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Domeniul de aplicare şi contextul studiului 

 

 

 

Cetăţenii Uniunii Europene au dreptul de a circula şi de a locui oriunde pe 
teritoriul UE, cu condiţia îndeplinirii anumitor condiţii. Acesta este un drept 
important în sensul realizării integrării europene şi este, de asemenea, inclus în 
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (articolul 45).  

UE a elaborat Directiva 2004/38/CE „privind dreptul la liberă circulaţie şi 
şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii 
familiilor acestora” pentru a permite cetăţenilor Uniunii să îşi exercite acest 
drept prin limitarea formalităţilor administrative la cerinţe strict esenţiale şi prin 
limitarea sferei refuzului acordării dreptului de intrare sau încetării dreptului de 
şedere al cetăţenilor UE. 

Statele membre au obligaţia de a transpune directivele UE în legislaţia lor 
naţională. Comisia a observat în raportul său din 2008 privind transpunerea 
Directivei privind libera circulaţie că „[…] În general, transpunerea Directivei 
2004/38/CE nu este satisfăcătoare. Niciun stat membru nu a transpus integral 
directiva în mod eficient şi corect. Niciun articol din directivă nu a fost transpus 
în mod eficient şi corect de către toate statele membre”. 

 

 

 

42% din europeni cred că Uniunea Europeană înseamnă în primul rând 
„libertatea de a circula, de a studia şi de a munci oriunde pe teritoriul 
Uniunii Europene” atunci când sunt întrebaţi „Ce înseamnă UE?” 

Eurobarometer 71 (2009) Public opinion in the European Union 

Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene 

Capitolul V Drepturile cetăţenilor 

Articolul 45  

Libertatea de circulaţie şi de şedere 

1. Orice cetăţean al Uniunii are dreptul de circulaţie şi de şedere liberă pe 

teritoriul statelor membre. 

2. Libertatea de circulaţie şi de şedere poate fi acordată, în conformitate cu 

tratatele, resortisanţilor ţărilor terţe stabiliţi legal pe teritoriul unui stat 

membru. 
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Având în vedere importanţa dreptului la liberă circulaţie şi şedere, FRA a 
acordat o atenţie deosebită informaţiilor primite de la punctele focale naţionale 
din reţeaua sa RAXEN (rasism şi xenofobie) cu privire la situaţia cetăţenilor UE 
de etnie romă care se stabilesc în alte state membre. În iulie 2008, în urma 
atacurilor violente împotriva romilor din districtul Ponticelli al oraşului Napoli, 
Italia, FRA a publicat un Raport privind incidentele1. 

Pentru a investiga mai detaliat modul în care cetăţenii UE îşi exercită acest 
drept fundamental „la faţa locului”, FRA2 a lansat în 2008 un proiect de 
cercetare bazat pe cercetarea calitativă pe teren. Cercetarea a fost efectuată în 
2009 în Franţa, Finlanda, Italia, Spania şi Regatul Unit, deoarece aceste ţări 
prezintă o gamă largă şi contrastantă de caracteristici care reflectă în mare 
măsură experienţele cetăţenilor UE de etnie romă în ţările „gazdă”.  

Multe dintre aspectele prezentate în acest raport sunt relevante pentru cetăţenii 
UE care nu sunt de etnie romă, deoarece experienţele romilor oferă un bun 
punct de reflecţie privind consecinţele exercitării dreptului la liberă circulaţie şi 
şedere pentru majoritatea celor mai vulnerabili cetăţeni ai UE. În acest sens, 
cazul romilor serveşte drept barometru: consecinţele pentru unii dintre cei mai 
vulnerabili cetăţeni din Uniunea Europeană reprezintă un important indicator al 
dificultăţilor cu care se confruntă toţi cetăţenii la faţa locului. 

 

Potrivit estimărilor EUROSTAT, până în 2008, aproximativ 8 000 000 de 
cetăţeni UE îşi exercitau dreptul la liberă circulaţie şi şedere. La un total al 
populaţiei UE de 499 794 855 de locuitori, acest număr reprezintă aproximativ 
1,6% din totalul populaţiei. Nu există date oficiale privind numărul de cetăţeni 
UE care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie, defalcate după originea etnică.  

 

                                                           
 
 
1  Disponibil la: 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/products/publications_reports/incident_report_en.htm 
(01.12.2009). 

2  Cercetarea a fost efectuată în temeiul unui contract de prestări servicii încheiat cu FRA de 
către Centrul European pentru Drepturile Romilor (ERRC), în cooperare cu Dialogul 
European (ED), Biroul European pentru Informarea Romilor (ERIO), Liga Finlandeză pentru 
Drepturile Omului (FLHR), Fundación Secretariado Gitano (FSG) şi Fédération nationale des 
associations solidaires (FNASAT). 

