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أوال -املنهجية والعملية التشاورية
 -١أُع ّد هذا التقرير وفقاً للتوجيهات الواردة يف قارار للاس وقاوإل اان اان  ١/٥واملبااد
التوجيهيااة العام ااة املتعلق ااة لع ااداد املعلوم ااات يف لد ااار اام ااتعرار ال اادوري ال ااام وال اواردة يف
الوثيقاة  .A/HRC/DEC/17/119وهاو يرّكا علا التطااورات الايت شاهداا والااة وقاوإل اان ااان يف
رومانيا منذ اامتعرار األخري وعل التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات املقدمة خالل ااماتعرار
الدوري ال ام الثاين يف عام .٢٠١٣
 -٢واملعلومااات الاايت اختارهااا وخّعهااا خ اربا ماان وزارة ال اامون ااارجيااة قاادمتها املمم ااات
الروماني ااة التالي ااةة وزارة الع اادلل ووزارة ال اامون الداخلي ااةل ووزارة الص ااحةل ووزارة العما ا والعدال ااة
ااجتماعيااةل ووزارة اليةيااة الودنيااةل ووزارة التنميااة ااقليميااةل واادارة العامااة والصااناديي األوروةيااةل
واملعهااد الااودق للق ااا ل واعلااس األعلا للق ااا ل وملتا املا ّدعك العااام امللحااي ابحمللمااة العليااا
للا اانقم وأما ااا امل ا ااال املعا ااق ابلعدالا ااةل وكتاةا ااة الدولا ااة لل ا اامون الدينيا ااةل ولدارة العالقا ااات ةا ااا
ااثنياتل واعلاس الاودق مللافحاة التمييا ل واعلاس الاودق لالتصاال ال امعك والبصاريل وائي اة
ارد املمتللاااتل والوكالااة الودنيااة لطا،فااة الرومااال والربملااان الااودق .وأُرما التقرياار ل أةاارز
الودنيااة لا ّ
املن مات غري احللومية الرومانية العاملة يف لال وقوإل اان ان من أج الت اور.

اثنيا -التطورات املتعلقة ابإلطار املعياري لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
 -٣منااذ الولااة الثانيااة لالمااتعرار الاادوري ال ااام ل أُجريااي تغياريات ت اريعية عدياادة ات
أتث ااري عل ا ل ااال وق ااوإل اان ااان .وق ااد ام ااتند اللث ااري منه ااا ل توص اايات اام ااتعرار ال اادوري
ال ام وتقييمهة

ألف -القضاء
 -٤دخ قانون ااجرا ات املدنية ويّ النفا يف  ١٥شابا//فرباير  .٢٠١٣ودخا القاانون
النااا،ك وقااانون ااج ارا ات النا،يااة ل جان ا و مااة ت اريعية داعمااة تت ا ل ماان  ٥ت اريعات
لضافية) وي النفا يف  ١شبا//فرباير .٢٠١٤
 -٥ودخا القااانون رقاام  ٢٠١٣/٢٤٥ة ا ن ق ااا عقااوابت ال ااان والتااداةري ااوتاازيااة
الصادرة عن ائي ات الق ا،ية خالل ااجرا ات النا،يةل وي النفا يف  ١شبا//فرباير .٢٠١٤
 -٦واعتُماادت ام اياتياية تطااوير الق ااا للفااية  ٢٠٢٠-٢٠١٥مبوج ا الق ارار احللااومك
رق اام  .٢٠١٤/١١٥٥وتعتم ااد ه ااذي اام ا اياتياية ل و ااد كب ااري عل ا ا توص اايات لي ااة التعا اااون
والتح ّقاايل وعلا الدرامااات الاايت أعاادت ماايل البنا الاادوج .وأا ّدد ااماياتياية أهاادا مواصاالة
ااصااال يف الفااية  ٢٠٢٠-٢٠١٥لع ا العدالااة أكثاار كفااا ة وخ ااوعاً للم ااا لة ولتح ااا
جوداا.
 -٧واعتُمدت خطاة عما تنفياذ اماياتياية تطاوير الق اا للفاية  ٢٠٢٠-٢٠١٥مبوجا
القرار احللومك رقم  .٢٠١٦/٢٨٢وينبغك أن ت ل اامياتياية وخطة عملهاا أي ااً األماا
لتحديد أولوايت متوي ااأاد األورويب يف لال العدالة.
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 -٨واعتُمدت ااماياتياية الودنياة مللافحاة الف ااد للفاية  ٢٠٢٠-٢٠١٦مبوجا القارار
احللومك رقم  .٢٠١٦/٥٨٣وهك اد ابألما ل تع يا الن اهاة مان خاالل التطبياي الصاارم
لإلدار القانوين واملمم ك ملنيل الف اد وملافحتاه يف رومانياا .كماا ااد ل أ اا نوعياة وأثار
تنفيااذ األولااام املتعلقااة ة اافافية ممم ااات القطااام العااام .وت اام ااماياتياية تااداةري ترمااك ل
تع يا مناارب شاافافية املي انيااة الااذي وضااعته وزارة املاليااة العامااة .وتتااوخ اام اياتياية أي ااً اعتماااد
موواادة لتقياايم نااادر الف اااد وتنفيااذ هااذي املنهايااةل
اادااار القااانوين الااالزم امااتحدا منهايااة ّ
عل ا امل ااتور املرك ا يل ك اار /م اابي لتحااديق ااطااا املتعلقااة ابلن اهااة ماارة ك ا ماانتا .وئااذا
الغررل أُدلقي ةواةة للليونية يف و يران/يونيه .٢٠١٧
 -٩ونص القانون رقم  - ٢٠١٦/١٨٤قانون املنيل  -عل لن ا لية ملنيل ت ارب املصاا
يف لدااار لج ارا ماان عقااود التوريااد العااام .ودخلااي األولااام املتعلقااة اب ليااة وي ا النفااا يف ٢٠
و يران/يونيه .)١ ٢٠١٧

ابء -محاية األطفال
ويلماالن القاانون
 -١٠القانون رقم  ٢٠١٣/٢٥٧والقاانون رقام  ٢٠١٦/٥٢اللاذان يعا ّدان ّ
رقم  ٢٠٠٤/٢٧٢املتعلي حبماية وتع ي وقوإل الطف .
 -١١واألمر اامتعااج رقم  ٢٠١٧/١٨ة ن خدمات التماريم اعتمعياةل ابعتبااري معلمااً
مهم ااً يف الهااود املبذولااة ماان أج ا ضاامان وصااول األشااعاي احملااروما عل ا الرعايااة الصااحية
واادمات اعتمعيةل ميل اليكي عل الروما.
 -١٢والقااانون رقاام  ٢٠١٦/٥٧الااذي يع ا ّدل القااانون رقاام  ٢٠٠٤/٢٧٣املتعلااي لج ارا ات
التبااق والااذي أضااف امل يااد ماان املرونااة عل ا لج ارا ات التبااق وخفاام املاادة الالزمااة لألهليااة لتبااق
الطف يف لدار لجرا ات التبق امل ون ةه عل الصعيد الدوج.
 -١٣والقااانون رقاام  ٢٠١٦/٢٠٧ة ا ن ت ااويي ةاادا ،لااذ األم الااذي ياادرو املدونااة الدوليااة
كلياً يف قانون رومانيا ويمم أن ي ل منو جاً جيداً تقتدي ةه ةلادان أخارر يف ااأااد األورويب
حلماية صحة األمهات والرضيل واألدفال الصغار.
 -١٤واألمر امل يك الصادر عن وزير العم والعدالة ااجتماعيةل ووزير الصحةل ووزير اليةية
الودني ااةل ال ااذي يتن اااول وق ااوإل األدف ااال وي ااعاق ااة وفقا ااً للتص ااني ال اادوج لت دي ااة الو ااا،
والعاا ا والص ااحة ن ااعة األدف ااال وال ااباب)ل مب ااا يف لا ا أي ا ااً األول ااام املتعلق ااة ابلتوجي ااه
التعليم ااك وامله ااق لألدف ااال وي ااوتياج ااات التعليمي ااة اااص ااةل ولع ااادة أتهيا ا األدف ااال وي
ااعاقة و/أو وي ااوتياجات التعليمية اااصة.
 -١٥ولموعاة ماان األواماار الصااادرة عاان وزياار اليةيااة الودنيااة ة ا ن مناايل ورصااد وو اار أعمااال
الفص املدرمك يف املمم ات التعليمية.
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جيم -ظروف االحتجاز
ويلما ا الق ااانون رق اام  ٢٠١٣/٢٥٤املتعل ااي
 -١٦الق ااانون رق اام  ٢٠١٧/١٦٩ال ااذي يعا ا ّدل ّ
ةتنفيذ العقوابت احلب ية وتاداةري مال احلرياة الصاادرة عان ائي اات الق اا،ية يف لداار اكماات
جنا،ية.

دال -احلقوق االجتماعية
 -١٧القااانون رقاام  ٢٠١٥/٢٧٢املعا ّدل للقااانون رقاام  ٢٠٠٣/٢١٧املتعلااي مبلافحااة العنا
املن ج.
لما ا ا ا الق ا ا ااانون
 -١٨واألم ا ا اار احلل ا ا ااومك اام ا ا ااتعااج رق ا ا اام  ٢٠١٦/٦٠ال ا ا ااذي يعا ا ا ا ّدل ويُ ّ
رق اام  ٢٠٠٢/٧٦املتعل ااي ةن ااام التا ا ما علا ا البطال ااة ووفا ا العمال ااةل وال ااذي ُعا ا ّدل وام ااتُلم
اوق ااً .وراجاايل هااذا الص ا الت اريعك مبلاان ةاادات التنق ا الااداخلك املمنووااة ل العااادلا عاان
العم الذين ينتمون ل منادي جغرافية رومة ممن يتدةرون أمر العثور عل عم يف ملان يبعاد
أبكثر من  ١٥كيلومياً عن ملان لقامتهم ويتنقلاون يوميااً ل عملهام ومان يعثارون علا عما يف
ويقرةااون ملااان ماالنهم أو لقااامتهم ماان
ملااان يبعااد أبكثاار ماان  ٥٠كيلااومياً عاان ملااان لقااامتهم ّ
ملان عملهم الديد .كما زاد الدعم املاج املق ّدم ل أرابب العم الاذين يو ّفاون ف اات ضاعيفة
نتلفاة ماان قبيا ة ااااراا ال اابابل أو ال اباب املياووااة أعمااارهم ةااا  ١٥و ٢٤ماانة الااذين ا
يعملون وا يتاةعون درامة أو تدريباًل أو العادلا عن العم ملدة دويلةل أو العادلا عان العما
ال ااذين يتا اااوز عم اارهم  ٤٥م اانةل أو الوال اادين العا اّاب واألش ااعاي وو ااعاق ااة الع ااادلا ع اان
العما ل أو العااادلا عاان العما الااذين ماايبلغونل يف غ ااون يااس ماانوات ماان ريا تااو يفهمل
من التقاعد القانوين أو مي توفون شرو /التقاعد املبلر.
 -١٩واألما اار احللا ااومك ااما ااتعااج رقا اام  ٢٠١٧/٦الراما ااك ل تعا اادي واما ااتلمال ق ا اوانا
معيارية عديدةل ول وضيل تداةري لالمتثمارات املمولة مان األماوال العاماة ومان اانتقاال املقدماة
ل العااادلا عاان العم ا امل ااالا الااذين ااادون عم االً يف منطقااة أخاارر تقاايل عل ا ةعااد أكثاار
من  ٥٠كيلومياً عن ملان ال لن أو ااقامةل ويغريون ابلتاج ملان ملنهم أو لقامتهم.
 -٢٠والقانون رقم  ٢٠١٧/١٦٤املعدل لل من القانون رقم  ٢٠٠٥/٢٧٩ة ا ن التادري
يف ملااان العما والقااانون رقاام ٢٠١٣/٣٣٥ة ا ن تن اايم دورات تاادري داخلااك اراااك التعلاايم
العاااج .ورفاايل هااذا الص ا الت اريعك مبلاان ااعانااة املقدمااة ل أصااحاب العما عاان كا شااعص
يو ّفونه ةعقد تدري مهق أو تدري داخلك.
امللم ا ا لا اابعم الق ا اوانا املعياريا ااة ما اان
 -٢١واألم اار ااما ااتعااج رق اام  ٢٠١٧/٥١املع ا ا ّدل و ّ
قبي ا ا ا ا ة القا ا ا ااانون  ٢٠١٢/١٩٧ة ا ا ا ا ن ضا ا ا اامان الا ا ا ااودة يف ل ا ا ا ااال ااا ا ا اادمات ااجتماعي ا ا ا ااةل
والقانون  ٢٠٠٦/٤٤٨ة ن محاية وتع ي وقوإل األشعاي وي ااعاقة.

