Parlamentul României
Senat
PROIECT

HOTĂRÂRE
În legătură cu Raportul privitor la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European,
Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul regiunilor - Raport privind
punerea în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor COM
(2014) 209 final

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale
Protocolului (nr.1), anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea
Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
Având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri europene, nr .LXII/115/24 martie 2015,
Senatul adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1 – În pofida tuturor progreselor înregistrate în ultimii ani în procesul amplu de integrare a
romilor, prezenta Strategie de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru
perioada 2015-2020 a Guvernul României, adoptată în ianuarie 2015, este insuficientă pentru
rezolvarea cu succes a problemelor cu care se confruntă populaţia de etnie roma; este necesară o
reabordare a politicilor publice.
- Legislaţia europeană privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între
persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, trebuie regândită în sensul obligării statelor
membre să prevadă sancţiuni şi căi de atac eficiente privind combaterea discriminării şi adoptarea
de măsuri direcţionate spre populaţia majoritară în vederea diminuării şi eradicării discriminării.
- Având în vedere că o parte a populaţiei rome desfăşoară activităţi legate de
colectarea materialelor refolosibile este necesară reglementarea juridică a statutului de lucrător
ecologist, definit ca persoana care desfăşoară activităţi de sortare a materialelor refolosibile;
această măsură va sprijini, pe de o parte, politicile de mediu şi, pe de altă parte, va reprezenta atât o
măsură de consolidare, dar şi o nouă formă de realizare a economiei sociale în domeniu.
Art. 2 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă
în această hotărâre se transmite către instituţiile europene.
Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în şedinţa din ........., în conformitate
cu prevederile art. 771 din Regulamentul Senatului aprobat prin Hotarârea Senatului nr.28/2005, cu
modificările și completările ulterioare, și ale art.5, lit. f), art. 30, lit. b) din Anexa la Regulamentul
Senatului, aprobată prin Hotarârea Senatului nr.28/2005
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