„Deşi romii din Uniunea Europeană şi din ţările vecine au aceleaşi 
drepturi şi obligaţii ca restul populaţiei, aceştia formează de fapt un grup 
dezavantajat în mai multe privinţe şi care este deosebit de vulnerabil la 
excluziunea socială, sărăcie şi discriminare[…].’ 

Concluziile Consiliului privind incluziunea romilor, a 2914-a reuniune CAG,  Bruxelles, 8 decembrie 
2008 
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De ce şi cum circulă romii în EU? 

 

Cercetările arată că sărăcia şi rasismul reprezintă principalii factori care „îi 
determină” pe romi să îşi părăsească ţara de origine, sărăcia fiind principalul 
factor menţionat de respondenţii romi. Un aspect definitoriu al experienţei 
sărăciei în ţările de origine este şomajul, însă segregarea şi un sentiment de 
„neaparteneţă” reprezintă, de asemenea, factori determinanţi importanţi. Printre 
factorii care îi „atrag” pe romi către anumite ţări de destinaţie se numără 
presupusele perspectivele ale acestora privind găsirea unui loc de muncă şi 
nivelul de trai îmbunătăţit. Cu toate acestea, aşa cum arată răspunsurile, aceste 
aspiraţii pot să implice şi noţiuni „îndulcite” cu privire probabilitatea ca viaţa să 
fie mai bună în ţările de destinaţie. În urma cercetării s-a constatat că există 
tendinţa ca romii să migreze în principal din anumite zone ale ţărilor lor de 
origine.  

În ceea ce priveşte tiparele de vârstă, în urma cercetării s-a constatat că 
majoritatea tinerilor adulţi femei şi bărbaţi au tendinţa de a circula, în timp ce 
copiii în unele cazuri îşi însoţesc părinţii, iar în alte cazuri sunt „lăsaţi acasă”. 
Anumite categorii pot fi afectate de mai multe forme de discriminare, adăugând 
la excluderea şi inegalităţile cu care se confruntă romii din cauza originii lor 
etnice, pe cele cu care se confruntă ca femei, copii, persoane în vârstă sau 
persoane cu handicap. Experienţele femeilor de origine romă pot fi foarte 
diferite de cele ale bărbaţilor de etnie romă, reflectând inegalitatea dintre femei 
şi bărbaţi din cadrul populaţiei rome, precum şi astfel de inegalităţi existente în 
statele membre de destinaţie. Cu toate acestea, în urma cercetării s-a constatat 
că relaţiile dintre femei şi bărbaţi au fost uneori influenţate pozitiv de un mediu 
social mai „liberal” în ţara de destinaţie. 

„În România mănânc o dată pe zi; în Finlanda sper să pot mânca de trei 
ori pe zi. Asta este diferenţa”.  
 

Interviu cu un bărbat de etnie romă, Finlanda, 09.05.09 
 
„Noi, romii, existăm şi nu existăm; în problemele importante noi nu contăm 
[...]. Aici am fost tratată nesperat de bine”. 
 

Interviu cu o femeie de etnie romă, Spania, 02.03.09 
 
„Nu m-am simţit niciodată discriminată. Motivul pentru care am venit aici 
este pur economic. Suntem cetăţeni ai UE şi, prin urmare, avem dreptul să 
mergem oriunde în UE fără să fim urmăriţi de autorităţile naţionale sau 
internaţionale pentru simplul fapt că suntem romi”. 
 

Interviu cu o femeie de etnie romă, Regatul Unit, 30.03.09 
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Constatări esenţiale 

Cercetarea a documentat o gamă largă de experienţe. Există romi pentru care 
exercitarea libertăţii de circulaţie şi şedere a funcţionat foarte bine. Aceştia au 
utilizat oportunităţi noi şi s-au integrat foarte bine în societate, atât în beneficiul 
lor, cât şi în beneficiul ţării de destinaţie. Uneori, aceştia au fost primiţi în mod 
pozitiv şi s-au integrat activ. Există însă şi persoane care au puţine experienţe 
pozitive în ceea ce priveşte circulaţia şi puţine perspective de transformare a 
acestei situaţii într-una pozitivă.  

Deşi nu există cifre exacte, se pare că numărul cetăţenilor UE de etnie romă 
care circulă în alte state membre şi ţările de origine variază considerabil. 
Răspunsurile la sosirea acestora au fost, de asemenea, variate, iar cercetarea a 
indicat elementele unui discurs de „panică morală” asociat în special cu 
stereotipuri privind „criminalitatea ţiganilor” în rândul mass-media şi al liderilor 
politici şi de opinie din mai multe ţări. 