هاء -التعليم
 -٢٢الق ااانون رق اام  ٢٠١٥/٢٤٨ة ا ن أفي ا التح اااإل أدف ااال األم اار احملروم ااة ابلتعل اايم قب ا
املدرمااك .وةنااا عل ا دل ا والاادي دفا ي اياو عمااري ةااا ماانتا و ٧/٦ماانوات) م ااا يف
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روضااة األدفااال أو عل ا دل ا ممثلااه القااانوينل تاادعم ال االطات احملليااة التحاقااه ابلتعلاايم مااا قب ا
املدرمك مان خاالل تاوفري تذاكر/ق اا،م اجتماعياة شاهرية ةقيماة يف وادود  ١٠ياورو)ل يف والاة
م اركة الطف يف  ٥٠يف املا،ة عل األق من الربانمج التعليمك.

واو -اهلوية
ويلما ا ةع اام الص االوك القانوني ااة
 -٢٣األم اار اام ااتعااج رق اام  ٢٠١٦/٣٣ال ااذي يعا ا ّدل ّ
املتعلقة ة االت احلالة املدنية وواث،ي هوية موادق رومانيا.
 -٢٤والقرار احللومك رقم  ٢٠١٦/٨٠١الذي حي ّدد لجرا ات خيل ووذ البياانت املتعلقاة
ويلم ا ةع اام الص االوك القانوني ااة املتعلق ااة
ابألش ااعاي وي ائوي ااة املص اار هب ااال وال ااذي يع اادل ّ
ةتطبيي أولام ما ّ احلالة املدنية وال لان تطبيقاً مت قاً.

زاي -عدم التمييز/املساواة بني اجلنسني
ويلما ا الق ااانون رق اام  ٢٠٠٢/٢٠٢املتعل ااي
 -٢٥الق ااانون رق اام  ٢٠١٥/٢٢٩ال ااذي يعا ا ّدل ّ
ةتلافم الفري وامل اواة يف املعاملة ةا املرأة والرج .
 -٢٦والق ااانون رق اام  ٢٠١٥/١٩٣ال ااذي يع ا ا ّدل الق ااانون رق اام  ٢٠٠٦/٤٤٨املتعل ااي ةتع ي ا ا
ومحاية وقوإل األشعاي وي ااعاقة.
 -٢٧والقا ااانون رقا اام  ٢٠١٦/٨الا ااذي ين ا ا ا ليا ااات املنصا ااوي عليها ااا يف اتفاقيا ااة وقا ااوإل
األشعاي وي ااعاقة.
 -٢٨وامتُلم اادار املمم اك مبمم اات جديادة ترماك ل معالاة جوانا متصالة حبقاوإل
اان ان تقت ك اهتماماً خاصاًل وهك كما يلكة

GE.17-19923



٢٠١٤ة أن ا ي لدارة أمااا امل ااال ملناايل التعااذي وغااريي ماان ضااروب املعاملااة أو
العقوة ا ااة القام ا ااية أو الاللن ا ااانية أو املهين ا ااة يف أم ا اااكن ااوتا ا اااز م ا اان أج ا ا ا
ااض ا ااطالم مبه ا ااام ا ااددة تتصا ا ا اب لي ا ااة الودني ا ااة ملن ا اايل التع ا ااذي يف أم ا اااكن
ااوتاازل و ل وفقاً للربوتوكول ااختياريل املعتمد يف نيويورك يف  ١٨كانون
األول/دي اامرب ٢٠٠٢ل امللحااي ابتفاقيااة مناه ااة التعااذي وغااريي ماان ضااروب
املعاملة أو العقوةة القامية أو الاللن انية أو املهينةل املعتمدة يف نيوياورك يف ١٠
كانون األول/دي مرب )٢ ١٩٨٤؛



٢٠١٥ة أن ا ا ي الوكال ااة الودني ااة ادارة املوج ااودات احملا ااوزة مبوجا ا الق ااانون
رقم  ٢٠١٥/٣١٨وشرعي يف العم اعتباراً مان كاانون األول/دي امرب ٢٠١٦
 وه ااك ت اال و االً و ااديثاً ي اام لل االطات الق ااا،ية ة ا ايدة ق اادرااا عل اأدياد عا،اادات األن ااطة ااجراميااة وتااوفري جارب فعااال لألضارار الناخااة عاان هااذي
األن طة؛



٢٠١٦ة أن ا ا ي اللان ااة الودني ااة ازال ااة الفصا ا املدرم ااك واادم اااو يف التعل اايم
أي لشارا وزارة اليةياة الودنياة وُكلّفاي ةتن ايي تنفياذ خطاة العما الرامياة ل
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لزال ااة الفصا ا املدرم ااك وأ ااا ج ااودة التعل اايم يف ممم ااات/وودات م ااا قبا ا
االتحاإل ابلامعة؛


٢٠١٦ة أُن ا ا اعل ااس ال ااودق للرص ااد  -وه ااو م االطة لداري ااة م ااتقلة مللّف ااة
ةتقاادت توصاايات ة ا ن او ايام وقااوإل األشااعاي وي ااعاقااة ورصااد تنفيااذها
من قب اللياانت العامة أو اااصة .)٣

اثلثا -تنفيذ توصيات اجلولة السابقة
 -٢٩تل ّق ااي روماني ااال خ ااالل الول ااة الثاني ااة لالم ااتعرار ال اادوري ال ااام املتعل ااي هب ااال ١٥٧
توصااية .وقااد قبلااي منهااا  ١٣٠توصااية كليااً واثنتااا ج ،يااً ويتصا مااب عاادم قبااول التوصاايات
ال بيل والع رينل عل وجه العمومل أبهنا كاني من ّفذة ابلفع ).

ابااول القواعااد الدوليااة والتعاااون مااع هياااات املعاهاادات ،3-١09 ،١-١09
)4١-١09 ،١4-١09 ،١٢-١09 ،١١-١09
 -٣٠تتوق ا اايل ال ا االطات الروماني ا ااة لمت ا ااام عملي ا ااة ألي ا ا ا الوانا ا ا املتص ا االة ابلتص ا ااديي عل ا ا ا
اتفاقاات كمبااا ة ا ن جر اة العادوان يف عاام ٢٠١٨ل مايل مراعااة املناق اة الايت ماتاريها خعيااة
الدول األدرا يف ن ام روما األمامك للمحلمة النا،ياة الدولياة يف نيوياوركل يف كاانون األول/
دي مرب .٢٠١٧
 -٣١ووقّعااي رومانيااا عل ا الربوتوكااول ااختياااري اتفاقيااة وقااوإل األشااعاي وي ااعاقااة
يف ع ا ااام ٢٠٠٨ل وه ا ااك تن ا اار يف التص ا ااديي علي ا ااه .وتركا ا ا اله ا ااود ال ا اايت تب ا ااذئا روماني ا ااا واليا ا ااً
علا ا االت ام ااات امليتّب ااة علا ا التص ااديي علا ا اتفاقي ااة وق ااوإل األش ااعاي وي ااعاق ااةل علما ااً
أبن ااما اياتياية الودني ااة املعنون ااة ريت ااوفري لتم اايل خ ااال م اان العقب ااات لألش ااعاي وي ااعاق ااة
للفية ٢٠٢٠-٢٠١٦ري متث خطة تنفيذ ااتفاقية.
 -٣٢وتوجااد عمليااة التصااديي عل ا ااتفاقيااة الدوليااة حلمايااة خياايل األشااعاي ماان ااختفااا
الق ري والربوتوكول ااختياري امللحي هبا  -يف مرولة أو من الت اور ةا املمم ات.
 -٣٣وماايُن ر يف ان اامام رومانيااا ل الربوتوكااول ااختياااري اتفاقيااة وقااوإل الطف ا املتعلااي
لجرا تقدت البالغات ةعد املوافقة عل قانون لن ا أمانة امل ال املعنية ابألدفال.
 -٣٤وفيما يتعلي ابلتقارير املت خرةل جتدر ااشارة ل أن رومانيا قدمتها يف التواري التاليةة
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يف  ٢٣و ٢٤ني ااان/أةري ٢٠١٥ل ن اارت لنااة مناه ااة التعااذي يف التقااارير
املت ا ا خرة لروماني ا ااا ع ا اان الف ا ااية  ٢٠٠٧-١٩٩٦والف ا ااية  ٢٠١٢-٢٠٠٨عل ا ا
التواج؛



يف  ٢٠و ٢١ت رين الثاين/نوفمرب ٢٠١٤ل ق ّدمي رومانيا تقريرهاا ة ا ن العهاد
الدوج اااي ابحلقوإل ااقتصادية وااجتماعية والثقافية؛
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يف  ٦متوز/يولي ااه ٢٠١٧ل قا ا ّدمي روماني ااا تقريريه ااا ال اااةيل والث ااامن ل اللان ااة
املعنية ابلق ا عل التميي ضد املرأة؛



يف  ٢٥و ٢٦ت رين األول/أكتوةر ٢٠١٧ل ق ّدمي رومانيا تقريرها ة ن العهاد
الدوج اااي ابحلقوإل املدنية وال يامية.

