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I. Context general 
 

Conferinta “Romii in contextul politicilor europene: Planul de Actiune privind Imbunatatirea 
Situatiei Romilor si Sintilor”, Bucuresti, 12-13 februarie, s-a desfasurat sub egida OSCE/ODIHR – 
Biroul pentru Institutii Democratice si Drepturile Omului in parteneriat cu Romani CRISS si Partida 
Romilor Social Democrata.  
 
Obiectivele conferintei au fost de a lansa o consultare a organizatiilor de romi si a structurilor 
guvernamentale in ceea ce priveste: 

� procesul de implementare a Planului de Actiune privind imbunatatirea situatiei Romilor 
si Sinti in spatiul OSCE; promovarea parteneriatelor dintre structurile 
interguvernamentale, guvernamentale si organizatiile romilor;  

� Informarea organizatiilor de romi si a structurilor guvernamentale cu privire la diferitele 
initiative europene fata de romi si deschiderea unei prime etape de consultare a 
structurilor pentru romi (asociatii/fundatii civice si politice ale romilor; comisii 
guvernamentale pentru romi) in vederea coordonarii activitatilor in perioada 2004-2005; 

� Forumul European al Romilor si Travellers - initiativa lansata in data de 24 ianuarie 2001 
de Presedintele Finlandei, Ms. Tarja Halonen, care a propus in discursul sau de la 
Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei “sa se ia in considerare in mod deosebit 
nevoia de a crea pentru romi un tip de adunare consultativa care sa-i reprezinte la nivel 
pan-european”. Aceasta initiativa are in vedere stabilirea unui Forum European al 
Romilor;  

� Decada de incluziune a Romilor 2005 - 2015 - initiativa lansata de Banca Mondiala si 
Open Society Institute la Budapesta in 29 iunie 2003, in vederea elaborarii si sustinerii 
unor programe guvernamentale multisectoriale pentru ameliorarea situatiei romilor in 
perioada 2005-2015 si lansarea unui fond pentru educatie (Roma Education Fund) care sa 
vizeze cu prioritate educaŃia romilor.  

 
 
II. Initiativa Consiliului Europei privind stabilirea unui Forum European al Romilor si Travellers 
 
In prima etapa a intalnirii, participantii la conferinta au fost informati despre initiativa comuna a 
Finlandei si Frantei de a stabili un forum consultativ al romilor pe langa Consiliul Europei, lansata pe 24 
ianuarie 2001 de Presedintele Finlandei, doamna Tarja Halonen. 
S-a distribuit in mapa participantilor informatii privind Statutul draft al Forumului, solicitate anterior de 
la Secretariatul CoE, cat si descrierea cronologica a evenimentelor pentru o posibila infiintare a unui 
forum pentru Romi si Nomazi. A fost, de asemenea, distribuit un grafic privind inventarierea 
organizatiiilor si structurilor pentru romi in sensul asigurarii unei consultari in proportie de minim 75% a 
acestora.  
 
S-a subliniat faptul ca intalnirea de la Bucuresti presupune lansarea unui prim exercitiu in cateva tari 
(ex. Romania, Ungaria sau Bulgaria) cu o complexitate de organizatii si o diversitate de structuri 
guvernamentale pentru romi, mentionand totodata faptul ca Romania este tara cu cea mai mare populatie 
de romi, avand aproximativ 200 de O.N.G-uri legal infiintate, cu organizatie politica reprezentata in 
Parlamentul Romaniei, avand 2 deputati in Parlamentul Romaniei, un Secretar de Stat la Guvernul 
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Romaniei si Consilier pe langa Presedintele Romaniei,  precum si o diversitate de comisii ministeriale si 
structuri teritoariale pentru romi.  
 
Ceea ce ar trebui sa se faca in acest context este sa dezvoltam un mecanism deschis de consultare a 
tuturor structurilor existente (structuri, ONG-uri) in conformitate cu criteriile art. 5 din statutul ERF.    
 