În general, în urma cercetării s-a constatat că probabilitatea ca romii să fie 
relativ integraţi este mai mare în statele membre care au o experienţă stabilită în 
ceea ce priveşte integrarea grupurilor de migranţi şi minorităţi, inclusiv, în mod 
evident, minorităţile de romi şi travellers. Această probabilitate a integrării este 
mai mică în societăţile care sunt – sau se percep – ca omogene din punct de 
vedere etnic.  

Impactul crizei economice şi înmulţirea atacurilor violente împotriva romilor în 
unele ţări de origine şi de destinaţie se observă pe întreg parcursul cercetării. 
Unii dintre respondenţi au susţinut că criza economică a intensificat motivele 
socio-economice pentru plecarea lor din ţara de origine. Alţii au afirmat că 
creşterea şomajului, precum şi o sporire a xenofobiei şi rasismului, având la 
bază noţiunea că populaţiile migrante „ne ocupă locurile de muncă şi ne 
consumă resursele” le poate afecta situaţia în unele ţări de destinaţie. 

În toate ţările studiate, respondenţii au identificat o problemă care îi împiedică 
să se integreze în societatea statului membru gazdă: dificultatea de a găsi un loc 
de muncă pe piaţa oficială a muncii din ţara de destinaţie. În unele cazuri, 
aceasta le poate afecta posibilitatea de a-şi înregistra şederea, deoarece această 
excludere îi împiedică să îndeplinească criteriile de bază pentru a beneficia de 
libera circulaţie, respectiv încadrarea în muncă sau existenţa unor resurse 
suficiente.  

Înregistrarea şederii este esenţială, în special pentru cetăţenii UE dezavantajaţi 
din punct de vedere social, precum romii, pentru a le permite accesul la 
serviciile de asistenţă socială şi la măsurile de integrare pe piaţa muncii, 
inclusiv, de exemplu, la sprijinul în căutarea unui loc de muncă, precum şi la 
pregătirea profesională sau lingvistică.  
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Situaţia romilor în ţările de destinaţie 

Experienţe legate de controlul la frontieră 

 
La interviurile efectuate în scopul acestei cercetări, respondenţii romi care trec 
aşa-numitele frontiere Schengen (în prezent în Irlanda, Bulgaria, România şi 
Regatul Unit) şi-au descris experienţele în mare parte în termeni pozitivi. 
Totuşi, unii dintre aceştia au avut experienţe legate de „alcătuirea profilului 
etnic” asociate unor practici corupte la plecarea şi întoarcerea în propriile ţări. 
Respondenţii aveau cunoştinţă de dreptul lor general de a circula, însă nu în 
aceeaşi măsură şi de drepturile şi obligaţiile lor privind stabilirea reşedinţei 
după expirarea perioadei iniţiale de trei luni pentru cetăţenii UE aflaţi în alt stat 
membru. 

Sondajul EU-MIDIS3 al FRA a examinat dacă respondenţii romi, incluşi în 
sondaj în mod aleatoriu în şapte state membre, care călătoriseră în ultimele 
12 luni în afara ţării de origine, au fost opriţi la punctele de trecere a frontierei 
la întoarcerea în propria ţară de origine şi dacă aceştia considerau că au fost 
opriţi anume pe baza originii etnice. Doar o mică parte a romilor cuprinşi în 
sondaj călătoriseră în afara ţării lor (în Bulgaria 8%, în Republica Cehă 5%, în 
Ungaria 7%, în Polonia 11%, în România 14% şi în Slovacia 12%), iar dintre 
aceştia, 58% în Bulgaria, 80% în Republica Cehă, 48% în Grecia, 60% în 
Ungaria, 24% în Polonia, 80% în România şi 61% în Slovacia au declarat că au 
fost opriţi. Dintre cei opriţi, 25% în Bulgaria, 48% în Republica Cehă, 31% în 
Grecia, 9% în Ungaria, 44% în Polonia, 6% în România şi 41% în Slovacia 
şi-au exprimat opinia că au fost opriţi din cauza originii etnice. Faptul că patru 
din cele cinci ţări de destinaţie cuprinse în prezentul raport (cu excepţia 
Regatului Unit) se află în spaţiul Schengen şi nu au controale la frontierele 
                                                           
 
 
3  În cadrul EU-MIDIS au fost intervievaţi romi din şapte state membre ale UE (Bulgaria, 

