34.000 de persoane care trăiesc în gospodării 

rome, în nouă state membre din Uniunea Europeană (printre care și România), rezultate din aproape 

8.000 de interviuri directe cu romii. 

Parlamentul European a adoptat, la 12 februarie 2019, rezoluția referitoare la necesitatea de a 

consolida cadrul strategic al UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor post-2020 și de a 

intensifica lupta împotriva atitudinilor negative față de romi.  

De asemenea, unul dintre obiectivele Președinției române a Consiliului Uniunii Europene îl 

reprezintă stimularea solidarității și coeziunii sociale, prin promovarea politicilor privind combaterea 

discriminării, intoleranței şi xenofobiei. În acest sens, a fost organizată, la București, în perioada 4-5 

martie 2019, Conferința la nivel înalt privind cadrul UE pentru strategiile naționale pentru incluziunea 

romilor.  În cadrul Conferinței de la București, au fost dezbătute modalitățile de continuare a 

procesului de incluziune la nivel european după ajungerea la termen, în 2020, a actualului cadru 

strategic al UE.  

 

4. LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ 

 

• OBSERVAȚII PRIVIND ROMÂNIA 

 

România este statul din Uniunea Europeană cu numărul cel mai mare al populației de romi, 

conform recensămintelor populației şi estimărilor organizațiilor internaţionale. [621.600 (3,3%), 

potrivit rezultatelor definitive privind populaţia ale Recensământului din 2011].  

În baza Cadrului European15, România a aplicat din 2012 o Strategie a Guvernului României 

privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor, fiind, astfel, printre primele state 

membre care au răspuns solicitării Consiliului EPSCO. Ulterior a fost elaborată Strategia Guvernului 

României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2014-2020. 

În ianuarie 2015, Guvernul României a aprobat, prin Hotărârea nr. 18/2015 Strategia Guvernului 

României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, 

care a revizuit substanţial Strategia pentru perioada 2014-2020. Revizuirea a fost necesară pentru a 

alinia măsurile propuse cu documentele de bază ale UE în materie. Strategia din 2015 este însoţită de 

planuri de acţiune concrete (educaţie, ocupare, sănătate şi locuire), la care se adaugă domenii precum 

serviciile sociale, cultura şi combaterea discriminării. Documentul beneficiază şi de un mecanism 

întărit de implementare şi de monitorizare a aplicării. 

În comunicarea din aprilie 2014, Comisia Europeană a dat exemple de bune practici româneşti, 

printre care cele privind accesul în învăţământul superior sau medierea sanitară.  

Ministerul Afacerilor Externe din România promovează, constant, în relațiile bilaterale și în 

forurile internaționale, importanța eliminării complete a oricăror forme de discriminare la adresa 

romilor și susține, prin atribuțiile care îi revin, eforturile naționale în sensul incluziunii sociale a 

cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor. 

Agenţia naţională pentru romi (ANR) acordă importanța cuvenită problemelor romilor atât la 

nivel naţional, cât şi european. Înființarea unei astfel de instituții, la nivelul administrației publice 

centrale, are în vedere elaborarea politicilor Guvernului în domeniul protecţiei drepturilor minorităţii 

romilor, aplicarea, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea măsurilor din domeniile sectoriale de 

intervenţie socială, precum și urmărirea şi controlul aplicării reglementărilor din domeniul său de 

                                                 
14 SWD(2018)480 - Documentul de lucru al serviciilor Comisiei - Evaluarea cadrului UE pentru strategiile naționale de 

integrare a romilor până în 2020. 
15 Cadrul European pentru strategiile naţionale privind incluziunea romilor până în 2020 adoptat în Consiliul ocupare, 

politică socială, sănătate şi afacerile consumatorului (EPSCO) la 19 mai 2011. 