املس ا اااقل القانوني ا ااة وامل سس ا ااية واجلوان ا ااع املتعلق ا ااة ابلسياس ا ااات ،١3-١09
،٢0-١09 ،١9-١09 ،١٨-١09 ،٢٦-١09 ،40-١09
،٢4-١09 ،٢3-١09 ،٢٥-١09 ،٢٨-١09 ،٢٢-١09
)١٥3-١09 ،١٥٢-١09 ،١٥4-١09
 -٣٥جتااري ال االطات الرومانيااة والي ااً ألاايالً لليفيااة تع ي ا تنفيااذ ن ااام رومااا األمامااك .ول
أخااذت وزارة ال اامون ااارجي اة ووزارة العاادل الرومااانيتا هااذا األماار يف ااعتبااارل شاارعتا مع ااً يف
صاياغة م اروم قااانون للتصاديي علا القارار  ICC-ASP/14/Res.2الاذي اعتُمااد يف الل اة العامااة
احلادي ااة ع اارة املعق ااودة يف  ٢٦ت ا ارين الث اااين/نوفمرب  .٢٠١٥وع ااالوة علا ا لا ا ل ت اايل وزارة
العاادل واليااً اللم ااات األخاارية علا صااياغة م ااروم قااانون ملاار للتعاااون ماايل احمللمااة النا،يااة
الدولية .وماتُعقد م ااورات لضاافية مايل خيايل الهاات الفاعلاة املعنياةل ومايعرر م اروم القاانون
هذا عل احللومة الرومانية حبلاول كاانون األول/دي امرب ٢٠١٧ل تبعااً للعطاة الت اريعية ال انوية
للحلومة الرومانية .ويتوقيل عرر القانون عل الربملان يف مطليل العام املقب .
 -٣٦وترد التغيريات الت ريعية الر،ي ية يف الفص الثاين من هذا التقريار وي ال ماا عام عنهاا
ماان لعااازات يف أ ااا ال اارو العامااة للف ااات ال ااعيفة الاارد عل ا التوصاايات املقبولااة واملنفااذة
خالل الفية الالوقة لالمتعرار الدوري ال ام لعام  ٢٠١٣ان ر الفقرات أداني).
 -٣٧وعل النحو املبا يف الفص الثاينل تواص تع ي اادار املمم ك .وفيماا يتعلاي ةتنفياذ
مباد ابريسل تعت م املمم ات الثال خيعها مباشرة لجرا ات اان مام ومعاودة مباشراا يف
والااة املعهااد الروماااين حلقااوإل اان ااان) .وهلااذال فا ن اعلااس الااودق مللافحااة التمييا الااذي هااو
أي ااً ع ااو يف ال اابلة األوروةيااة للهي ااات املعنيااة ابمل اااواة ي ااتويف املعااايري الاايت واادداا مباااد
ابريسة فهو ممم ة عامة م تقلة تتمتيل ة عصية قانونية وخت يل لرقاةة الربملاان ينااقا الربملاان
تقريرهاا ال انوي ويوافاي علياه)؛ ون ّاول لاه ضامان تنفياذ مبادأ امل ااواة وعادم التمييا ةاا املاوادنا
ممها ا م اان م للتحقي ااي يف و اااات التمييا ا م اان خ ااالل فريق ااه املع ااق
وااشا ارا علي ااهل ل لن ااه ّ
ابلتفتاايا) وأديااد العقااوابت الالزمااة؛ ومللّ ا ةوضاايل ال يامااات العامااة يف لااال عاادم التميي ا
وتطبيقه ااا .ويع ا ّاا الربمل ااانل يف جل ااة عام ااةل أع ااا لنت ااه التوجيهي ااة .وواصا ا املعه ااد الروم اااين
حلقوإل اان اانل ةعاد عاام ٢٠١١ل اختاا مل الة مان التاداةريل مت اياً مايل التوصايات املقدماة مان
اللانة الفرعية املعنية اباعتماد.
 -٣٨ووافااي الربملااان عل ا قااانون تعاادي القااانون رقاام  ١٩٩٧/٣٥املتعلااي ةتن اايم وعما أمااا
امل االل للناه ض ايل واليااً اجارا لعاادة الن ارل ةطلا مان ر،ايس رومانياا .ومتومايل صااالويات
هاذي املمم ااة للاك ت ااتاي ملبااد ابريااس .ومااتتعذ أماناة امل ااال لجارا ات ااعتماااد الالزمااة.
و ل اان أن يت اادخ أم ااا امل ااال يف ااجا ارا ات القانوني ااة أم ااام احمل اااكم )٤ل وأن يتلقا ا ال االاور
GE.17-19923
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املقدمااة ماان األشااعاي الااذين انتهلااي ماالطات لداريااة عامااة وقااوقهم وو ارايام املدنيااةل للنااه
يلتفك ةتقدت توصيات.
 -٣٩وخالفاً ألما امل الل يتمتّيل اعلس الودق مللافحة التميي ابختصاصات لدارية ق اا،ية
ويتّبيل املباد املطبقة عل ممم ة ق ا،ية .وتتمث مهمته يف لصدار ولم ق ا،ك لداري ض ايل
ملراقب ااة احمل اااكم فيم ااا يتعل ااي لجا ارا ات ال اادعاور ااداري ااة .وا يوج ااد ت ااداخ ة ااا اختصاص ااات
املمم تا.
 -٤٠وتتلق كال املمم تا الدعم املاج والت ريعك من الربملان لتع ي قدرااا املمم ية.
ينص عل لن ا أماناة م اال لألدفاال ل الربملاان للموافقاة علياه.
 -٤١وأوي م روم قانون ّ
وميعم أما م ال األدفال مبثاةة ان ،ألما امل ال وميدافيل عن وقوإل األدفالل وا مايماة
احلااي يف احلياااة ويف محايااة الصااحة؛ واحلااي يف التعل اايم؛ واحلااي يف وياااة أم ارية مناماابة ويف محاي ااة
الدولةل عند عدم وجود أمرة .وميوج عناية خاصة ل األدفال وي ااعاقة.
 -٤٢وأف التنفيذ الفعال لالمياتياية الودنية مللافحة الف اد للفية  ٢٠١٥-٢٠١٢ل
نتااا،ج لااةيااةل مث ا تعاادي اادااار القااانوين لت ااارب املصااا ل ووضاايل ت ارييل لتموي ا األو ا اب
ال يام اايةل وزايدة ام ااتقالل العدال ااة ع اان دري ااي تودي ااد مرك ا التفت اايا الق ااا،ك .وتب ااذل روماني ااا
جهوداً متواصلة مللافحة الف ادل وتعتقد اعتقاداً رامعاً أن اامياتياية الودنية احلالية مللافحاة
الف ا اااد للفا ااية ٢٠٢٠-٢٠١٦ل الا اايت تت ا اامن التوصا اايات الر،ي ا ااية ليا ااة التعا اااون والتحقا اايل
مت فك امل يد من الفعالية عل عملية ملافحة الف اد .)٥
 -٤٣وفيمااا يتعلااي ابمااتقالل ال االطة الق ااا،يةل نصااي ااماياتياية ال اااةقة لتطااوير ال االطة
الق ا،ية  )٢٠١٥-٢٠١٢عل هد ّدد يف هذا الصددل أي ريتع ي ن اهة وشفافية ال لطة
الق ا،ية من خالل تع ي تاداةري ملافحاة الف ااد واملعاايري األخالقياة املهنياةريل ةغارر اماتحدا
ااد ااار الا ااالزم لتوديا ااد وزايدة اما ااتقالل الق ا اااة وامل ا ادعا العا اااما .وتا اانص ها ااذي اام ا اياتياية
 )٢٠٢٠-٢٠١٦أي اً عل تاداةري ا ّددة فيماا يتعلاي ابماتقالل العدالاةل مثا معالاة املعاادر

املتصاالة ةن اهااة الق اااة واملاادعا العااامال وا ماايما ماان خااالل ‘ ‘١أدا اعلااس األعلا للق ااا
واملفت ااية الق ااا،ية دوراً أكث اار فاعلي ااة يف التحلي ا وااة ااالغ والتوجي ااهل و‘ ‘٢تع ي ا دور وكف ااا ة
اادارة العلي ااا يف ملاتا ا رحملم ااا احمل اااكم واادع ااا الع ااامل م اان دون امل ااا ابم ااتقالل الق اااة
واملدعا العااما .وا يا ال اماتقالل العدالاة ثا أولوياة يف ااماياتياية الودنياة احلالياة مللافحاة

الف اد للفية  ٢٠٢٠-٢٠١٦اليت اد ابألما ل تع يا الن اهاةل مان خاالل تطبياي ااداار
الق ااانوين واملمم ااك ملن اايل الف اااد وملافحت ااه يف روماني ااا تطبيقا ااً ص ااارماً .وه ااك ا ااد أي ا ااً ل
أ ا نوعية وأثر تنفيذ األولام املتعلقة ة فافية ممم اات القطاام العاام .وهاك ت ام التاداةري
الراميااة ل تع ي ا مناارب شاافافية املي انيااة الااذي وضااعته وزارة املاليااة العامااة وامااتعدامه يف لج ارا ات
املراقبااة ااداريااةل وتقااي زايدة شاافافية نصصااات املي انيااةل مبااا فيهااا تلا املمنووااة ل احللومااات
احملليةل من خالل الصندوإل ااوتيادك احللومك والربانمج الودق للتنمية احمللية .ومت يد التاداةري
املتوخ اااة م اان الق اادرة علا ا التنب اام مبعصص ااات املي اني ااة م اايل احل ااد م اان ال ةوني ااة ال يام ااية .وتن ااد
موو اادة لتقي اايم ن ااادر
ااما اياتياية أي ا ااً اعتم اااد ااد ااار الق ااانوين ال ااالزم ام ااتحدا منهاي ااة ّ
الف اااد وتنفيااذ هااذي املنهايااةل عل ا امل ااتور املرك ا يل ك اار /م اابي لتحااديق ااطااا املتعلق اة
ابلن اهة مرة ك منتا .وئذا الغررل أدلقي ةواةة للليونية يف و يران/يونيه .٢٠١٧
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 -٤٤ولق ا ا ا ا ااد نف ا ا ا ا ااذت الت ا ا ا ا ااداةري الا ا ا ا ا اواردة يف ااما ا ا ا ا اياتياية الودني ا ا ا ا ااة مللافح ا ا ا ا ااة الف ا ا ا ا اااد
للف ااية  ٢٠١٥-٢٠١٢املتعلق ااة ةن ااا /املديري ااة الودني ااة مللافح ااة الف اااد ةنا ااا  .ويل ا ا
أليا املمشارات ااوصااا،ية الر،ي ااية ألن ااطة التحقيااي النااا،ك الاايت اضااطلعي هبااا املديريااة خااالل
الفا ااية  ٢٠١٦-٢٠١٢أن ابرام ا ايات النااعا ااة أ ا ااني ما اان ما اانة ل أخا اارر ان ا اار احلاشا ااية
رقم )٥ل وهو ما يبا مدر كفا ة تداةري ملافحة الف اد.
 -٤٥ويعا ّد تاادريس األخالقيااات والتن اايم الق ااا،ك لل امي ااً يف ال اانتا األو والثانيااة لتاادري
الق ا اااة كلتيهما ااا .وها ااذا ما ااا تت ا اامنه منا اااهج التا اادري األوج الا ااذي تتمث ا ا مواضا اايعه الر،ي ا ااية
فيمااا يلااكة امااتقالل ال االطة الق ااا،ية وويادهااا؛ وواااات اامااتبعاد وأوجااه التعااارر وت ااارب
املصااا ؛ وواجبااات الق اااة/املدعا العاااما وماايادة القااانون؛ وواجبااات الق اااة/املدعا وماايادة
القانون  -ااجتهاد الق ا،ك يف امل ا ،الت ديبية؛ وشر املهنة وكرامتهاا؛ وااجارا ات الت ديبياة.
ويف لدااار ملا ّاون التاادري امل ااتمرل تت اامن ال اربامج ال اانوية لتاادري الق اااة وامل ا ّدعا العاااما
أثن ا ااا اادم ا ااةل ة ا اال دا ،ا اام ومن ا ااذ اعتم ا اااد الت ا اادري امل ا ااتمر يف املعه ا ااد ال ا ااودق للق ا ااا يف
عااام ٢٠٠١ل تن اايم دورات تدريبيااة ة ا ن ملافحااة الف اااد .وتااوفر الاادورات التدريبيااة معلومااات
عاان الت اريعات املعتماادة يف هااذا الصااددل وتقاادم أي ااً املمارمااات الياادة يف هااذا املياادان .ويف
لدار م ارييل وشراكات نتلفة وةتموي من خارو املي انيةل ن ّم املعهاد الاودق للق اا ل ابلتعااون
ميل شركا،هل  ١٣٦دورة تدري م تمرل علا امل اتور املركا يل لفا،ادة الق ااة واملادعا العااما
واملدرةا يف لال ملافحة الف اد .وعل امل تور الالمرك يل ن ّم املعهدل اباشياك ميل احملااكم
وملات ا اادعااا العااامل أكثاار ماان  ١٨٠ولقااة درامااية لفا،اادة الق ااة واملاادعا العاااما عل ا
الصعيد احمللك.