Republica Cehă, Grecia, Ungaria, Polonia, România şi Slovacia). Potrivit rezultatelor 
sondajului, romii din aceste ţări reprezintă în mare parte minorităţi naţionale, ceea ce 
înseamnă cetăţeni ai ţării în care au fost intervievaţi, născuţi în ţara respectivă (97%-100%). 
Proporţia „imigranţilor” în rândul romilor este de departe cea mai mare în Republica Cehă, 
unde 12% din intervievaţi au indicat că s-au născut în afara ţării (inclusiv în fosta 
Cehoslovacie – ceea ce înseamnă Republica Slovacă). Pentru mai multe informaţii, a se vedea 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/index_en.htm (01.12.2009). 

„Când am ajuns cu avionul în august 2008 şi ne-am prezentat la controlul 
la frontieră şi pentru imigraţie [din Regatul Unit] , ofiţerul s-a uitat pur şi 
simplu în paşapoartele noastre şi atât. Suntem cetăţeni ai UE, aşa că nu au 
fost nevoiţi să facă alte verificări mai amănunţite”. 
 

Interviu cu o familie de romi, Regatul Unit, 12.04.09 
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externe terestre/maritime micşorează mult probabilitatea apariţiei acestei 
probleme. 

Cercetarea a arătat variaţii considerabile în privinţa experienţelor de viaţă în 
ţările de destinaţie în legătură cu oportunităţile de încadrare în muncă, precum şi 
accesul la locuinţe, asistenţa medicală, educaţie şi asistenţa socială. Încadrarea 
în muncă afectează în mod esenţial toate celelalte domenii ale vieţii sociale: 
Dacă romii îşi pot găsi un loc de muncă pe piaţa oficială a muncii, 
probabilitatea este mai mare ca aceştia să îşi poată înregistra şederea şi să aibă 
un acces mai bun la servicii, inclusiv, în mod esenţial, la locuinţe; dacă acest 
lucru nu este posibil, romii întâmpină o serie de obstacole, începând cu 
imposibilitatea de a-şi înregistra şederea, ceea ce le restricţionează accesul la 
asistenţa socială şi sprijinul pentru integrare. În acest caz, cetăţenii UE de etnie 
romă nu îndeplinesc condiţiile pentru a-şi exercita dreptul la libera circulaţie şi 
şedere.  

 Înregistrarea şederii 

 

Incapacitatea de a finaliza procedurile de înregistrare a şederii în ţara de 
destinaţie are un „efect de domino” asupra posibilităţii de a beneficia de 
drepturile civile, politice, economice şi sociale esenţiale, de exemplu dreptul de 
a vota la alegerile locale şi europene, accesul la sistemul naţional de sănătate şi 
la sistemul public de locuinţe etc. 

Cei care nu îşi pot să  găsi un loc de muncă stabil în economia oficială 
întâmpină dificultăţi cu înregistrarea şederii, deoarece o condiţie prevăzută de 
directiva privind libera circulaţie pentru obţinerea dreptului de şedere ulterior 
perioadei de trei luni este ca aceştia să fie „lucrători care desfăşoară activităţi 
salariate sau activităţi independente” sau să „dispună de suficiente resurse 
pentru ei şi pentru membrii familiilor lor, astfel încât să nu devină o sarcină 
pentru sistemul de asistenţă socială al statului membru gazdă în cursul şederii şi 
deţin asigurări medicale complete în statul membru gazdă”.  

Directiva privind libera circulaţie permite statelor membre să introducă 
dispoziţii mai favorabile. De exemplu, Spania a transpus directiva privind libera 
circulaţie a serviciilor prin Decretul regal 240/2007 omiţând orice trimitere la 
„condiţii suficiente” şi stabilind un drept necondiţional de şedere pentru 
cetăţenii Uniunii. Această abordare facilitează considerabil incluziunea socială a 
cetăţenilor UE (atât romi, cât şi de altă origine). 

„Romii de origine română, în cazul în care nu deţin un document 
[certificatul de înregistrare], nu pot plăti apa, nu pot încheia un contract 
de furnizare a energiei electrice şi nu pot fi luaţi în calcul pentru angajare 
[…]. În concluzie, oamenii aceştia nu există”.  
 

