
  

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte    
şi problemele minorităţilor naţionale                             
    
 

COMUNICAT  DE  PRESĂ 
 

Miercuri, 2 aprilie 2014, membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte 
şi problemele minorităţilor naţionale s-au întâlnit, la sediul comisiei, cu dl Nils 
Muižnieks, Comisar pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei. 
 Dl Nils Muižnieks, a evidenţiat, încă de la început, faptul că întâlnirea este 
circumscrisă misiunii sale  de a vizita fiecare din cele 47 de state membre ale 
Consiliului Europei, în vederea identificării eventualelor imperfecţiuni din 
legislaţia şi practica acestora cu privire la respectarea drepturilor omului 
prevăzute în instrumentele de lucru ale Consiliului, un interes deosebit fiind 
acordat arhitecturii instituţiilor care au ca obiect protecţia acestor drepturi. 
 Problemele examinate în cadrul întâlnirii au vizat drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi, drepturile copiilor şi drepturile persoanelor aparţinând minorităţii 
rome.  

Domnul deputat Nicolae Păun, în calitate de preşedinte al Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi  al Subcomisiei 
parlamentare pentru romi, a precizat, privitor la situaţia cetăţenilor români de 
etnie romă, că problemele sunt departe de a fi rezolvate dar că statul român 
conştientizează situaţia acestora în momentul de faţă şi mai ales eforturile care se 
fac la nivel european pentru îmbunătăţirea situaţiei minorităţii rome. Totodată s-a 
pus accentul asupra găsiri celor mai bune soluţii în vederea reformării legislaţiei 
naţionale precum şi a unora dintre instituţiile angrenate în derularea Strategiei 
Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii 
romilor pentru perioada 2012-2020.  

Discuţiile au fost purtate pe marginea materialului anexat. 
 
   

PREŞEDINTE, 
    
     Deputat 

Nicolae Păun 
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ANEXA 
 

Minoritatea roma 
 
* Minoritatea romă din România constituie unul dintre grupurile etnice 

minoritare cele mai mari din România. Conform recensământului din 2012, 
aceştia numărau 621.600 de persoane sau 3,3 % din totalul populaţiei, fiind al 
doilea grup etnic minoritar din România după cel maghiar; neoficial, cifra 
depăşeşte 2 milioane de persoane.  
  
 * Instituţional, Agenţia Naţională pentru Romi este structura 
guvernamentală de reprezentare a romilor în plan naţional. Instituţia funcţionează 
ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate 
juridica, în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al 
Guvernului.  
 Agenţia Naţionala pentru Romi este condusă de un preşedinte cu rang de 
secretar de stat, numit prin decizie a Primului-Ministru. 
  
 * Deceniul de Incluziune a Romilor, 2005-2015, este o iniţiativă adoptată 
de nouă ţări din Europa Centrala şi de Sud, respectiv Bulgaria, Croaţia, Cehia, 
Macedonia, România, Serbia, Muntenegru, Slovacia şi Ungaria  şi sprijinită, în 
acelaşi timp, de către comunitatea internaţională. Ea se concretizează ca un prim 
efort de cooperare internaţională în scopul schimbării vieţii romilor din Europa. 
  
 * Pe baza comunicării Comisiei Europene din aprilie 2011, Consiliul 
Ocupare, Politică Socială, Sănătate şi Afacerile Consumatorului (EPSCO) a 
aprobat, la 19 mai 2011, Cadrul European pentru strategiile naţionale privind 
incluziunea romilor până în 2020. Acest document a fost confirmat, ulterior, la 
nivelul Consiliului European de vară 2011. 
 Cadrul European reprezintă un document ambiţios, destinat reducerii sau 
eliminării unor fenomene precum discriminarea, sărăcia sau excluziunea socială a 
persoanelor de etnie roma aflate în statele membre UE. Adoptarea sa confirmă 
faptul că integrarea economică şi socială a romilor reprezintă o provocare şi o 
responsabilitate pentru toate statele membre ale UE. 
 Consiliul EPSCO a solicitat statelor membre UE să prezinte, până la 
sfârşitul anului 2011, strategii sau seturi de politici sociale, în vederea favorizării 
incluziunii romilor. Principalele elemente urmărite sunt în domeniile educaţiei, 
ocupării forţei de muncă, sănătăţii şi accesului la locuinţă al persoanelor de etnie 
roma. Urmare solicitării EPSCO, toate statele membre (mai puţin Malta) au 
elaborat strategii sau, după caz, seturi de politici sociale. 
 Comisia Europeană are atribuţia de a evalua evoluţia măsurilor de integrare 
socială a romilor adoptate de statele membre. Astfel, punerea în practică a 
strategiilor naţionale de incluziune socială a romilor urmează a face obiectul unor 
analize periodice ale Comisiei. 
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 * În mai 2012, Comisia Europeană a publicat comunicarea „Strategiile 
naţionale de integrare a romilor – un prim pas spre aplicarea Cadrului UE”, în 
care analizează aspecte de conţinut ale strategiilor sau seturilor de măsuri propuse 
de statele membre. Prima comunicare a Comisiei privind implementarea 
strategiilor sau seturilor de măsuri naţionale urmează a fi publicată în primăvara 
anului 2013. 
  
