
REFERAT DE APROBARE 

Proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne privind constituirea Comisiei 

ministeriale pentru romi la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia 

 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 560/2022 a fost aprobată Strategia Guvernului României 

de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027, 

denumită în continuare Strategia. Prin aceasta se dorește continuarea măsurilor privind 

incluziunea socio-economică a cetățenilor români aparținând minorității rome la un nivel 

similar celui al populației majoritare. 

Potrivit prevederilor cuprinse în Strategie, mecanismul de implementare, monitorizare 

și evaluare a acesteia este coordonat, la nivel central, de Comitetul interministerial pentru 

implementarea, monitorizarea și evaluarea Strategiei (CIIMES), numit prin decizie a prim-

ministrului Guvernului României. 

În acest context a fost emisă Decizia prim-ministrului nr.336/2022 privind constituirea 

Comitetului interministerial pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea Strategiei de 

incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027. 

Potrivit art. 1 din Decizia nr.336/2022, CIIMES este un organism consultativ, fără 

personalitate juridică, iar ministerele sunt reprezentate în cadrul acestuia, la nivel de secretar 

de stat. 

Componența CIIMES este prevăzută în anexa la decizia susmenționată, iar printre 

instituțiile administrației publice centrale cu atribuții în implementarea și monitorizarea 

Strategiei, se regăsește și Ministerul Afacerilor Interne (MAI). 

Totodată, Strategia prevede că la nivelul fiecărui minister cu sarcini în implementarea 

acesteia, se înființează, prin ordin de ministru, o Comisie Ministerială pentru Romi (CMR).  

Din CMR fac parte specialiști din cadrul direcțiilor sau serviciilor de specialitate ale 

ministerului, cu atribuții trasate prin ordin de ministru, pentru monitorizarea implementării 

măsurilor sectoriale aflate în responsabilitate instituțională, sub coordonarea secretarului de stat 

membru în CIIMES. 

CMR se întrunește ori de câte ori este nevoie, dar cel puțin o dată pe trimestru. 

De asemenea, în aplicarea Strategiei (potrivit căreia, la nivelul fiecărui minister, se 

desemnează o structură cu rol administrativ în monitorizarea și evaluarea Strategiei), prin 

proiectul de Regulament de organizare și funcționare a CMR, se propune ca această sarcină să 

fie îndeplinită de Direcția Generală Management Operațional din cadrul M.A.I. 

Potrivit proiectului Regulamentului de organizare și funcționare a CMR, Comisia va 

îndeplini următoarele atribuţii specifice: 

a) analizarea şi formularea de propuneri cu privire la măsurile şi acţiunile necesare pentru 

implementarea Strategiei, în domeniul de responsabilitate al M.A.I.; 

b) analizarea şi exprimarea acordului cu privire la conţinutul raportului de monitorizare privind 

modul de implementare a Strategiei pe domeniul de activitate, întocmit de către punctul de 

contact; 

c) stabilirea de măsuri în vederea implementării deciziilor adoptate de CIIMS; 

d) elaborarea de propuneri pentru modificarea Strategiei, pe domeniul de competență al M.A.I. 



În ceea ce privește modalitatea de lucru propusă, se are în vedere ca ședințele CMR să 

fie conduse de către preşedintele acesteia, și anume, de secretarul de stat pentru relația cu 

instituțiile prefectului iar, în lipsa acestuia, de către membrul desemnat de către preşedinte. De 

asemenea, ședințele se vor derula în prezenţa a cel puțin jumătate din numărul membrilor cu 

drept de vot. 
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