http://ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/SWD20180480.do
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_ro.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2019-0075&language=RO&ring=B8-2019-0098
https://www.romania2019.eu/event/conferinta-la-nivel-inalt-privind-cadrul-ue-pentru-strategiile-nationale-pentru-incluziunea-romilor/
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/REZULTATE-DEFINITIVE-RPL_2011.pdf
https://www.mae.ro/node/12109
http://www.anr.gov.ro/docs/Site2014/Strategie/Strategie_final_18-11-2014.pdf
https://lege5.ro/Gratuit/guytsnzwgm/strategia-guvernului-romaniei-de-incluziune-a-cetatenilor-romani-apartinand-minoritatii-rome-pentru-perioada-2015-2020-din-14012015?d=2019-04-24
https://lege5.ro/Gratuit/guytsnzwgm/strategia-guvernului-romaniei-de-incluziune-a-cetatenilor-romani-apartinand-minoritatii-rome-pentru-perioada-2015-2020-din-14012015?d=2019-04-24
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2014/COM_2014_209_RO_ACTE_f.pdf
https://www.mae.ro/node/48652
http://www.anr.gov.ro/
http://ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/SWD20180480.do
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activitate. Totodată, se ocupă cu administrarea fondurilor bugetare pentru elaborarea programelor de 

dezvoltare a comunităţii de romi, asigură elaborarea politicilor sociale, strategiilor şi programelor 

destinate minorităţii romilor. 

De asemenea, în Raportul societății civile (2018) de monitorizare a implementării strategiei 

naționale de integrare a romilor în România intitulat „Focalizare pe precondiții structurale și 

orizontale pentru implementarea cu succes a strategiei”16 se arată că, alături de strategia națională, 

există planuri de acțiune la nivelul județelor și municipalităților17. 

În ultimii ani, România a introdus o serie de măsuri care vizează asigurarea accesului la 

educație pentru grupurile dezavantajate18, sprijinirea programelor mediatorilor sanitari romi și al 

asistenților comunitari19, implementează un program pilot de locuințe sociale pentru comunitățile de 

romi ș.a. 

La Parlamentul României, Camera Deputaţilor a examinat mai multe documente privind 

situația minorității rome20.  

În Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 91/04.10.2016 se atrage atenția asupra faptului că accesul 

limitat la ocuparea locurilor de muncă generează sărăcie în rândul romilor, declanşând mecanisme de 

excluziune şi producerea unor cicluri vicioase de sărăcie. De asemenea, se apreciază că trebuie 

întreprinse eforturi suplimentare în ceea ce privește implicarea autorităților locale, consolidarea 

cooperării cu societatea civilă, monitorizarea impactului măsurilor adoptate de statele membre. 

Corelativ, se arată că angajamentului politic din partea tuturor statelor membre trebuie să fie 

reconfirmat.  

De asemenea, Comisia pentru afaceri europene a organizat, în martie a.c., dezbaterea 

„Programe și finanțări pentru așezările informale din România”, în contextul avansării în procedură 

legislativă a unui proiect normativ (L721/2018) dedicat așezărilor  informale. Discuțiile au urmărit 

identificarea unor soluțiilor de finanțare dedicate  așezărilor informale, cu scopul de a demara procesul 

de recunoaştere a aşezărilor informale, care să le permită oamenilor care locuiesc în condiţii vitrege  să 

obţină  acte  de  identitate  şi  să  poată  accesa  servicii elementare de locuire decentă. 

Cu ocazia Conferinței la nivel înalt privind cadrul UE al strategiilor naționale pentru 

incluziunea romilor (4 martie 2019), Guvernul României a lansat, în dezbatere, noua Strategie de 

incluziune a cetățenilor români de etnie romă. 

 

5. CONCLUZII 

 

Raportul privind evaluarea cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până 

în 2020 reprezintă un punct de plecare pentru politicile care vizează dezvoltarea atât a instrumentelor 

europene, cât și a structurilor naționale care promovează incluziunea romilor, combaterea atitudinilor 

extremiste, a crimelor motivate de ură împotriva romilor.  

                                                 
16 Editat sub auspiciile Comisiei Europene - Direcția generală justiție și consumatori, și elaborat în colaborare cu Centrul de 

resurse pentru comunitățile de romi, Agenția de dezvoltare comunitară „Împreună, Asociația Nevo Parudimos, Asociația 

DANROM Făurei, Asociația Pro Roma, Uniunea civică a tinerilor romi din România, Asociația E-Romnja, Fundația 

HEKS/EPER România, Agenția de dezvoltare comunitară „Inter-Activa”, Fundația Policy Centre for Roma and Minorities, 

Centrul romilor pentru politici de sănătate – SASTIPEN, Fundația Terre des hommes România.  
17 Cu toate acestea există puține date disponibile despre bugetele alocate pentru implementarea Strategiei naționale pentru 

incluziunea romilor (SNIR) și despre planurile de acțiune la niveluri inferioare, precum și despre rezultatele obținute.  
18 În acest sens, a se vedea Ordinul-cadru nr 6.134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ 

preuniversitar, Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6.158/22.12.2016 pentru adoptarea 