Interviu cu o oficialitate din Provincia Napoli, Italia, 05.03.09 
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Este evident că romii întâmpină mai multe dificultăţi în ceea ce priveşte 
îndeplinirea cerinţelor pentru exercitarea dreptului la liberă circulaţie şi şedere. 
Aceasta face ca şederea şi integrarea să fie dificile pentru mulţi cetăţeni UE de 
origine romă. Raportul Comisiei Europene privind aplicarea directivei privind 
libera circulaţie a observat că 12 state membre au transpus noţiunea de „resurse 
suficiente” în mod incorect sau ambiguu, inclusiv Italia şi Finlanda. Problemele 
au în mare parte legătură cu definirea sumei minime care ar fi considerată ca 
„suficientă” şi neluarea deciziei pe baza circumstanţelor personale. 

„Criminalitatea romilor” şi munca în economia neoficială 

 

Deşi respondenţii nu au făcut referire în mod specific la victimizarea criminală 
sau la întreprinderea unor activităţi ilegale, sursele mass-media fac des referire 
la „criminalitatea romilor”, de obicei în contextul traficului sau infracţiunilor 
minore. Având în vedere deficitul de date relevante privind justiţia penală 
defalcate după originea etnică, astfel de referiri ridică importante semne de 
întrebare în ceea ce priveşte validitatea acestui tip de informaţii şi impactul 
acestora asupra stereotipurilor şi prejudecăţilor cu privire la romi. În perspectiva 
vulnerabilităţii romilor la victimizarea criminală, în special în ceea ce priveşte 
traficul, sunt necesare, prin urmare, investigaţii suplimentare pe baza unor 
informaţii solide şi fiabile. 

În urma cercetării s-a constatat că activitatea economică în economia neoficială 
şi alte activităţi, precum cerşitul, sunt frecvente în rândul romilor, având în 
vedere dificultăţile pe care le întâmpină în ceea ce priveşte accesul la piaţa 
oficială a muncii. Dovezile  larg răspândite în ceea ce priveşte implicarea în 
cerşit şi activităţi economice neoficiale ridică întrebări importante. În primul 
rând, în ce măsură romii doresc efectiv să întreprindă astfel de activităţi şi, în al 
doilea rând, cum ar trebui să reacţioneze autorităţile, în special atunci când 
aceste activităţi reprezintă singurul mijloc evident de subzistenţă. 

Respondenţii au sugerat că multe dintre persoanele implicate în cerşit ar prefera 
să aibă un loc de muncă reglementat, deoarece cerşitul este privit ca un 
comportament „deviant” în majoritatea ţărilor de destinaţie şi, uneori şi în 
anumite forme, este ilegal. Pe parcursul cercetării, răspunsurile publice şi 
oficiale la prezenţa romilor s-au concentrat de multe ori negativ asupra acestor 
activităţi ale romilor, acordându-se în acelaşi timp mai puţină atenţie 
obstacolelor din calea accesului la încadrarea oficială în muncă, precum nivelul 
scăzut de educaţie şi de competenţe, din cauza discriminării istorice sau lipsei 
competenţelor lingvistice.  

„Nu-mi place să cerşesc. În România nu cerşeam, am fost nevoită să învăţ 
să fac asta aici [în Finlanda ] pentru că nu am putut să găsesc un loc de 
muncă. Aici nu există niciun loc de muncă pentru femeile de origine romă. 
Ce pot să fac?’ 
 

Interviu cu o femeie de etnie romă, Finlanda, 06.05.09 
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Politici şi măsuri 

Constatările cercetării arată că în afara măsurilor de informare luate de Comisia 
Europeană, există în general puţine dovezi privind iniţiativele specifice de 
informare a cetăţenilor cu privire la dreptul lor la liberă circulaţie în cadrul UE 
şi de integrare a cetăţenilor UE. Se poate spune că această absenţă a răspunsului 
politic este îngrijorătoare în cazul romilor, având în vedere faptul că aceştia sunt 
în general recunoscuţi ca fiind unul dintre cele mai vulnerabile grupuri din UE. 

Aspectul mai pozitiv este că politica statelor membre privind egalitatea 
minorităţilor etnice în general şi egalitatea romilor în special poate oferi un 
context structural pentru activitatea desfăşurată împreună cu cetăţenii UE de 
etnie romă. Acest aspect poate fi pozitiv sau negativ în funcţie de context. De 
exemplu, integrarea sprijinului acordat cetăţenilor UE de origine romă într-o 
politică progresivă şi bine dezvoltată adresată etnicilor romi din Spania 
reprezintă un model util. În Regatul Unit, experienţa romilor din alte state 
membre este privită în contextul politicilor generale privind grupurile 
minorităţilor etnice şi de imigranţii şi al politicilor specifice privind „ţiganii şi 
travellers”. În schimb, se poate spune că politica din Italia tinde să pună în 
comun toţi etnicii romi şi sinti – cetăţeni naţionali, cetăţeni UE şi resortisanţi ai 
ţărilor terţe – într-un mod care ar putea reprezenta o încălcare a drepturilor 
fundamentale.  