التثقيف والتدريع املهين يف جمال حقوق اإلنسان ،١٢٢-١09 ،١٢3-١09
)43-١09 ،٦٦-١09 ،39-١09 ،١٢4-١09
 -٤٦لق ااد ج اارر تط ااوير التثقيا ا يف ل ااال وق ااوإل اان ااان وك ااذا التثقي ا يف ل ااال املوادن ااة
الد قراديةل من من ور املناهج الدراميةل تطاويراً شاامالًل ل ااري تنااول هاذين املوضاوعا ةطارإل
متعا ا ااددةة كمواضا ا ااييل لجباريا ا ااة منفصا ا االةل وكماموعا ا ااات مواضا ا اايعية مدرجا ا ااة يف دورات نتلفا ا ااة
للدرامات ااجتماعيةل وكمواد درامية اختيارية يف لدار هنج متعدد التعصصات .)٦
 -٤٧وعلا م ااتور التعلاايم ااةتاادا،كل أعياادت هيللااة ةارانمج اليةيااة املدنيااة للصاافا الثالااق
والراة اايل وج اارت املوافق ااة عل ا ل ا مبوج ا األم اار ال ااوزاري رق اام )٢٠١٤/٥٠٠٣ل يف و ااا أن
ااطة املدرمية املعتمدة وديثاً للم تور ااعدادي تقدم مواد ددة يف لاال العلاوم ااجتماعياة
خاصااة ةلا صا ل وهااك علا النحااو التاااجة التفلااري النقاادي ووقااوإل الطفا للصا ااااامسل
والتعليم املتعدد الثقافات للص ال اد ل والتثقي يف لال املوادنة الد قرادية للص ال اةيلل
والتثقي ا يف اعااالا ااقتصااادي واملاااج للص ا الثااامن .وفيمااا يتعلااي ابملواضااييل ااختياريااة ات
ادر عل ا الصااعيد الااودقل ينبغااك ااشااارة ل املواضااييل التاليااةة اليةيااة ااجتماعيااة
الصاالة الاايت تا ّ
للصا اافا التح ا ااريي واألول)ل والفل ا اافة لألدفا ااال يف املدرما ااة ااةتدا،يا ااة)ل والتعلا اايم املتعا اادد
الثقافات والقانون الدوج اان اين كالمها يف املدار الثانوية).
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 -٤٨ول جانا ا ال اانهج الرا ااك لزا التثقيا ا يف ل ااال وق ااوإل اان ااانل ُوض ااعي لموع ااة
وا م ااعة م اان املب ااارايت وامل اااةقات وال اربامج ااارج ااة ع اان املن اااهج الدرام ااية عل ا الص ااعيد احملل ااك
والبلاادي والااودق لل ااما مبمارمااة وتطااوير اللفااا ات ااجتماعيااة وت ااايعهما .وجتاادر ااشااارة
ل مل االة ماان امل اااةقات املعصصااة للماادار ااةتدا،يااة وااعداديااةل ماان قبيا ة أوملبياااد اليةيااة
املدنيااة لتالميااذ الصاافا  ٣و)٤ل وأوملبياااد الثقافااة املدنيااة لتالميااذ الصاافا  ٧و)٨ل وامل اااةقة
الودني ااة ة ا ن ريالد قرادي ااة والت ااام ري لتالمي ااذ امل اادار ااةتدا،ي ااة والثانوي ااة)ل ومب اااراة املن ااا رة
الودني ااة ريمن ااا رة ال اابابري لتالمي ااذ امل اادار الثانوي ااة)ل واألوملبي اااد ال ااودق لالم اتدال واملن ااا رة
والتفلااري النقاادي ريمنااا رة ال اابابري لتالميااذ املاادار الثانويااة)ل وأوملبياااد ريالق ارا ة كواواادة ماان
مهارات احلياةري لتالميذ الصفو من ااامس ل الثاين ع ر).
 -٤٩وفيما يتعلّي ةتدري املدرماا علا التثقيا يف لااج وقاوإل اان اان ووقاوإل الطفا ل
تق ّدم ُدور تدري املعلما دا،فة وامعة من التداري أثنا اادمة ويف لدار ةرامج نتلفة خارجة
عاان املاانهج الدرامااك .ومنااذ عااام ٢٠١٣ل أ وااي ُدور تاادري املدرمااال ابل اراكة ماايل املعهااد
الروماااين حلقااوإل اان ااانل دورة تدريبيااة مااداا أرةاايل ماانوات ة ا ن وقااوإل اان ااانل وا ماايما
وقوإل الطف ل لفا،دة خييل مدرمك التعليم ما قب الامعك.
 -٥٠ويف عااام ٢٠١٦ل مااامهي رومانيااا يف مبااادرة للااس أورواب ة ا ن صااياغة لدااار مرجعااك
لللفا ات من أج الثقافة الد قرادية .ولضافة ل ل ل ُجّرب اادار يف مدار رومانيا ةدعم
من وزارة اليةية الودنية.
اايل املناااهج الدراماية املقدمااة ابللغاة الرومانيااة كلهااا اتباام ماالوك ثقاايف وم اايك ةااا
 -٥١وتُ ّ
الثقافااات يقااوم عل ا رو التعاااد  .ويقاادم املاانهج الدرامااك الديااد اااااي ابملاادار ااعداديااة
الذي جرت املوافقة عليه مبوج األمر الاوزاري رقام )٢٠١٧/٣٣٩٣ل أةعااداً ّدثاة فيماا يتعلاي
مبا يلكة ائوايت الفردياة والقومياة والثقافياة واللغوياةل وااختالفاات الثقافياةل وااتصااات الثقافياة
واللغويااة األوروةيااةل وخيعهااا مدرجااة يف ملا ّاون لل امااك ي ا ّام ريعناصاار م اايكة ةااا الثقافاااتري -
ويندرو ضمن ةرانمج تعليم اللغة الرومانية.
 -٥٢وحيتا ا مل ا ّاون تط ااوير ال ااذات يف ااد ااار ااجتم اااعك والثق ااايف ملان ااة مهم ااة يف من اااهج
تاادريس اللغااة الرومانيااة لألقليااات .ويف هااذا الصااددل يرك ا املاانهج الدرامااك عل ا لق ارار الطااالب
ابلبي ة املتعددة الثقافات وامل يكة ةا الثقافاتل وتع ي القيم ااثنية والودنياة واللونياةل وم ااركة
الطالب يف م ارييل خاصة ابألايم الدولية مث اليوم الدوج للت ام ).
 -٥٣وفيمااا يتعلااي ابل االوك التطبيقااك للطلبااةل لملااان خياايل املاادار تع يا ولدااالإل م ااارييل
وأن طة خارجة عن املناهج الدراماية موجهاة لألدفاال واملاراهقا ملمارماة كفاا ات وقايم ومبااد
مرتبطااة ةعاادم التميي ا  .وتوضاايل مع اام هااذي األن ااطة ة اراكة ماايل اللانااة املدرمااية لتع ي ا الثقافااة
امل يكة والوقاية من العن والف اد والتميي والق ا عليها يف البي ة املدرمية وهك لنة أُن ي
عل امل تور املدرمك وفقاً للاوا ،تن ايم املادار وعملهاا  -جارت املوافقاة عليهاا مبوجا األمار
الوزاري رقم .)٢٠١٦/٥٠٧٩
 -٥٤وفيماا يتعلاي ابلتادري املهااقل تُادرو احلماياة الدولياة حلقااوإل اان اان يف منااهج تاادري
الق اااةل ماان أجا التوعيااة ةاادور الق اااة وامل ا ّدعا العاااما يف ضاامان احلمايااة الفعالااة ماان خااالل
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تطبيااي ااتفاقيااة األوروةيااة حلقااوإل اان ااانل مبااا فيهااا مباادأ عاادم التمييا  .وي اام التاادري األوج
جوان متعلقة حب ر خييل أشلال التميي  .وينفاذ هاذا الن اا /مب ااعدة اعلاس الاودق مللافحاة
ادريب املعهااد الااودق للق ااا  .وماايل ل ا ل جتااري
التميي ا الااذي ي اام ماان ةااا أع ااا،ه كااذل ما ّ
أي ااًل يف لدااار احللقااات الدرامااية املعصصااة ل ا ريالقااانون يف ااأاااد األورويبريل مناق ااة الوان ا
املتعلق ااة حبماي ااة احلق ااوإل األمام اايةل ومب اادأ ع اادم التميي ا ل وامل اااواة ة ااا امل ارأة والرج ا ل واحلماي ااة
الق ااا،ية حلقااوإل اان ااان داخا ااأاااد األورويب .وفيمااا يتعلااي ابلتاادري امل ااتمرل ياان م املعهااد
الا ااودق للق ا ااا العديا ااد ما اان األوا اادا هبا ااد التوعيا ااة مبوضا ااوم ها ااذي التوصا اايات عل ا ا وجا ااه
ااصوي .)٧
 -٥٥وُكيّ منهج التدري األوج ألفراد األمن للك يغطك مواضييل متّصالة حبماياة ال احاايل
والتعاااون األورويب يف لااال محايااة وقااوإل اان ااانل ومحايااة الالج ااا وملتم ااك اللاااو وعااد ك
اس ةعاام عالقااات التعااايا ااجتماااعك التح اريم عل ا اللراهيااة أو
الن اايةل وال ارا،م الاايت متا ّ
التمييا ) .وفيمااا يتعلااي ابلتاادري امل ااتمرل تاان م األكاد يااة الودنيااة لل ااردةل منااذ عااام ٢٠١٢ل
دورات تدريبيااة ماانوية ةعن اوان ريمناايل وملافحااة خياايل أشاالال التميي ا ري .ويف عااام ٢٠١٣ل أمتااي
أكاد ية ال اردة ‘ألل ااندرو لياوان كاوزا‘ تنفياذ امل اروم املعناون ريمركا تع يا وقاوإل اان اان يف
ممم ااات احلف ااان عل ا ا الن ااام الع ااام وال ااالمة العام ااةريل ال ااذي ي ااارك يف متويل ااه الص ااندوإل
ااجتم اااعك األورويب ومرك ا ا تع ي ا ا وق ااوإل اان ااان والت اادري عليه ااا .وأن ا ا ي يف لد ااار ه ااذا
امل روم خاعة من املادرةا واألخصاا،يا يف لاال وقاوإل اان اان تتا ل مان  ٥٠مادرابً دا،مااًل
وكااذل ماان شاابلة ماان امل اامولا املعنيااا لدارة املاوارد للاايويج ألن ااطة املركا يف صاافو قاوات
لنفااا القااانون .ويتااي املركا ةرانلااً تاادريبياً يف لدااار الدرامااات العليااا ةعناوان ريوقااوإل اان ااان يف
ممم ااات احلفااان عل ا الن ااام العااام وال ااالمة العامااةريل وهااو عبااارة عاان دورة درامااية منو جيااة
مااداا ثالثااة أشااهر تاان م ماانوايً لفا،اادة مااا ةااا  ٥٠و ٧٥م اااركاً .وو ا ّدد معهااد البحااو ومناايل
الر اة مواضاييل مان قبيا ة وقاوإل اان ااان وال اردةل ووقاوإل األقلياات القومياةل واملفااهيم العامااة
للاارا،م املرتلبااة ةاادافيل اللراهيااةل ومناايل خياايل أشاالال التمييا ل واملمارمااات الياادة يف ةنااا الثقااةل
والتفاهم ةا ال ردة وأقلية الروما.