Planului de acțiune pentru desegregare şcolară și creșterea calității educaționale în unitățile de învățământ preuniversitar din 

România,  
19 În acest sens, a se vedea Ordinul nr. 393/630/4236/2017 pentru   aprobarea   Protocolului  de  colaborare  în  vederea  

implementării  serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei.  
20 A se vedea documentele CDEP  prin care s-a finalizat examinarea parlamentară în domeniul afacerilor europene și fișele 

realizate de Direcția pentru Uniunea Europeană (DUE), după cum urmează: Opinie finală CDEP nr. 1/933/RA/30.05.2011) 

și  fișa de informare DUE, Opinie Președinte CDep (1/3745/VZ/01.11.2013) și fișa de informare DUE, Hotărârea Camerei 

Deputaților (39/2014/09.09.2014) fișa de informare; Hotărârea Camerei Deputaţilor de adoptare a Opiniei (91/04.10.2016) 

și fișa de informare DUE. 

 

https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-1-romania-2017-eprint-fin-ro.pdf
https://www.anl.ro/ro/locuinte-pentru-tineri/locuinte-pentru-rromi/
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-52423629/HCD%20COM%20424.PDF
http://www.cdep.ro/comisii/afaceri_europene/pdf/2019/pv031214.pdf
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=1&idp=21713
https://www.caleaeuropeana.ro/live-video-ro2019eu-conferinta-la-nivel-inalt-privind-cadrul-ue-al-strategiilor-nationale-pentru-incluziunea-romilor/
https://www.caleaeuropeana.ro/live-video-ro2019eu-conferinta-la-nivel-inalt-privind-cadrul-ue-al-strategiilor-nationale-pentru-incluziunea-romilor/
https://sgg.gov.ro/new/comunicat-3/
https://www.edu.ro/ordin-cadru-nr-613421122016-privind-interzicerea-segreg%C4%83rii-%C8%99colare-%C3%AEn-unit%C4%83%C8%9Bile-de-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt
https://www.edu.ro/ordin-cadru-nr-613421122016-privind-interzicerea-segreg%C4%83rii-%C8%99colare-%C3%AEn-unit%C4%83%C8%9Bile-de-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt
https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-%C8%99i-cercet%C4%83rii-%C8%99tiin%C8%9Bifice-nr-615822122016-pentru-adoptarea
https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-%C8%99i-cercet%C4%83rii-%C8%99tiin%C8%9Bifice-nr-615822122016-pentru-adoptarea
https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-%C8%99i-cercet%C4%83rii-%C8%99tiin%C8%9Bifice-nr-615822122016-pentru-adoptarea
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/O393-630-4236-2017.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/O393-630-4236-2017.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1005636811/Opinie%20presedinte%20E9%20-%20com%20173.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2011/fi_818.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1451999053/Opinie%20CDep%20com%20460.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2013/fi_1478.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F2093600084/HCD_209.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F2093600084/HCD_209.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2014/fi_1587.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-52423629/HCD%20COM%20424.PDF
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2016/fi_2115.pdf
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Prejudecățile și excluziunea romilor continuă să fie provocări reale pentru Uniunea Europeană, 

pentru statele membre și pentru statele candidate la UE. Pentru combaterea acestui flagel se impun 

măsuri coroborate și angajamente ferme ale tuturor părților implicate.   

 

6. LINK-URI UTILE 

 

- Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene 

- Apelul lansat de Consiliu pentru o abordare strategică europeană post-2020 privind integrarea 

romilor 

- The protection of fundamental rights in the EU: European Parliament achievements during the 

2014-2019 legislative term and challenges for the future - brief la solicitarea Comisiei LIBE 

- Roma minorities 2018 - 2019: Scaling up Roma Inclusion Strategies Truth, reconciliation and 

justice for addressing antigypsyism study  

-        Decizia-cadru privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin 

intermediul dreptului penal 

- Tackling discrimination - Experts and organizations combating discrimination, EU actions on 

awareness-raising, EU funding to fight discrimination, diversity charters and management in EU 

countries 

- Comisia Europeană - Comunicat de presă Incluziunea romilor: Sunt necesare mai multe 

eforturi pentru a îmbunătăți accesul romilor la educație și la locuri de muncă - 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2961_ro.htm  
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