Bune practici 

Cercetarea a identificat bune practici în special la nivel local şi atunci când 
autorităţile locale au desfăşurat activităţi constructive în privinţa aspectelor 
legate de romi şi travellers şi/sau au desfăşurat activităţi cu privire la aspectele 
legate de romii din alte state membre. Astfel de bune practici sunt deosebit de  
eficiente atunci când combină aspiraţiile şi experienţele cetăţenilor romi cu cele 
ale cetăţenilor din „comunităţile gazdă” şi atunci când intervenţiile adoptă o 
abordare holistică, vizând simultan aspecte interrelaţionate precum încadrarea în 
muncă, locuinţele, educaţia etc. 

Intervenţiile societăţii civile au funcţionat cel mai bine în contextul existenţei un 
parteneriat constructiv relativ puternic între autorităţile publice şi ONG-uri. Cu 
cât parteneriatele sunt mai active – „activitatea comună a diferitelor sectoare şi 
niveluri: sectorul juridic, voluntar şi comunitar, precum şi autorităţile 
supranaţionale, naţionale, regionale şi locale – cu atât este mai mare 
probabilitatea ca un program să aibă un rezultat pozitiv, holistic şi inclusiv 
pentru cetăţenii UE de origine romă. De asemenea, aceasta subliniază faptul că 
sinergiile verticale şi orizontale sunt esenţiale – niciuna dintre aceste intervenţii 
nu funcţionează izolat.  

Cercetarea sugerează, de asemenea, că iniţiativele mici, locale, pot fi la fel de 
importante ca cele la scară largă. Acestea au implicaţii la nivelul familiilor reale 
care îşi exercită dreptul la libera circulaţie, mai degrabă decât la nivelul noţiunii 
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abstracte „romi”, indiferent dacă încadrarea este pozitivă sau negativă. La acest 
micronivel local, cetăţenii şi autorităţile au posibilitatea de a cunoaşte şi de a 
desfăşura activităţi împreună cu familii individuale de romi, ca persoane în 
rândul cărora empatia şi solidaritatea cresc, în consecinţă. 
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Concluzii 

Multe dintre aspectele prezentate în acest raport nu sunt specifice romilor. 
Totuşi, cazul romilor serveşte drept barometru: consecinţele pentru unii dintre 
cei mai vulnerabili cetăţeni din UE reprezintă un indicator important al 
dificultăţilor cu care se confruntă toţi cetăţenii la faţa locului. 

Romii îşi exercită dreptul la libertatea de mişcare şi de şedere în contextul unor 
factori determinanţi. Toate dovezile indică probabilitatea continuării acestei 
mobilităţi. Factorii care determină plecarea din ţara de origine implică o 
combinaţie de sărăcie şi rasism. Şomajul reprezintă un aspect definitoriu al 
experienţei sărăciei în ţările de plecare. Factorii de atracţie includ aspiraţiile în 
ceea ce priveşte niveluri îmbunătăţite de trai – în special găsirea unul loc de 
muncă atât în economia oficială, cât şi în cea neoficială.  

În urma cercetării a fost identificată o dinamică deosebit de negativă specifică 
romilor. În primul rând, răspunsurile la sosirea cetăţenilor UE de etnie romă 
sunt de obicei negative. În al doilea rând, au fost identificate şi răspunsuri 
politice specific anti-romi. În al treilea rând, politicile şi practicile existente pot 
avea un impact negativ asupra romilor care îşi exercită dreptul la libera 
circulaţie, chiar şi atunci când acest impact nu este intenţionat.  

Experienţele romilor care s-au mutat în alt stat membru variază considerabil 
între diferitele ţări de destinaţie în ceea ce priveşte locuinţele, asistenţa 
medicală, educaţia şi asistenţa socială. Pe parcursul cercetării a existat o serie 
continuă de experienţe, de la integrare la excludere, variind de la experienţe în 
general pozitive la experienţe care au implicat o profundă pauperizare. 
Experienţele pozitive legate de integrarea semnificativă, din ce în ce mai mare 
şi mobilitatea socială în statele membre de destinaţie pot fi privite ca bune 
practici. Cu toate acestea, excluderea multor cetăţeni UE de etnie romă în 
societatea statului membru de origine şi în statul membru gazdă creează bariere 
insurmontabile în calea încadrării oficiale în muncă şi posibilităţii de a face 
dovada unor „resurse suficiente”, ceea ce are un efect de domino asupra 
posibilităţii acestora de a se înregistra şi, în consecinţă, de a avea acces la 
drepturile civile şi politice, economice şi sociale esenţiale. Aceasta ridică 
profunde semne de întrebare în ceea ce priveşte eficacitatea politicilor privind 
incluziunea. 