Principalele directii sau linii de discutie au avut in vedere:  
 

 
II.1. Mecanismul de consultare a organizatiilor si structurilor pentru romi in vederea selectarii 
delegatilor  la ERF  
 
In ceea ce priveste consultarea tuturor structurilor si organizatiilor pentu romi, participantii au propus 
diferite solutii pentru a asigura o consultare cat mai larga a acestora, tinand cont de principiile CoE si de 
specificitatea populatiei de romi din Romania.  
 
Astfel :   

� o prima propunere lansata a fost ca fiecare organizatie sau structura civica sau politica sa isi 
desemneze cate un candidat de la nivel judetean sau regional urmand ca intr-o adunare genreala a 
acestora sa se aleaga delegatii reprezentanti in ERF ;    

� o a doua propunere a fost sa se organizeze concurs de selectie a delegatilor in ERF. In acest sens, 
toti cei care indeplinesc criteriile de concurs sa poata participa si sa fie selectionati de o comisie 
sau adunare a romilor reprezentand toate structurile (organizatii umbrela; partide politice ale 
romilor ; organizatii civice ale romilor ; organizatii ale femeilor rome ; organizatii ale bisericilor 
romilor ; organizatii ale tinerilor) intrunind minim 75 % dintre acestea ;   

� o a treia propunere a participantilor a fost ca desemnarea delegatilor sa se faca prin alegeri tinand 
cont de algoritmul politic prin vot direct;   

� o a patra propunere a fost ca delegatii sa fie desemnati prin consensul organizatiilor civice si 
politice cat si alte structuri de acest gen ; 

� O ultima propunere lansata in cadrul dezbaterilor, a fost facuta de deputatul romilor in 
Parlamentul Romaniei si care are in vedere constituirea unui grup de delegati format din 8 
persoane, care sa reprezinte diversitatea organizatiilor civice si politice ale romilor, reunite sub 
diferite structuri de genul organizatiilor umbrela, si care sa tina cont atat de participarea 
femeilor cat si a tinerilor si organizatiilor religioase ale romilor.  
In acest sens deputatul Nicolae Paun, a propus ca 3 din cele 8 persoane sa fie desemnate de 
organizatia politica a romilor reprezentanta in Parlamentul Romaniei, iar cele 3 persoane 
desemnate de aceasta organizatie (Partida Romilor Social-Democrata) sa tina cont de criteriile 
agreate de participanti, respectiv: sa fie printre cei 3 : o persoana de sex feminin, sa fie un tanar 
si un lider politic. Celelalte 5 persoane, in completarea celor 8 delegati, sa fie desemnate de 
organizatiile civice ale romilor reunite sub forma unor organizatii umbrela. In acest sens cele 3 
organizatii umbrela, participante la intalnire, sa organizeze o consultare si sa desemneze, fiecare 
retea sau organizatie umbrela a romilor, cate o persoana, ramanand disponibil un loc rezervat 
pentru organizatiile de femei si unul pentru organizatiile religioase; grupul de 8 persoane urmand 
sa se constituie ca grup de referinta in vederea desemnarii dintre acestia la ERF. De asemenea, 
vor fi membri in « grupul de lucru » cu statut de observator un reprezentant al IRU si respectiv 
un reprezentant din partea Oficiului pentru Problemele Romilor din cadrul Guvernului Romaniei. 
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Fata de aceasta ultima propunere, participantii au fost mult mai receptivi in a o analiza, subliniind totusi 
faptul ca procesul de desemnare nu trebuie accelerat. Din perspectiva organizatiilor civice, consultarea 
acestora este un proces mult mai complex decat in cazul organizatiilor politice care au o structura 
ierarhica mult mai definita.  
Organizatiile civice ale romilor, in replica la propunerea deputatului Nicolae Paun, au subliniat faptul ca 
grupul de 8 delegati, dupa ce se va constitui, trebuie supus unui proces mult mai larg de consultare a 
organizatiilor si structurilor pentru romi, si in acest sens o adunare generala a romilor ar trebui 
organizata in perioada mai - iunie 2004.  
 
