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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia ar dori să mulţumească Camerei Deputaţilor pentru opinia sa privind Comunicarea 
Comisiei „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 final].

Această a cincea comunicare anuală evaluează progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor. De asemenea, 
comunicarea analizează, pentru prima oară, măsurile de integrare a romilor adoptate în 
conformitate cu recomandarea Consiliului.

Comisia mulţumeşte Camerei Deputaţilor pentru susţinerea oferită comunicării, precum şi 
pentru angajamentul său politic şi pentru sprijinul acordat în general procesului de 
incluziune a romilor la nivelul UE.

Comisia este pe deplin de acord cu Camera Deputaţilor atunci când subliniază că romii se 
confruntă cu cel mai mare risc de excluziune socială şi că integrarea socială a romilor este 
un proces care trebuie inclus în toate domeniile de activitate pe ordinea de zi a instituţiilor 
publice locale şi centrale.

Comisia ia act de opinia Camerei Deputaţilor conform căreia politicile actuale din România 
care fac parte din noua strategie naţională de integrare a romilor sunt promiţătoare şi 
eficace, în special în domeniul educaţiei.

De asemenea, Comisia ia notă de faptul că, în opinia Camerei Deputaţilor, România se 
confruntă în continuare cu numeroase provocări importante, în special în ceea ce priveşte: 
combaterea discriminării, a discursurilor de incitare la ură şi a infracţiunilor motivate de 
ură, combaterea sărăciei, în special în rândul copiilor, combaterea violenţei împotriva 
femeilor rome, prevenirea segregării în educaţie, încurajarea participării romilor pe piaţa 
forţei de muncă, îmbunătăţirea accesului la servicii medicale şi combaterea segregării în 
materie de locuinţe şi a evacuărilor forţate.

Domnului Liviu DRAGNEA 
Preşedintele 
Camerei Deputaţilor 
Palatul Parlamentului 
Str. Izvor nr. 2-4, sector 5 
RO - 050563 BUCUREŞTI



Comisia ar dori să reamintească faptul că discriminarea şi prejudecăţile împotriva romilor 
fac obiectul Recomandării Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor 
(din decembrie 2013)'. Recomandarea subliniază importanţa asigurării prin măsuri concrete 
a respectării Directivei privind egalitatea rasială şi atrage atenţia statelor membre asupra 
jurisprudenţei relevante a Curţii Europene a Drepturilor Omului ca punct de reper 
suplimentar pentru identificarea dispoziţiilor şi a practicilor ilegale. Recomandarea solicită, 
de asemenea, statelor membre să pună în aplicare măsuri specifice pentru combaterea 
atitudinilor discriminatorii faţă de romi, de exemplu prin campanii de sensibilizare, prin 
abordarea problemelor cu care se confruntă romii în programele de învăţământ şi 
materialele educaţionale şi prin adoptarea de măsuri pentru a combate retorica îndreptată 
împotriva romilor.

Comisia mulţumeşte Camerei Deputaţilor 
continuarea dialogului politic în viitor.

Cu deosebită consideraţie,

Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte

pentru contribuţia sa şi aşteaptă cu interes

Věra Jourovă 
Membră a Comisiei
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