În general, excluderea de la asistenţa socială are un impact disproporţionat asupra 
femeilor, copiilor, persoanelor în vârstă şi persoanelor cu handicap. Răspunsurile 
oferite de politicile existente demonstrează o sensibilitate redusă faţă de aspectele 
legate de inegalitatea dintre femei şi bărbaţi sau alte aspecte ale discriminării 
multiple. În mod clar, odată cu evoluţia răspunsului la situaţia romilor din alte state 
membre, este necesară integrarea sensibilităţii faţă de aspecte legate de sex, vârstă, 
handicap şi alte aspecte în cadrul strategiilor generale de sprijin şi de găsire a 
resurselor.  
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Uniunea Europeană şi statele membre trebuie să adopte politici specifice având la 
bază standarde integrate referitoare la drepturi şi egalitate pentru promovarea 
coeziunii sociale şi ducerea la îndeplinire a promisiunii „Civis Europaeus sum”. 

Avize 

FRA formulează avize bazate pe probe, pentru a sprijini instituţiile Uniunii 
Europene şi statele membre atunci când acestea iau măsuri sau conturează 
acţiuni în sfera proprie de competenţă, în vederea respectării drepturilor 
fundamentale. În acest context, pe baza cercetării sale extinse cu privire la 
dificultăţile cu care se confruntă cetăţenii UE de etnie romă care circulă în alte 
state membre ale UE, FRA emite avizele de mai jos. 

Astfel cum a afirmat Parlamentul European în aprilie 2009 „UE şi statele 
membre au o răspundere comună în ceea ce priveşte promovarea includerii 
romilor ca cetăţeni ai Uniunii pentru a permite populaţiei rome să beneficieze pe 
deplin de stimulentele acordate de UE” (Rezoluţia Parlamentului European din 
2 aprilie 2009 referitoare la problematica şi perspectivele cetăţeniei europene). 

Deşi avizele FRA pornesc de la premisa unei abordări specifice la nivel 
european, naţional şi al autorităţii locale, o abordare sub forma unui parteneriat 
integrat, de cooperare şi coordonare între nivelul vertical şi cel orizontal de 
guvernanţă este esenţială pentru proiectarea şi punerea în aplicare cu eficacitate 
a politicilor şi măsurilor. Multe dintre avize nu se referă în mod specific la romi. 

Instituţiile Uniunii Europene 

Comisia Europeană ar trebui – utilizând structura Platformei Integrate UE 
privind Romii – să dezvolte o strategie-cadru privind incluziunea romilor, care 
să stabilească indicatori şi standarde minime comune pentru politicile de 
incluziune socială vizând romii din Uniunea Europeană. 

Comisia Europeană ar trebui să aibă în vedere impunerea unor condiţii pentru 
alocarea anumitor Fonduri structurale ale Uniunii Europene în legătură  cu 
dezvoltarea şi punerea în aplicare a unor politici eficace care vizează şi cetăţenii 
UE de etnie romă din alte state membre. 

Statele membre 

Statele membre trebuie să se asigure că toate măsurile luate care au un impact 
direct sau indirect asupra cetăţenilor UE de origine romă sunt conforme cu 
principiile stabilite în directiva privind egalitatea rasială care interzice în mod 
explicit discriminarea directă şi indirectă.  
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Statele membre trebuie să asigure transpunerea corectă a directivei privind 
libera circulaţie, astfel cum se menţionează în recentul raport al Comisiei 
Europene şi în orientările adoptate de către Comisie la 2 iulie 2009.  

Statele membre ar trebui să faciliteze dreptul fundamental la liberă circulaţie şi 
şedere, prin elaborarea de politici naţionale proactive, orientate către incluziune. 
Aceasta trebuie să se realizeze prin intermediul unui proces consultativ, ţinând 
seama de experienţele şi preocupările autorităţilor locale, societăţii civile şi ale 
cetăţenilor Uniunii Europene. 

Statele membre ar trebuie să efectueze sondaje regulate având ca scop 
colectarea de date defalcate pe cetăţenie, sex, vârstă, origine etnică, pentru a 
monitoriza nivelul incluziunii în societăţile gazdă a cetăţenilor UE care şi-au 
exercitat dreptul la liberă circulaţie. 