Rezultatul unei astfel de adunari sa tina cont de criteriile de desemnare stabilite atat de art. 5 al statutului 
draft al ERF, cat si de criteriile stabilite in conferinta de la Bucuresti, din perioada 12 – 13 februarie 
2004.  
De altfel, ideea unui Secretariat al romilor a fost lansata in cadrul discutiilor in vederea transmiterii de 
informatii catre toate structurile romilor privind procesul de stabilire al ERF cat si procesul de delegare a 
reprezentantilor romi din Romania in acest Forum.  
 
Fata de structurile existente, respectiv organizatii politice, reprezentante in Parlament, organizatii 
umbrela si alte organizatii non-guvernamentale ale romilor, fiecare dintre acestea sa-si desemneze o 
persoana, ca punct de conctat, in vederea pregatirii termenilor de referinta pentru organizarea unui 
Forum National al Romilor din Romania, care sa delege reprezentantii la Forumul European.  
In ceea ce priveste secretariatul acestui proces Romani CRISS a fost solicitata si propusa sa asigure 
schimbul de informatii si legatura dintre structurile romilor.  
 
II.2. Profilul delegatului in ERF din partea Romaniei 

  
Paricipantii la conferinta au facut o serie de propuneri cu privire la profilul si criteriile pe care 
delegatii romi in ERF trebuie sa il indeplineasca. In acest s-au subliniat o serie de recomandari ale 
participantilor privind “profilul” delegatilor romi in ERF: 
- cunoasterea limbii romani – este un element de baza pentru a asigura buna comunicare si 

relationare cu romi delegati din alte state;  
- cunoastera unei limbi de circulatie internationala (engleza sau franceza) – reprezinta un alt 

criteriu pentru a asigura comunicarea cu statale participante la acest proces cat si o buna 
intelegere  a normelor si instrumentelor internationale in speacial ale CoE;   

- sa dovedeasca o buna cunoastere a unui domeniu de interes pentru Romi ( expertiza) – 
participanti au considerat ca persoanele delegate trebuie sa aiba experienta de lucru in cel putin 
un domeniu de interes pentru romi, abilitatea de a coopera si a face lobby in interesul comunitatii 
de romi;  

- sa aiba cunostine despre legislatia internationala in domeniul drepturilor omului;   
- sa aibe experinta recunoscuta atat fata de sectorul nonguvernamental cat si cel politic;  
- sa fie un bun negociator.   
 

De asemenea, un element esential al discutiilor a fost legat de incurajarea participarii femeilor rome la 
acest proces tinand cont de prevederile art. 5. din statutul draft al ERF.  
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II.3. Comentarii ale participantilor privind statutul draft al ERF 
 
Fata de Statutul draft al ERF, distribuit in cadrul intalnirii, participantilor li s-a pus in vedere  ca 
Forumul European al Romilor nu este un Parlament European sau o structura a Consiliului Europei, ci 
este constituit sub forma unei organizatii internationale, ce va fi infiintata in baza legii franceze. Acest 
Forum este o constructie unica, fara precedent in Europa, la care statele membre ale CoE doresc sa-si 
aduca sprijinul.  
 
II.3.1. Comentarii asupra articolului (5) din statutul draft al ERF 
 
Privind articolele prevazute in statut, observatiile majore ale participantilor au fost cu privire la art. 5, 
referitor la «Membri» si numarul de delegati. In acest sens subliniem interventia consilierului pentru 
romi la Presedintia Romaniei, care a afirmat ca: «repartizarea delegatilor pe fiecare tara trebuie sa tina 
cont de proportia populatiei de romi, dar nu mai putin de 2 locuri. Restul locurilor pana la 100 sa fie 
distribuit pe fiecare tara in functie de numarul de romi din aceasta. Fara aceasta distrubutie, cel putin 
Romania, cat si alte tari cu o populatie semnificativa de romi, vor fi intr-o pozitie dezavantajata. 
Personal consider ca in masura in care nu se tine cont de specificitatea populatiei de romi din fiecare 
tara, Romania nu va participa cu delegati la ERF ».  
 