املساااواة وعاادم التمييااز ،4٨-١09 ،44-١09 ،4٢-١09 ،١7-١09
،7٢-١09 ،7١-١09 ،70-١09 ،٥٦-١09 ،4٥-١09
،٥9-١09 ،٦4-١09 ،٦٢-١09 ،٦١-١09 ،٦9-١09
،٦0-١09 ،49-١09 ،47-١09 ،4٦-١09 ،٦7-١09
)١0٨-١09 ،٦٨-١09 ،٦3-١09
ألف -النهج العام
 -٥٦دأةااي رومانيااا علا اعتماااد ميامااة عامااة ترمااك ل مناايل أي شاال ماان أشاالال التميي ا
واملعاقبااة عليااه .ويف أعقاااب تقياايم أُجااري يف عااام ٢٠١٥ل دلبااه اعلااس الااودق مللافحااة التميي ا
ل خا ا اربا لل ا ااس أوروابل وم ا اايل مراع ا اااة التوص ا اايات ال ا اايت ق ا اادمها الربوفي ا ااور فيليا ا ا أل ا ااتونل
املقرر اااي علس وقاوإل اان اان املعاق مب ا لة الفقار املادقيل ووقاوإل اان اان ت ارين الثااين/
نوفمرب )٢٠١٥ل شارعي رومانياا يف م ااورات  )٨واماعة النطااإل هباد املوافقاة علا اماياتياية
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ودني ااة مللافح ااة التمييا ا  .وض اايل واليا ااً الق ا ارار احلل ااومك ال ااذي يت اامن اما اياتياية ريامل اااواة
واادماو والتنومري للفاية  ٢٠٢٠-٢٠١٦اجارا املوافقاة الوزارياة وماتُعتمد اوقااً خطاة لتنفياذ
هذي اامياتياية) .وت تند هذي اامياتياية ل اامياتياية ال ااةقة للفاية ٢٠١٣-٢٠٠٧ل
واد ابألما ل ضمان اات اإل الت ريعك واملمم كل ميل مراعاة أن الت ارييل الاالزم موجاود
للن مثة واجة ل لشراك ال لطات املعتصة املت ي يف تنفيذي.
 -٥٧وتت ا ّامن اام اياتياية ماابعة لاااات عم ا مقينااة أبهاادا ل وهااكة التنميااة املمم ااية
ترمااك ل ت اادعيم الق اادرة املمم ااية للمال ااس ال ااودق مللافح ااة التميي ا وض اامان ات اااإل أن ااطة
نتل املمم ات)؛ والتعليم ا ي تهد املناهج الدرامية فقال ةا أي ااً لجارا ات ااعتمااد؛
وما اان فا ااري التا اادري امل ا ااتمر للمدرما ااا يف لا ااال ملافحا ااة التميي ا ا والق ا ااا عل ا ا الفص ا ا
املدرمااك)؛ والعما امل اااواة ةااا الن ااال ولدماااو الف ااات ال ااعيفةل ون ااام الرصااد)؛ وال االن
أ ااا ااد ااار الق ااانوين وتع ي ا امل ااارييل املمول ااة م اان الدول ااة الرامي ااة ل ض اامان امل اااواة وع اادم
التمييا ا يف ال االن)؛ والص ااحة اخت ااا ت ااداةري ة ا ا ن ااد ااار الت ا اريعك املتعل ااي ابحلص ااول علا ا
اااادمات الطبيااةل وائياكا األماماايةل ومحااالت توعيااة العاااملا الطبيااا)؛ واادارة العامااة تع ي ا
ورصااد مباادأ امل اااواة وعاادم التميي ا عل ا م ااتور اادارة العامااة)؛ واحلااي يف اللرامااة لج ارا ات
اااد ل التاادري امل ااتمر للق اااة ومااو فك ال ااردةل والارأي العااام ةصاافة عامااةل ة ا ن التاوازن
ال االيم ة ااا وري ااة التعب ااري واحل ااي يف اللرام ااة  -املعاقب ااة ةعق ااوابت منام اابة وفوري ااة عل ا ا ج ا ارا،م
اللراهية) .وترد هنا النتا،ج امللمومة اليت أ ّققي يف هذي اعاات واليت ت تاي للتوصيات.
املوجهة ل اعلس الودق مللافحة التميي ل يفرر اعلاس
 -٥٨ويف لدار البي يف ال لاور ّ
التوجيهكل من خالل قراراتهل ج ا ات يف شل لنذار أو غرامة عل املعالفات امل الةل ويقا ّدم
توصيات للحيلولة دون وقوم أفعال التميي م تقبالً أو الرجوم ل والة ما قب التمييا  .وتارد يف
تقارير األن طة ال نوية عل املوقيل ال بلك للمالس الودق مللافحة التميي لوصاا ات متعلقاة
ابالتمامات والغرامات والتوصيات الصادرة عن اعلسل مماا يادل علا الهاود املبذولاة يف مابي
ملافحة التميي عل أي أما كان .)٩
ابء -التا ا ا ا ا ا اادابا املتعلقا ا ا ا ا ا ااة ابلروما ا ا ا ا ا ااا ،٥٥-١09 ،٥7-١09 ،٥4-١09 ،٥0-١09
،١39-١09 ،١37-١09 ،١3٢-١09 ،٥١-١09 ،٥3-١09 ،٥٢-١09
)١4٥-١09 ،١43-١09
 -٥٩متثا ام اياتياية احللومااة الرومانيااة ادماااو امل اوادنا الرومااانيا املنتمااا ل أقليااة الرومااا
للفا ااية  ٢٠٢٠-٢٠١٥امتعراض ا ااً ام ا اياتياية الفا ااية  ٢٠١٤-٢٠١٢وامتا ااداداً ام ا اياتياية
أ ااا والااة امل اوادنا الرومااانيا ماان أقليااة الرومااا للفااية  .٢٠١٠-٢٠٠١وتراعااك اام اياتياية
الديدة توصيات ااأااد األورويب ة ا ن لدمااو الروماا املنصاوي عليهاا يف لداار ااأااد األورويب
لع ااام  ٢٠١١لالم اياتيايات الودني ااة ادم اااو الروم ااا للف ااية املمت اادة و ا ع ااام  ٢٠٢٠وتوص ااية
للس ااأاد األورويب لعام  ٢٠١٣ة ا ن اختاا تاداةري فعالاة ادمااو الروماا يف الادول األع اا ل
وما ا ااتدعم الها ا ااود الراميا ا ااة ل أقيا ا ااي األها ا اادا ااجتماعيا ا ااة الودنيا ا ااة احملا ا ااددة يف ام ا ا اياتياية
أورواب  ٢٠٢٠املدرجة يف ةرانمج ااصالوات الودق.
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 -٦٠وتتمثا لاااات التاادخ الر،ي ااية يف التعلاايم والعمالااة والصااحة وال االن وتن ااا لليهااا
اااادمات ااجتماعيااة وائياك ا األمامااية والثقافااة وملافحااة التميي ا  .وتقااين هااذي اام اياتياية
خبطا عم لل لال من لاات التدخ الر،ي ية .ومتقيم مرولاة تنفياذ كا خطاة عما منهاا
ما ارتا يف ال اانة وفقا ااً للممشا ارات القا،م ااةل ومتوض اايلل ويثم ااا لا ا م األم اار لا ا ل ت ااداةري ااددة.
وم اايق ّدم اوق ااً تقري اار م اانوي ع اان تنفي ااذ اام اياتياية ل املفوض ااية األوروةي ااة ع اان دري ااي جه ااة
ااتص ااال الودني ااة املعني ااة ابلروم ااا .ورهنا ااً ةنت ااا،ج التقي اايمل م ااتقدم اللان ااة امل اايكة ة ااا ال ااوزارات
توص ا اايات لتح ا ااا وتع ا اادي وتع يا ا ا أي ن ا ااا /قط ا اااعك يف ااما ا اياتياية .ومي ا ااتفيد تنفي ا ااذ
ااماياتياية أي ااً ماان الصااناديي ائيلليااة وصااناديي اامااتثمار األوروةيااة .وتاارد فيمااا يلااك التااداةري
القطاعية املتعذة من أج اامتااةة للتوصيات.
 -٦١وفيما يتعلي ابلتعليمل تتمث األهدا القطاعية الر،ي ية يف احلد من الفااوات التعليمياة
من ويق االتحاإل ابملادار ل ومعادل التحصاي الدراماكل واحلالاة ااجتماعياة وااقتصاادية ةاا
أدفا ااال الروما ااا وغا ااري الروما ااال ويف تع ي ا ا تعلا اايم شا ااام للاميا اايل واحلا ااد ما اان وا اااات التميي ا ا يف
املاادار  .)١٠وتن ّفااذ رومانيااا ةناااا ة ارانمج الوم ااادة املدرمااية الااذي يهااد ل تي ااري وص ااول
األدفاال ال اعفا /األدفال الروماا ل التعلايم .ولتووياد لموعاة ااادمات ااجتماعياة املقدماة يف
التعلاايم املوجهااة لتالميااذ ودااالب الف ااات الاايت تواجااه نااادر خاصااةل تواصا وزارة اليةيااة الودنيااة
لدارة ةرامج اجتماعية منوية لادعم التالمياذ والطاالب املنحادرين مان املناادي احملروماة مان خااللة
ت ااوفري اللا اوازم املدرم اايةل وتق اادت املن /األما اوال لاللتح اااإل ابمل اادار الثانوي ااةل وت ااوفري الت ااهيالت
اقتنااا ووامااي شعصاايةل ومااداد تلااالي النق ا للتالميااذ .وقااد تواص ا العم ا ة ل االة ماان
التااداةري ااماياتياية الاايت أثبتااي جاادواهال وهااك علا ماابي املثااالة أديااد مدرمااا متعصصااا
من الرومال ولن ا شبلة من املدرما الروما املمهلا وغري املمهلال والت اييل عل تدريس لغاة
و ري ا الرومااا يف راير األدفااال واملاادار واملاادار الثانويااة والامعااات )١١ل وتقاادت الاادعم ل
شباب الروما ملواصلة الدرامات الامعية .ولضافة ل ل ل ويف لدار ااصاال احلااج للمنااهج
الدراميةل ُوضعي عل التواج مناهج درامية جديدة لتعليم لغة و داب الروما لتالميذ الصافو
من  ٥ل  )٨و ري وتقاليد الروما لتالميذ الصفا ال اد وال اةيل) اعتمدت مبوج األمر
الااوزاري  .)٢٠١٧-٠٢-٢٨/٣٣٩٣وماان أج ا ضاامان و اار الفص ا املدرمااك وضاامان تنفيااذ
)١٢
مبا اااد املدرما ااة ال ا اااملة للاميا اايلل واصا االي وزارة اليةيا ااة الودنيا ااة تطبيا ااي تا ااداةري ملموما ااة
واعتمادت ماامخراً أوامار وزاريااة عاادة لوضايل مل االة مان االت امااات للماادار فيماا يتعلااي مبلافحااة
الفص وأ ا جودة التعليمل وكذا لن ا لية رصد فعالة  )١٣يف هذا الصدد.
 -٦٢وفيما يتعلي ة اوإل العما ل تتمثا األهادا القطاعياة الر،ي اية يف أ اا م ااركة أقلياة
الروماا يف مااوإل العما عاان دريااي لجارا ات ماان قبيا ة تن اايم محااالت لعالميااة ة ا ن والااة مااوإل
العم لتع ي الصلة ةا أصحاب العم وأفراد الروما العادلا عن العم ؛ وتع ي التنق الو يفك
ورو تن اايم امل ااارييل يف صاافو أف اراد الرومااا؛ وتطااوير املهااارات وماان شااهادات عليهااا؛ ودعاام
ممم ااات ااقتصاااد ااجتماااعك؛ وتااوفري احلاواف ألصااحاب العما الااذين يو فااون الباااوثا عاان
العما ماان الف ااات ال ااعيفة .وواصاالي الوكالااة الودنيااة للعمالااة تع يا العمالااة ةااا ال االان الرومااا
مان خاالل اتباام هناج متلاما ةغارر أقيااي لدمااو اجتمااعك ن ااا .وت ام التاداةري الراميااة ل
أفي العمالة توفري خدمات الومادة الو يفية لتي ري لملانية احلصول املباشر عل عم وتداةري
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العم ا الن ااطةل مبااا يف ل ا تااوفري معلومااات عاان مااوإل العم ا ل وتقاادت امل ااورة املهنيااةل وتقياايم