Statele membre ar trebui să înlăture barierele de ordin practic cu care se 
confruntă cetăţenii UE în ceea ce priveşte procedura de înregistrare, prin măsuri 
care asigură coerenţa şi consecvenţa procedurilor de înregistrare şi a cerinţelor 
la nivel local. 

Statele membre ar trebuie să se asigure că toţi copiii de pe teritoriul lor au acces 
deplin şi egal la sistemul de învăţământ obligatoriu, indiferent de statutul 
administrativ, prin eliminarea tuturor cerinţelor referitoare la rezidenţă din 
procedurile de înscriere şcolară. 

Statele membre ar trebui să se asigure că nu se emit ordine de expulzare a 
cetăţenilor UE din motive de nerespectare a normelor de înregistrare a şederii. 

Statele membre ar trebui să respecte pe deplin obligaţia lor legală de a „difuza 
informaţii privind drepturile şi obligaţiile cetăţenilor Uniunii şi ale membrilor 
familiilor acestora cu privire la subiectele reglementate de prezenta directivă, în 
special prin campanii de sensibilizare realizate prin mijloacele de informare în 
masă şi prin alte mijloace de comunicare locale şi naţionale” (articolul 34 din 
directiva privind libera circulaţie). 

Statele membre ar trebui să publice şi să disemineze la scară largă, în cooperare 
cu organizaţiile societăţii civile, informaţii în limbaj simplu şi traduse în limba 
(limbile) naţională (naţionale) a(le) altor state membre ale UE, după caz, 
inclusiv în limbile minorităţilor, precum limba romani, cu privire la drepturile 
cetăţenilor UE rezidenţi pe teritoriul statului respectiv şi cerinţele şi procedurile 
relevante pentru concretizarea acelor drepturi – inclusiv considerentele legate de 
ţara de origine.  

Statele membre ar trebui să dezvolte şi/sau să îmbunătăţească politicile privind 
incluziunea romilor şi măsurile care vizează în special nevoile cetăţenilor UE de 
etnie romă din alte state membre ale UE, prin: 

 participarea deplină şi eficace în cadrul Platformei Integrate a UE privind 
Romii; 

 sprijinirea şi promovarea dezvoltării unei strategii-cadru comune privind 
incluziunea romilor la nivelul Uniunii Europene; 
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 utilizarea în mod mai inovator a fondurilor structurale şi, în special, a 
Fondului social european pentru sprijinirea incluziunii romilor care provin 
din alte state membre şi pentru combaterea discriminării acestora. 

Autorităţile locale 

În strânsă cooperare cu guvernele naţionale, autorităţile locale ar trebui să 
examineze şi să abroge orice măsuri şi politici care nu sunt compatibile cu 
directiva privind libera circulaţie. 

În strânsă cooperare cu guvernele naţionale, autorităţile naţionale ar trebui să ia 
urgent măsuri pentru încurajarea şi sprijinirea cetăţenilor UE în vederea 
renunţării la munca neoficială şi găsirea unui loc de muncă pe piaţa oficială a 
muncii, inclusiv forme de activităţi independente. 

Autorităţile locale ar trebui să elaboreze şi să afişeze public informaţii privind 
procedurile şi cerinţele locale de înregistrare a şederii. Aceste informaţii ar 
trebui să fie puse la dispoziţie în limba (limbile) naţională (naţionale) ale altor 
state membre UE, după caz, inclusiv limbi ale minorităţilor, precum limba 
romani. 

Autorităţile locale ar trebui să comunice la scară largă beneficiile aferente 
înregistrării şi să desfăşoare campanii pentru promovarea înregistrării la nivel 
local. Organizaţiile societăţii civile ar trebui să reprezinte un partener important 
în acest sens. 

Autorităţile locale ar trebui să permită şi să încurajeze insistent cetăţenii UE, 
inclusiv romii, să utilizeze programele de formare profesională, lingvistică şi de 
altă natură pentru a-şi îmbunătăţi posibilităţile de încadrare în muncă. În plus, 
acestea trebuie să se asigure că cetăţenii UE înregistraţi beneficiază de acces 
egal la sistemul municipal de asigurare a locuinţelor sociale. 

Autorităţile locale ar trebui să elaboreze şi să pună în aplicare intervenţii care 
sprijină în mod specific integrarea cetăţenilor UE de etnie romă pe piaţa muncii. 
În cadrul dezvoltării şi punerii în aplicare a acestor intervenţii, autorităţile locale 
ar trebui să desfăşoară activităţi împreună cu beneficiarii şi să întreţină legături 
strânse cu agenţiile locale de ocupare a forţei de muncă, organizaţiile societăţii 
civile şi angajatorii locali. 
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