II.3.2. Comentarii asupra articolului (11) din statutul draft al ERF 
Un alt comentariu ale participantilor a fost adus la art. 11 din statutul draft, cu privire la «Dizolvarea 
Forumului ».  Participantii au regasit ca semn de ingrijorare in acest articol o forma mult prea usoara de 
dizolvare a Forumului. In sugestiile lor au tinut sa precizeze ca Forumul se poate dizolva prin sedintele 
statutare, daca la acestea participa 50 + 1 din Adunarea Generala a ERF.    
 
II.4. Concluziile intalnirii de la Bucuresti, 12-13 februarie 2004  
 

- pana la sfarsitul lunii februarie 2004, Partida Romilor Social Democrata va desemna 3 din cele 8 
persoana, pentru constituierea grupului de lucru ; 

- in luna martie fiecare organizatie umbrela a romilor din Romania1 vor organiza consultari in 
vederea desemnarii cate unui reprezentant in completarea grupului de 8 persoane.  

- luna aprilie – redactarea Termenilor de Referinta pentru Forumul National al Romilor din 
Romania, care va reuni reprezentanti ai structurilor si organizatiilor guvernamentale si 
neguvernmentale pentru romi ; 

- luna mai – pregatirea intalnirii Forumului National al Romilor, prin consultarea persoanelor de 
contact delegate de fiecare structura in parte; 

- luna iunie - reuniunea generala a structurilor si organizatiilor romilor in cadrul Forumului 
National al Romilor in vederea desemnarii delegatilor la ERF, tinand cont de prevederile art. 5 
din statutul ERF.  

 
O alta concluzie importanta, care a reiesit in urma discutiile purtate pe initiativa Bancii Mondiale si 
Open Society Institute, a fost interesul manifestat de tinerii romi, participanti la Decada de Incluziune a 

                                           
1 Reteaua Nationala a Romilor; ForRom; For Romenque; asociatii sau gruuri de initiative ale femeilor; asociatii religioase ale 
romilor.  
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Romilor 2005-2015, fata de cele doua initiative ale OSCE si Consiliul Europei, in special fata de 
stabilirea si participarea tinerilor la Forumul European al Romilor si Travellers, cat si la faza de 
implementare a Planului de Actiune al OSCE pentru Romi si Sinti. 
 
S-a subliniat faptul ca cele trei initiative de la nivel european sunt complementare si in acest sens trebuie 
dezvoltat un mecanism al romilor de coordonare si sprijinire a acestor initiative. In primul rand cele trei 
initiative implica diferite niveluri de adresare atat la nivelul structurilor guvernamentale cat si cel 
interguvernamental. Din prespectiva participantilor, ele se plaseaza pe trei niveluri : 
 

• Planul de Actiune pentru Romi si Sinti – initiativa OSCE, implica o asumare politica de catre 
statele membre ale OSCE  si urmareste sa intareasca eforturile Statelor participante si ale 
institutiilor relevante OSCE de a se asigura ca Romii si Sintii sunt capabili sa joace un rol 
complet si egal in societatile noastre. Din aceasta prespectiva, Planul de actine presupune atat 
respensabilizarea statelor cat si a romilor insisi in procesul de implementare a acestuia;  

• Forumul European al Romilor si Travellers – initiativa Coe, are in vedere dezvoltarea unui 
mecanism european al romilor de consultare si reflectia asupra situatiei romilor din Europa si 
implica participarea pe deplin a romilor la acest proces european, asigurand totodata o balanta de 
reprezentare din fiecare stat membru cat si incurajarea participarii femeilor si tinerilor romi pe 
deplin ; 

• Decada de Incluziune a Romilor – initiata de Banca Mondiala si Open Society Institute, 
urmareaste o asumarea politica a problematicii romilor de catre guvernele a 10 state prin 
implementarea de programme multisectoriale. Acest proces se presupune a penetra mult mai 
adanc in interiorul comunitatilor de romi, abordand problemele romilor de la nivel local intr-o 
politica sectoriala care implica atat participarea autoritatilor cat si a romilor insisi. 