املهااارات املهنيااة امللت اابة ةطريقااة أخاارر ماان غااري الطاارإل الرايااة والتاادري املهااق وماان شااهادات
عليهال وك هذي التاداةري تتاا ةغارر ملافحاة خطار وقاوم أفاراد الروماا يف ةاراثن الفقار وااقصاا
ااجتماااعك .ون ّمااي الوكالااة الودنيااة للعمالااة معااارر ماانوية ة ا ن فااري العم ا لفا،اادة الرومااا
ص اامم ل ا ا ١٤٥مقادع ااة ي االنها ع اادد كب ااري م اان
ونف ااذت ةرانل ااً خاص ااً ي اادع رية ارانمج ١٤٥ري ُ
الرومااا .ويتااي الااربانمج لجارا ات مفصاالة و ا ال ااعص لاادعم تو يا الرومااال وا ماايما عاان
دري ااي الوما ااادة الو يفيا ااة وامل ا ااورة املهنيا ااة والت اادري املها ااق .ومنا ااذ عا ااام ٢٠١٦ل ارتفا اايل عا اادد
املقادعات ل  ١٥٠مقادعة وابت امام الاربانمج ريةارانمج ١٥٠ري .وعقا تنفياذ التاداةري امل اار
لليهااا أعااالي خااالل الفااية ٢ ٠١٦-٢٠١٢ل ُو ّا مااا لموعااه  ١٢ ٦٤٩شعص ااً ينتمااك ل
خاعة الروما .وخالل الفية نف هال شارك  ٤ ٥١٩شعصااً مان أفاراد الروماا يف دورات التادري
املهق اليت ن متها الوكالة الودنية للعمالة.
 -٦٣وفيمااا يتعلااي ابلصااحةل اااد ام اياتياية لدماااو الرومااا ابألمااا ل مااا يلااكة أ ااا
احلصول عل اادمات الطبية األماماية والوقا،ياة والعالجياة؛ ومنايل وااات املارر الايت ئاا صالة
مبع اادات ااع ااتالل والوفي ااات يف ص اافو ال االان الروم ااا والتقليا ا م اان املع ااادر املتص االة هب ااا؛
وأ اا قادرات ال االطات احمللياة علا أديااد ااوتياجاات وتنفياذ التاادخالت املتصالة ابلصااحة؛
ومناايل التمييا ضااد الرومااا يف الن ااام الصااحك .ومثااة تاادةري حي ا ةتقاادير كبااري هااو ةارانمج الومااطا
الصااحيا الااذي ت ااري لليااه التقااارير ال اانوية للمفوضااية األوروةيااة ة ا ن لدماااو الرومااا يف ااأاااد
اايل علا هاور
األورويب كمثال ملمارماة جيادة يف تي اري احلصاول علا الرعاياة الصاحية .كماا ُش ّ
ف ااة مهنيااة جدياادةل وهااك ممرضااو اعتمعااات احملليااة للرومااال ماان أجا زايدة لملانيااة وصااول أقليااة
الروماا علا الرعايااة الصااحية .والتلقاي ماان األمااور امل ااتهدفة ةادوري .ويهااد م ااروم تااديري وزارة
الصااحة ومن مااة غااري ولوميااة ل وضاايل منااا و للعم ا الماااعك املتعاادد التعصصااات وماايا
صااحكل ومماارر لتمعااكل ومرشااد اجتماااعك) ماان أج ا ل كااا الااوعك ابحلاجااة ل التلقااي ورفاايل
الن بة امل وية لتلقي أدفال اعتمعات احمللية للروما.
 -٦٤وفيما يتعلي ةنقص لملانية وصول أدفال الروما ل الرعاية الصاحية يف املناادي الريفياةل
يدير املعهد الودق للصحة العامة م روعاً للفية  ٢٠١٧-٢٠١٤ي ّم ريتع ي ال بلة الودنياة
للومااطا الصااحيا الرومااا ماان أج ا أ ااا صااحة ال االان الروماااريل ا ّاول مبنحااة ماان الناارويج.
ادخالت يف  ٤٥م ااتودنة داخ ا مااي مقادعااات توجااد فيهااا
وناُ ّفااذت يف لدااار هااذا امل ااروم تا ّ
لتمعات لية للروما .ويو ّ امل روم وماطا صاحيا مان الروماا وممرضاا صاحيا لتمعياا.
وقااد عملااي هااذي األفرقااة اعتمعيااة علا أ ااا وصااول الف ااات ال ااعيفة علا الرعايااة الصااحيةل
ةطرإل منها عل مبي املثال ت اييل زايدة معدات التلقي وأن طة اارشاد الصحك.
 -٦٥وت م التداةري املنصوي عليها يف اامياتياية الودنية للصحة للفية ٢٠٢٠-٢٠١٤
لااد اادارين املمم ك والقانوين اللذين يتيحان تطوير خدمات التماريم الصاحك اعتمعياةل أو
لن ااا مراك ا لتمعيااة منو جيااةل أو تومااييل نطاااإل شاابلة اااادماتل أو ةنااا القاادرات املمم ااية
والتقنية ملقدمك اادمات اعتمعيةل أو زايدة عدد الومطا الصحيا الروماا مان  ٣٩١ومايطاً يف
عام  ٢٠١٤ل  ٦٠٠وميا يف عام  ٢٠٢٠واملمرضا الصحيا اعتمعيا من  ٩٨٢ممرضاً يف
عام  ٢٠١٤ل  ٣ ٠٠٠ممرر يف عام .٢٠٢٠
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 -٦٦وفيما يتعلي ابل لنل واصلي وزارة التنمية ااقليمية واادارة العامة والصناديي األوروةية
تنفي ااذ ال ااربانمج التاا اريت ريال االن ااجتم اااعك عتمع ااات الروم اااري  .)١٤ويتمثا ا أو ااد األه اادا
الر،ي ااية مل ااروم اام ا اياتياية الودني ااة لل االنل ال ااذي يُتوقّ اايل أن تعتم اادي احللوم ااة قبا ا هناي ااة
عااام ٢٠١٧ل يف تقاادت الاادعم ماان أج ا تااوفري ماالن مال،اام للف ااات ال ااعيفة .ومبوج ا الق ارار
احللااومك رقاام ٢٠١٥/٢٩٤ل تنفااذ الوكالااة الودنيااة للم ا وت اااي األراضااك ةرانل ااً م ااحياً
اوخ لمتااام الت اااي املنهاااك للممتللااات يف مااا األراضااك
للفااية  .٢٠٢٣-٢٠١٥وهااو يتا ّ
يف  ٢ ٣٣٧وودة لدارية و ارية وريفياة .وياو اهتماام خااي للف اات ال اعيفةل وا مايما أفاراد
الروما.
 -٦٧وت ا ااارك دا،فا ااة الروما ااا ةصا ااورة ن ا ااطة يف احليا اااة ال ياما ااية وااجتماعيا ااة يف رومانيا ااا.
وانتُع ا ةع اام أفا اراد الروم ااا يف الربمل ااان الروم اااين والربمل ااان األورويب وعل ا الص ااعيد احملل ااك .وم اان
الناوية املمم يةل تعد الوكالة الودنية لطا،فة الروماا الايت عاادة ماا ينتماك ر،ي اها ل لثنياة الروماا
وتلون لاه رتباة كاتا دولاة)ل واملركا الثقاايف الاودق للروماا الاذي ياديري واواد مان أفاراد الروماا)ل
واعلس الودق مللافحة التمييا الاذي ي ام لل اه ع اواً مان أفاراد الروماا  -ةرتباة كاتا دولاة)
أدوات ممم ية مهمة جداً للم امهة يف اادماو ااجتماعك واحلماية الق ا،ية لل لان الروما.
جيم -التاادابا املتعلقااة ابلفاااات الضااعيفة األفاار األطفااال ،واملثليااات واملثليااون ومزدوجااو املياال
اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية) ،وجراقم الكراهية
 -٦٨يلف اادار القانوين يف رومانيا اويام وقوإل اان ان لمييل األشاعاي مان دون أي
شاال ماان أشاالال التمييا ل علا النحااو املنصااوي عليااه يف دمااتور رومانيااا الااذي ي ااري أي ااً ل
اوايام ومحايااة احلياااة اااصااة .وقااانون ملافحااة التمييا يف رومانيااا األماار رقاام ١٣٧ل املاامر ٣١
ب/أغ طس ٢٠٠٠ل املادة  )١-٢من ةاا أكثار القاوانا امتفاضاة وةولياةل ل يعار التمييا
عل ا نطاااإل واماايلل مبااا يف ل ا التميي ا القااا،م عل ا الاانس وامليا الن ااك .ومنااذ عااام ٢٠٠٠ل
يت من القانون أولاماً ة ن ملافحة التحريم عل اللراهية وملافحة خييل أشلال التمييا .
وتن ا من مات اعتميل املدين اليت ت اايل علا اوايام وقاوإل املثلياات واملثلياا وم دوجاك امليا
الن ااك ومغااايري ائويااة الن ااية وواااملك صاافات الن ااا يف رومانيااال ويااق ت ااطليل أبن ااطة
الرص ااد وال اادعم وتع يا ا وق ااوإل أفا اراد ه ااذي الف ااة يف روماني ااال وخباص ااة يف ةوخارم ااي .وم اانوايًل
ت ت ي ةوخارمي املهرجان ال نوي املعصص لدعم وقاوإل املثلياات واملثلياا وم دوجاك امليا
الن ك ومغايري ائوية الن ية وواملك صفات الن ا  -أمبوم ال عور ابلفعارل مباا يف لا
م رية من أج التنوم  -موك الفعر.
 -٦٩ويف رومانيال يعترب القانون األشاعاي املصااةا ةفاريو نقاص املناعاة الب ارية أو اايادز
املعصصاة أدياداً ئااذي
أشعاصااً وي لعاقاة .وابلتاااجل فهام ي اتفيدون ماان خيايل تاداةري احلمايااة
ّ
الف ة .وتتاةيل والة احلوام املصاابت ةفريو نقص املناعة الب ارية يف ت اعة مراكا لقليمياة ملراقباة
اا ك ا ش ااعص تت ّك ااد لص اااةته ابلف ااريو ل
الع اادور ةف ااريو نق ااص املناع ااة الب ارية وي ااق ي ا ّ
ةصر الن ر عن العمار وناوم الانس والن اية وامليا الن اكل وض ايل ملراقباة ماريرية وةيولوجياةل
ويتلق ا العااالو امل اااد للفريومااات العلومااة مباشاارة ةُعيااد ت ااعيص ااصاااةة .ويتلق ا األدفااال
واملراهقون املصاةون ةفريو نقص املناعة الب رية العالو وفقاً للمبااد التوجيهياة للعاالو امل ااد
للفريومات العلومة للفية ٢٠١٤-٢٠١٣ل اليت تت من فصالً م تقالً ئذي الف ة العمرية .ويف
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الف ا اية ةا ااا أاير/ما ااايو  ٢٠١٤و ب/أغ ا ااطس ٢٠١٦ل قا ااام املعها ااد الا ااودق لألم ا ارار املعديا ااة
ريمعهااد الربوف ااور ماااتيك ابلا ري ةبوخارماايل ابعتباااري من ّفااذ م ااارييلل وةتن اايي ماايل وزارة الصااحةل
ابعتبارها متعهدة ةارامجل ةتنفياذ م اروم ريأ اا الوقاياة مان فاريو نقاص املناعاة الب ارية/اايدز
والتهاااب اللبااد الااواب،ك اب وجاايم ومراقبتهمااا يف رومانياااريل و ل ا يف لدااار ا ليااة املاليااة النروايااة
للفية .٢٠١٤-٢٠٠٩
 -٧٠وفيما يتعلّي ابملعلومات ااوصا،ية عل م تور احملاكمل جتدر ااشارة ل ما يلكة
اا ااوصا ااا،يات املتعلق ا ااة يف ا ارا،م اللراهيا ااة يف تطبي ا ااي اللانا ااة األوروةي ا ااة
أ)
ت اا ّ
ملناه ااة العنص ارية والتعص ا التطبيااي) ماان قب ا مااو فا متعصصااا وتُعتمااد اوق ااً ماان قب ا
مو فك ااوصا،يات الق ا،ية؛
ب) اعتباراً من  ٣ني اان/أةري ٢٠١٥ل ي ام التطبياي يفمايل معلوماات لوصاا،ية
عن الق ااي النا،ية اليت دُبّقي فيها املادة  ) ٧٧من القانون النا،ك؛

