
Bucuresti,8 aprilie 2011

Catre: Guvernul Romaniei

In atentia: Domnului Emil Boc –Prim Ministru

CC: Secretariatul General al Guvernului
In atentia: Doamnei Daniela Nicoleta Andreescu –ministru –Secretar General al Guvernului

DOMNULE PRIM- MINISTRU,

Prin prezenta, Romani CRISS - Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii solicita
lansarea in dezbatere publica a Proiectului Strategiei Guvernului Romaniei de Incluziune a
Minoritatii Romilor pentru perioada 2011-2020, aflat in acest moment  in lucru.

In sedinta din 9 martie 2011 Guvernul Romaniei a aprobat Memorandumul cu tema „Linii
directoare privind incluziunea romilor pentru perioada 2011-2020”.

Documentul cuprinde obiectivele, liniile directoare si diretţiile de acţiune în ceea ce priveste
incluziunea sociala a minoritatii romilor, prin implementarea unor politici integrate în domeniile
educatiei, ocuparii fortei de munca, protectiei copilului, asigurarii de locuinte, sanatatii, justitiei si
ordinii publice si culturii.

Una din prevederile acestui Memorandum subliniaza faptul ca in termen de 30 de zile de la
data aprobării prezentului Memorandum, Agenţia Naţională pentru Romi, prin secretariatul
General al Guvernului, va elabora, cu consultarea tuturor instituţiilor publice cu atribuţii în
aplicare şi a organizaţiilor non-guvernamentale, Strategia Naţională pentru Incluziunea Socială a
Romilor, însoţită de planurile de măsuri sectoriale”.

Legea numarul 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, la
Capitolul II – “Proceduri privind participarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite la
procesul de elaborare a actelor normative si la procesul de luare a deciziilor”, la art 6 alin. 7
prevede ca „autoritatea publica in cauza este obligata sa decida organizarea unei intalniri in care
sa se dezbata public proiectul de act normativ, daca acest lucru a fost cerut in scris de catre o
asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica.”

Articolul 7 din aceeasi lege prevede ca :
Participarea persoanelor interesate la lucrarile sedintelor publice se va face in urmatoarele
conditii:
a) anuntul privind sedinta publica se afiseaza la sediul autoritatii publice, inserat in site-ul
propriu si se transmite catre mass-media, cu cel putin 3 zile inainte de desfasurare;
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b) acest anunt trebuie adus la cunostinta cetatenilor si a asociatiilor legal constituite care au
prezentat sugestii si propuneri in scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre
domeniile de interes public care urmeaza sa fie abordat in sedinta publica;

De asemenea, in data de 5 aprilie 2011 Comisia Europeana a prezentat un Cadru UE pentru
strategiile nationale de integrare a romilor. Acest cadru va contribui la orientarea politicilor
nationale privind romii si la mobilizarea fondurilor disponibile la nivelul UE pentru a sprijini
eforturile de integrare.

Reamintim totodata ca in ceea ce priveste politicile publice pentru romii din Romania
anterior anului 1996, cat si in perioada 1996-2000, Guvernele Romaniei au inclus reprezentantii
societatii civile rome in procesul de elaborare a viitoarei Strategii de imbunatatire a situatiei
Romilor care a fost adoptata de Guvernul Romaniei prin Hotararea 430/2001.

Fata de cele mentionate anterior Romani CRISS isi manifesta public interesul de a participa
la dezbaterea publica privind elaborarea noii Strategii a Guvernului Romaniei de Incluziune a
Minoritatii Romilor pentru Perioada 2011-2020.

Cu deosebita consideratie,

Margareta Matache,
Director executiv
Romani CRISS
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