 
In finalul conferintei, participantilor li s-a prezentat o posibila agenda pe care ERF-ul o va parcurge in 
urmatoare perioada In acest sens, s-a amintit intalnirea din 18 – 19 februarie de la Strasbourg, unde ar 
urma sa aiba loc o ultima consultare in ceea ce priveste definitivarea statutului ERF. Ulterior acestei 
intalniri se preconizeaza demararea procesului de infintare a « asociatiei », urmand ca in toamna sa aiba 
loc prima intalnire plenara a Forumului European al Romilor si Travellers.  
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 III. Profilul Participantilor 
 

Tinand cont de populatia de romi din Romania, si numarul de organizatii si structuri, avand in 
vedere exercitiul de consultare pe care organizatorii au dorit sa-l puna in practica, au participat la 
intalnirea din 12 – 13 februarie 2004, reprezentanti romi din:  

• Organizatii politice – reprezentate in Parlamentul Romaniei; 
• Organizatii politice participante in campania electorala din anul 2000; 
• Structuri guvernamentale (secretar de stat; consilier pentru romi al presedintelui Romaniei, 

consilier al presedintelui Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii); 
• Organizatii umbrela ale romilor (Reteaua Nationala a Romilor; ForRom; For Romenque);  
• Organizatii non-guvernamentale  
• Organizatii ale Femeilor Rome; 
• Institutii/organizatii internationale (OSI/RPP si ERRC); 
• Consilieri in cadrul comisiilor ministeriale pentru romi; 
• Birourile Judetene pentru Romi; 
• Monitori locali de drepturile omului; 
De asemenea au participat reprezentani ai institutiilor publice din Romania: Parlamentul Romaniei, 

Presedintie, Avocatul Poporului, Guvernul Romaniei, Ministerul Afacerilor Externe- Directia Generala 
OSCE si Drepturile Omului, Ministerul Administratiei si Internelor, Institutul pentru Cercetarea si 
Prevenirea Criminalitatii, Inspectoratul General al Politiei, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, 
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, 
Ministerul Sanatatii si Familiei, Departamentul pentru Relatii Interetnice, Oficiul pentru Problemele 
Romilor, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, Biroul de Informare al Consiliului 
Europei la Bucuresti, Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare-UNDP, Banca Mondiala, 
reprezentanti ai Ambasadelor si asociatii neguvernamentale. 
 
Anexe: 

- Populatia de romi din Romania la recensamintele oficiale din 1992 si 2002; 
- Populatia de romi din statele membre ale Consiliului Europei2; 
- Sugestie in legatura cu reprezentarea Romilor si Travellers in viitorul Forum European al 

Romilor si Travellers in conformitate cu reprezentantii la nivel national si delegatii din partea 
ONG-urilor Rome Internationale, in conformitate cu art. 5 din Statutul ERTF – Forumului 
European al Romilor si Travellers (document in lucru)3;  

- Appendix I: Romania - Sugestie in legatura cu reprezentarea Romilor si Travellers in viitorul 
Forum European al Romilor si Travellers in conformitate cu reprezentantii la nivel national si 
delegatii din partea ONG-urilor Rome Internationale, potrivit art. 5 din Statutul ERTF – 
Forumului European al Romilor si Travellers (document in lucru)4. 

                                           
2 Document realizat in cadrul seminarului «Romii in contextual politicilor europene: Planul de Actiune pentru Imbunatatirea 
situatiei romilor si Sinti din spatial OSCE » Bucuresti, 12-13 februarie 2004, Hotel Crowne Plaza; 
3 Un exercitiu in pregatirea discutiilor din Bucuresti, 12-13 februarie 2004, si intalnirilor din Strasbourg ale Consiliului 
Europei din 18-19 februarie; 
4 Un exercitiu in pregatirea discutiilor din Bucuresti, 12-13 februarie 2004, si intalnirilor din Strasbourg ale Consiliului 
Europei din 18-19 februarie; 
 
 
 
 


