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1. Numele şi numărul documentului:  

   E 62/2013- Propunere de Recomandare a Consiliului cu privire la 
măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre - COM(2013) 
460/ 2013/0229 (NLE) 

2. Data sesizării: 17.09.013 
3. Data scadentă pentru exprimarea opiniei: 15.10.2013 
4. Dezbateri: Data: 15.10.2013 
5. Textul proiectului de opinie 
 Comunicarea Comisiei Europene privind Propunere de Recomandare a 

Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele 
membre - COM(2013) 460/ 2013/0229 (NLE), a fost trimisă de către Biroul 
Permanent cu adresa nr. 21/E din 03. 09.2013, pentru examinare examinare 
fond, ca iniţiativă prioritară a Comisiei Europene.  

Acest document a fost  înregistrat la Comisie cu nr. 4c-5/382/17 septembrie 
2013 şi a fost dezbătut în Comisie în şedinţa din 15 octombrie 2013. 
      La şedinţă au fost prezenţi un număr de 9 deputaţi din numărul total de 13. 
Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Dorel-Gheorghe Căprar, 
Remus-Florinel Cernea, Ioan-Sorin Roman, Claudiu-Andrei Tănăsescu, Mircea 
Lubanovici, Ion Cristinel Marian, Tudor Ciuhodaru  precum şi dna deputată 
Tamara-Dorina Ciofu.  
       Au fost absenţi: domnul deputat Markó Attila-Gabor - din Grupul 
parlamentar al UDMR, dl deputat Dan-Ştefan Motreanu - din Grupul 
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parlamentar al PNL, precum şi domnii deputaţi Radu Stroe şi Mihai-Alexandru 
Voicu - din Grupul parlamentar al PNL - care sunt membri ai Guvernului. 
     Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun în calitate de 
preşedinte al Comisiei.  
     Această propunere se referă la cadrul UE pentru strategiile naţionale de 
integrare a romilor, adoptată de Comisie la 5 aprile 2011. A fost prezentată de 
Comisia Europeană (COM) în contextul Concluziilor Consiliului European 
privind integrarea romilor 2011-2020, şi urmăreşte ghidarea statelor membre 
pentru eficientizarea măsurilor de integrare a romilor şi creşterea nivelului de 
implementare a strategiilor naţionale.  
      Proiectul se întemeiază pe principiile egalităţii şi nediscriminării, în special pe 
art. 2 şi 3 ale Tratatului privind Uniunea Europeană, iar în condiţiile liberei 
circulaţii la nivel UE,  un aspect vizat este cel al impactului transfrontalier. 
      Referitor la conţinutul propunerii, membrii Comisiei au subliniat 
următoarele:  

- concluzia principală a fost că toţi membrii UE au considerat oportună  
adoptarea de strategii în materie de incluziune a romilor de statele 
membre;  

- sunt vizate, prioritar, măsurile de incluziune pentru asigurarea accesului 
romilor la educaţie, locuri de muncă, sistemul de sănătate şi locuinţe;  

- este accentuată importanţa finanţării acţiunilor şi includerea subiectului 
în contractele de parteneriat corespunzând următorului cadru multianual 
(2014-2020); 

- sunt abordate şi aspectele orizontale: combaterea discriminării şi a 
segregării, reducerea sărăciei, participarea romilor în viaţa comunităţii; 

- În ceea ce priveşte aspectele instituţionale se remarcă importanţa 
planului local, rolul organelor de combatere a discriminării şi al 
punctelor naţionale de contact pentru strategiile de incluziune a romilor. 

În urma examinării şi a dezbaterilor, membrii Comisiei, consideră că, din 
punctul de vedere al României, documentul poate fi considerat oportun şi 
realist, fiind importantă dimensiunea europeană a problematicii şi stabilirea unui 
cadru comun al Uniunii Europene.                      

 
PREŞEDINTE                                

                                                                      
deputat Nicolae Păun 

          Întocmit: 

Consilier Marcela Monica STOICA 
  