و) ا ت م املعلومات ااوصا،ية املتعلقة ابلرا،م النا،ية الرا،م املنصوي عليها
يف أول ااام الق ااانون الن ااا،ك فح ا ا ل ةا ا أي ا ااً الا ارا،م النا،ي ااة ال اايت ت اامنها األم اار احلل ااومك
اام ااتعااج رق اام ٢٠٠٢/٣١ل ال ااذي حي اار املن م ااات والرم ااوز واألفع ااال ات الط اااةيل الفاش ااك
والعنص ااري واملت اام ابلتاي اايا وك ااري األجان ا ل ومتاي ااد امل اادانا اباابدة الماعي ااة وال ارا،م ض ااد
اان انية وجرا،م احلربل ابعتبارها أفعااً معادية لل امية؛
د) ا ي اام التطبيااي ةعا ُاد ةتصااني أمااباب التميي ا  .واااري العم ا ا وااة هااذا
التصني يف أقرب وقي مملن.

منااع التعااذيع واملعاملااة وظااروف االحتجاااز النسنسااانية أو املهينااة ،7٥-١09
)١03-١09 ،7٦-١09
 -٧١ل جان التادري امل اتمر الاذي ض ايل لاه املو فاون األمنياون ة ا ن معالاة احلاواد
وأ ااا التاهيا اتل ي اال اادااار القااانوين لعااام  - ٢٠١١األماار رقاام  ٢٠١١/٥٦٦ريكتيّا
ة ا ن األفرقااة املنت اابة املللفااة ابلتااداةري األمني اة والتقييديااة والرقاةيااة اااصااةل وامااتعدام ومااا،
وتقنيات ش احلركةري  -الذي ينص علا املبااد الايت تتادخ هاذي األفرقاة علا أماماهال كحا
أخري ويف والة الطوار ل ضماانت كافية ضد اامتعدام املفر /للقوة ضد ال انا .)١٥
 -٧٢ويف  ٢٧ني ا ااان/أةري ٢٠١٦ل اعتم ا اادت ولوم ا ااة رومانيا ا ااا م ا ا اذكرة ة ا ا ا ن رياملوافقا ا ااة
عل ا جاادول الت ااداةري الااالزم اختا ه ااا ماان أج ا أ ااا اارو ااوتااااز ون ااام ااف اراو أ ااي
صصااي مبوجبهااا مي انيااة قاادرها  ٧٤٠ ٢٣٤ ٥٨٢يااورو لااإلدارة الودنيااة لل اااون
وخ ّ
املراقبااةريل ُ
ما اان أج ا ا ااما ااتثمار يف ائياك ا ا األماما ااية لل ا اااون عل ا ا امتا ااداد ال ا اانوات ال ا اابيل القادما ااة
 .)٢٠٢٣-٢٠١٦وتا اانص ها ااذي املا ااذكرة أي ا ااً عل ا ا تع ي ا ا خا اادمات ااف ا اراو أا ااي املراقبا ااةل
وا ماايما ماان خااالل تع يا املاوارد الب ارية وأ ااا اارو العما ل يف ضااو البياااانت ااوصااا،ية
املتعلق ااة ةتط ااور ع اادد األش ااعاي اااض ااعا ا اادمات رص ااد اافا اراو أ ااي املراقب ااة يف ال اانوات
اامااس األخ اارية .ويف لد ااار متاةع ااة ه ااذي املااذكرةل اعتم اادت وزارة الع اادل اباش اياك م اايل اادارة
الودنيا ااة لل ا اااون) يف متوز/يوليا ااه  ٢٠١٦خطا ااة عم ا ا اا ااد ل أ ا ااا ا اارو ااوتاا اااز
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وتقل ا اايص ا اااهرة ااكت ا ااان .ويف  ٢٧و يران/يوني ا ااه ٢٠١٧ل ك ا ااان ُحيت ا اااو ل  ٧ ٩٥٥زن ان ا ااة
مب اوة  ٤أمتار مرةّعة لل ماا من أج مد النقص يف عدد ال ن اانت املتاوة .وتنص خطاة
عما أ ااا اارو ااوتااااز عل ا رفاايل الطاقااة اامااتيعاةية لن ااا  ١٠ ٨٩٥ملاااانً لضااافياً.
وت م خطة العم ةنا مانا جديدين حبلول عام .٢٠٢١
 -٧٣وتقين التداةري اادارية ةتع ي القوانا املعيارية اليت متف ك عند دخوئاا ويا النفاا ل
احلد من اهرة ااكت ان  .)١٦كما أن أن طة لدارة أما امل ال ملنايل التعاذي وغاريي مان ضاروب
املعاملا ااة أو العقوةا ااة القاما ااية أو الاللن ا ااانية أو املهينا ااة يف أما اااكن ااوتاا اااز تف ا ااك ل نتا ااا،ج
ملمومة .)١٧
 -٧٤ووفقااً للقااانون رقاام ٢٠١٣/٢٥٤ل يُلفا وااي األشااعاي املاادانا يف امل اااعدة الطبيااة
والعاالو والرعاياة الصااحية مان دون أي متييا علا أماا وضااعهم القاانوين .وهااو ي ام التاادخ
الطا اات والرعايا ااة الصا ااحية األماما ااية وامل ا اااعدة الطبيا ااة الطار،ا ااة وامل ا اااعدة الطبّيا ااة املتعصصا ااة.
ويُلف تقدت خدمات امل اعدة الطبية والعالو والرعاية الصحية يف ال اونل مب اعدة مو فا
م اامهلا وابع ااان ووفقا ااً للق ااانون وةن ااا علا ا الطلا ا أو عن ااد ااقت ااا  .)١٨ويف ك ااانون األول/
دي ا اامرب ٢٠١٦ل أُةا اارم ةروتوكا ااول تعا اااون ةا ااا وزارة الصا ااحة ووزارة العا اادل ةغيا ااة أ ا ااا نوعيا ااة
اااادمات الطبيااة املق ّدمااة ل األشااعاي امل االوةة واريتهمل وأديااد التااداةري الالزمااة لتااوفري الرعايااة
الطبية يف شبلة الصحة العامة.
 -٧٥وفيما يتعلّي ةربامج لعادة لدماو احملتا ينل ُضترب خييل ال انا ل ةعد ليداعهم ال اانل
م اان أجا ا أدي ااد األن ااطة األن ا ا اع ااادة لدم اااجهم يف اعتم اايل ةع ااد اافا اراو ع اانهم .ويق اادم
كا ا م ااان عرض ااه اا اااي م اان الا اربامج واألن ااطة ابام ااتناد ل خصوص اايته وما اواردي الب ا ارية
ممم ااك خ اار يف لةا ارام شا اراكات
وحي ا ّاا ه ااذا الع اارر م اانوايً .ويتمثا ا ه ااد
واملادي ااة املتاو ااةل ُ
ّ
ممم ااية ماان أج ا تنفيااذ ال اربامج وااج ارا ات الاايت ت ااهم يف لعااادة لدماااو ال ااانا يف اعتماايل.
ويوجد والياً  ٨٨ةروتوكواً .)١٩
 -٧٦وتوجااد ة ارامج عدياادة ترمااك ل التوعيااة ةت اااوي وقااوإل احملتا ا ين ماان أف اراد الرومااا ماايل
وق ا ااوإل غ ا ااريهمل ومنه ا اااة م ا ااروم ريما ا اوادن ال ا ااع والطبق ا ااة واألصا ا ا ااث ا ااق يف املمم ا ااات
ااصااالويةري الااذي ااول ماان ا ليااة املاليااة النروايااة ٢٠١٤-٢٠٠٩؛ وةارانمج  RO23رياااادمات
ووض ا ا اايل كتي ا ا ا ةعنا ا ا اوان ريتي ا ا ااري
ااص ا ا ااالويةل مب ا ا ااا يف ل ا ا ا العق ا ا ااوابت غ ا ا ااري ااوتاازي ا ا ااةريُ .
اادماااو ااجتماااعك لل ااانا ماان أف اراد الروماااري لفا،اادة مااو فك خياايل القطاعااات املتواصاالة ماايل
ال لان الروما.

