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Domnule Preşedinte, 

Noua Comisie Europeană, care şi-a preluat mandatul la 1 noiembrie 2014, este ferm hotărâtă 
să îşi consolideze parteneriatul cu parlamentele naţionale. Un dialog dinamic şi constructiv 
pe marginea propunerilor Comisiei este parte integrantă a acestei relaţii şi completează 
contactele directe dintre instituţiile noastre. Comisia aşteaptă cu interes să colaboreze cu 
Camera Deputaţilor în anii următori. 

*** 

Comisia mulţumeşte Camerei Deputaţilor pentru opinia sa privind cadrul european pentru 
strategiile naţionale de integrare a romilor {COM(2014) 209 final}. 

Comisia salută opinia favorabilă a Camerei Deputaţilor cu privire la cadrul european, în 
general, şi la raportul publicat în acest an, care evidenţiază progresele înregistrate la nivelul 
UE şi la nivel naţional în domeniile: educaţie, ocuparea forţei de muncă, accesul la serviciile 
medicale şi la locuinţe, combaterea discriminării şi utilizarea fondurilor disponibile. 

Comisia ia notă de proiectul de lege privind Fundaţia „ Proiect Ferentari 

Comisia mulţumeşte Camerei Deputaţilor pentru numeroasele sugestii în ceea ce priveşte 
punerea în aplicare a cadrului european, pe care le va examina cu atenţia cuvenită şi ar dori, 
în acelaşi timp, să sublinieze faptul că majoritatea acestor sugestii ţin de responsabilitatea 
statelor membre. 

Mai multe sugestii din opinia Camerei Deputaţilor urmează linia recomandărilor adresate 
statelor membre de către Consiliu în recomandarea sa din 9 decembrie 2013 cu privire la 
măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre, în special a celor privind 
autonomizarea („empowerment") romilor, colaborarea cu autorităţile regionale şi locale, 
protecţia copiilor şi necesitatea asigurării unor fonduri suficiente. 

în acest context, trebuie remarcat faptul că Fondul social european include, în noua perioadă 
de programare, o prioritate de investiţii specifice pentru integrarea comunităţilor 
marginalizate, cum este cea a romilor. 

Dlui Valeriu Ştefan ZGONEA 
Preşedintele Camerei Deputaţilor 
Palatul Parlamentului 
Str. Izvor nr. 2-4, sector 5 
RO - 050563 BUCUREŞTI 



Astfel cum s-a subliniat în opinia Camerei Deputaţilor, ar trebui, de asemenea, să se depună 
eforturi deosebite în acest sens la nivel naţional şi local. 

De asemenea, recomandarea Consiliului încurajează statele membre să aibă în vedere 
întreprinderea de măsuri specifice care să prevină sau să compenseze dezavantajele pe care 
le au persoanele de etnie romă, ceea ce răspunde preocupărilor cu privire la „acţiunile 
pozitive ", exprimate de Camera Deputaţilor în opinia sa. 

Comisia împărtăşeşte punctul de vedere al Camerei Deputaţilor cu privire la importanţa unei 
cooperări transnaţionale care să nu se rezume la implementarea strategiilor strict naţionale. 
Comisia a înfiinţat, în octombrie 2012, reţeaua punctelor de contact naţionale pentru 
integrarea romilor, în special în scopul încurajării cooperării transnaţionale, inclusiv între 
ţările de orìgine ale romilor migranţi şi ţările în care aceştia au migrat. S-а abordat în 
special chestiunea cooperării transnaţionale, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local. în 
acest context, au fost lansate deja proiecte de cooperare cu autorităţile locale şi regionale din 
România (de exemplu, în ceea ce priveşte cooperarea cu Franţa, Grand Lyon şi Tinca, 
Grenoble şi Alba Iulia, Lille şi Baia Mare, Nantes şi un judeţ din Romania etc.). 

In final, posibila recunoaştere a romilor ca „ grup etnic european " propriu-zis nu intră în 
sfera de competenţă a Comisiei Europene. în orice caz, asemenea unui număr mare de 
măsuri structurale, cadrul european vizează în mod explicit comunităţile roma defavorizate. 

Comisia speră că aceste clarificări răspund preocupărilor exprimate de Camera Deputaţilor 
şi aşteaptă cu interes continuarea dialogului nostru politic. 

Cu deosebită consideraţie, 

U 
Věra Jourovå 
Membru al Comisiei 

Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte 