 * În data de 14 decembrie 2011, a fost adoptată Hotărârea  pentru 
aprobarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020, document 
publicat în partea I a MO nr.6 din 4 ianuarie 2012, document care asigură 
continuitatea măsurilor întreprinse prin Strategia Guvernului României de 
îmbunătăţire a situaţiei romilor pe perioada 2001-2010 adoptată prin Hotărârea 
nr.430/2001.  
  
 * Deceniul de Incluziune a Romilor este o modalitate de a conştientiza pe 
termen lung  problemele bine înrădăcinate ale romilor, acţiune coordonată la 
nivelul guvernelor şi organizaţiilor internaţionale în parteneriat cu societatea 
civilă roma. Deceniul este o încercare unică de a sparge rutina unui ciclu al 
sărăciei prin sporirea oportunităţilor de implicare reală a romilor în viaţă 
economică şi socială a unei regiuni. 
 În România, Agenţia Naţională pentru Romi (ANR) este responsabilă 
pentru coordonare a  activităţilor  legate de Deceniul de incluziune a romilor. 

 
* În Parlamentul României, în conformitate prevederilor art.62 din 

Constituţia României, minoritatea romă este reprezentată de organizaţia Partida 
Romilor ”Pro-Europa” - organizaţie neguvernamentală, asimilată unui partid 
politic pe perioada alegerilor locale şi generale, prin preşedintele său, dl deputat 
Nicolae Păun.  

Scopul şi obiectivele asociaţiei Partida Romilor “Pro-Europa”  se  
constituie în: păstrarea,  exprimarea şi dezvoltarea identităţii minorităţii rome, în 
special, a învăţământului în limba minorităţii rome, a culturii minorităţii rome, a 
mijloacelor de informare în masă în limba maternă şi în cea oficială, cât şi a 
convingerilor religioase a cetăţenilor români aparţinând minorităţii roma, în 
conformitate cu principiile de egalitate şi nediscriminare în raport cu ceilalţi 
cetăţeni, consacrate de Constituţia României.  

Organizaţia Partida Romilor “Pro-Europa”  militează pentru apărarea 
tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor români de etnie 
romă, prevăzute de Constituţia României, de legislaţia în vigoare precum şi de 
pactele şi tratatele internaţionale la care România este parte.  

Din anul 1992 şi până în prezent Partida Romilor ”Pro-Europa” a reuşit să 
dinamizeze şi să obţină conform legilor în vigoare reprezentare atât  în plan 
local cât şi în plan central. 
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* În cadrul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale a fost înfiinţată Subcomisia parlamentară pentru romi, ale 
cărei obiective principale sunt:  

- protecţia drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii rome; 
- combaterea discriminării şi a xenofobiei; 
- promovarea egalităţii de şanse în rândul etniei rome; 
- promovarea incluziunii sociale. 
 
* În plan legislativ au fost adoptate printre altele: 
- LEGEA nr.66 din 22 martie 2006 pentru consacrarea zilei de 8 aprilie ca 

"Sărbătoarea etniei romilor din România" 
- LEGEA nr.28 din 11 martie 2011 privind comemorarea dezrobirii 

romilor din România; 
- LEGEA. nr.282/2007 pentru ratificarea Cartei europene a limbilor 

regionale sau minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992; 
- LEGEA. nr.612/2002 pentru formularea unei declaraţii privind 

recunoaşterea de către România a competenţei Comitetului pentru Eliminarea 
Discriminării Rasiale, în conformitate cu art. 14 din Convenţia internaţională 
privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea 
generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965. 
 
 