الرق واالجتار ابلبشر )97-١09 ،٨3-١09 ،٥٦-١09
ألف -التدابا العامة
 -٧٧يف ع ااام ٢٠١٤ل وم اايل ة ااد نف ااا الق ااانون الن ااا،ك الدي ااد وق ااانون ااجا ارا ات النا،ي ااة
الديدل القانون رقم ٢٠١٠/١٣٥ل ابت هناك فص واود نصاص لتاارت خيايل أفعاال ااجتاار
ابلب ر واامتغالل .وخالل الفية امل مولة ابلتقريرل اعتمادت ولوماة رومانياا اماياتياية ودنياة
جديدة مللافحة ااجتاار ابلب ار للفاية  ٢٠١٦-٢٠١٢وخطايت عما للفيتاا ٢٠١٤-٢٠١٢
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و .٢٠١٦-٢٠١٤وخت يل والياً امياتياية الفية ٢٠٢٢-٢٠١٨ل اليت مت تند ل توصيات
من مااات دوليااة  -مثا فريااي اااربا املعااق ابلعما علا ملافحااة ااجتااار ابلب اار ومن مااة األماان
والتعاون يف أورواب  -اجرا م ايك ةاا املمم اات .وتنطاوي ااماياتياية الديادة علا ي اة
أهاادا ل وه ااكة املن اايلل وملافح ااة ااجت ااار ابلب اارل ومحاي ااة ال ااحاايل والرص اادل والتع اااون ال اادوج
وفيما ةا املمم ات.
 -٧٨ورّك ا ت الوكالااة الودنيااة مللافحااة ااجتااار ابألشااعاي وشااركاحملها ماان املمم ااات العامااة
واااص ا ااة علا ا ا املن ا اايل وأ ا ااا محاي ا ااة وق ا ااوإل األدف ا ااال ال ا ااذين ه ا اام عرض ا ااة لالجت ا ااار  .)٢٠ويف
الفااية ٢٠١٦-٢٠١٢ل كانااي أن ااطة مناايل ااجتااار ترمااك ل تغطيااة دا،فااة وامااعة ماان ال اواهر
اامااتغالل الن ااكل واامااتغالل يف العم ا ل والت ااول)ل وو اار عنصاار الوواادة واات اااإل ماان
خالل تركي الرمالة عل املعادر املرتبطة اباجتار ابلب ر .)٢١
 -٧٩ويت ا اامن الق ا ااانون رق ا اام  ٢٠١١/٢٩٢ة ا ا ا ن امل ا اااعدة ااجتماعي ا ااة أولاما ا ااً تتعل ا ااي
ابااادمات ااجتماعيااة املقدمااة ل ضااحااي ااجتااار ابلب اار وا ماايما املاااد ن  ٦٢و .)٦٣كمااا
أدخلاي تعااديالت ولضاافات علا األمار رقاام  ٢٥الصاادر يف  ٢٦ب/أغ ااطس  ٢٠١٤ة ا ن
تو ي ا األجان ا يف رومانيااا وعل ا غااريي ماان الق اوانا الاايت تتعلااي ةوضاايل األجان ا يف رومانيااال
ودخلي وي النفا يف  ٢٨ت رين الثاين/نوفمرب .٢٠١٤
 -٨٠وكثّفي رومانيا تعاوهناا الادوج يف وااات ااجتاار ابلب ار مان خاالل زايدة م ااركتها يف
أفرقة التحقيي امل يكة يف واات ااجتار ابلب ار  ٢٨ -والاة يف اعماوم  .)٢٢كماا ناُ ّفاذت عادة
م ارييل ثنا،ية مبعية ةلدان ااأاد األورويب .)٢٣
 -٨١وُكثّفااي أي ااً تااداةري التصاادي للم اامولا عاان ااجتااار ابلب اارل كمااا يت ا ماان األرقااام
الاايت قاادمتها وزارة ال اامون العامااة  .)٢٤وجتااري أقيقااات شاااملة يف خياايل التقااارير املتعلقااة مب ا اعم
ضلوم مو فك الدولة يف جرا،م متصلة اباجتار ابلب ر.
 -٨٢وفيما يتعلي ابلتحقياي واملقاضااةل كثّفاي ال الطات الرومانياة التحقيقاات ااماتباقيةل ل
تل ا البياااانت ااوصااا،ية ارتفاعااً يف معاادل أن ااطة التحقيااي وكااذا يف ااداانت الصااادرة عاان
احملاكم .)٢٥
ابء -محاية الضحااي ،مب فيهم األطفال
 -٨٣وفقاً لقاانون محاياة ال اهود رقام ٢٠٠٢/٦٨٢ل لان لدراو شااهد علا جر اة خطاريةل
مث ا ااجتااار ابألشااعايل يف ة ارانمج محايااة ال ااهودل ةنااا عل ا ق ارار ماان ماادمّ عااام أو لمااة.
وي ااتفيد ضااحااي ااجتااار ابلب اار ماان خاادمات امل اااعدة واحلمايااةل م اوا يف املراكا الاايت أن ا اا
الدولة أو املراك اليت تديرها املن مات غري احللومية .ويف هاذي املراكا ل لان أن يتلقا ال احااي
امل اعدة ااجتماعية والنف ية والطبية والقانونية وأن حيصلوا أي اً عل ال لن والغذا  .وي تمد
ضااحااي ااجتااار وقهاام يف احلصااول عل ا تعوي ااات ماليااة ماان ع ااوية رومانيااا يف اتفاقيااة للااس
أورواب ة ا ا ا ا ن ملافح ا ا ااة ااجت ا ا ااار ابلب ا ا اار .و يا ا ا ا ت ا ا ا ارييل روماني ا ا ااا ة ا ا ااا مفه ا ا ااوما يلعص ا ا ااان
ااطوات/اايااارات اململنااة ماان أجا تااوفري التعااويم املاااج ل ااحااي الارا،م العنيفااةل مبااا يف ل ا
ااجتاار ابلب ارل ويعما وفقهماال ومهاااة التعاويم واألضارار املدنياة .ويُ ااتعدم مصاطل التعااويم
لإلشارة ل التعوي ات املالية املمنووة مان الدولاة؛ أماا األضارار املدنياةل كمفهاوم قاانوينل فينبغاك
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أن تفهم عل أهنا املبلن املاج الذي أتمر ةاه لماة ماا لفا،ادة شاعص ماا كتعاويم عان األضارار
الناخة عن الر ة.
 -٨٤وحي ااي ل ااحااي ااجت ااار ابلب اار أن يلون اوا درف ااً م اادنياً يف ااج ارا ات النا،ي ااة ويط ااالبوا
أبضرار مدنية عما حلقهم من أضرار مادية و/أو معنوياة .ول ا ل حيصالوا مان املتاار علا األضارار
املدنيااة الاايت أماارت هبااا احمللمااة النا،يااةل ألنااه لاايس لديااه دخ ا أو أمااالكل ف نااه حيااي ئاام املطالبااة
ةتعويم ماج من الدولة للن فقا عن ف ات معينة من األضرار.
وع ا ّدل القااانون رقاام  ٢٠٠٤/٢٧٢ة ا ن محايااة وتع ي ا وق ااوإل الطف ا وامااتُلم م اان
ُ -٨٥
خااالل القااانون رقاام  ٢٠١٣/٢٥٧الااذي ياانص علا قواعااد خاصااة حلمايااة األدفااال الااذين يعما
ابحملهم يف ااارو .ووضحي التعديالت أي اً دور ك ممم ة م اركة يف ت ويد األدفال ةواث،اي
هوية .وينص هذا القانون عل ت اي الطف فور وادته ولصدار شهادة ميالدي يف غ ون ٢٤
مااعة مان وادتااه .وعنادما جتاري الااوادة خاارو املرافااي الصاحيةل يطلا ل دبيا األمارة توثيااي
الوادة يف غ ون  ٢٤ماعة من ودوثها ولصدار شهادة ميالد يف هذا الصدد.
 -٨٦وتناادرو تااداةري املناايل ومحااالت التوعيااة ضاامن اختصاااي الوكالااة الودنيااة مللافحااة ااجتااار
ابألش ااعايل و لا ا ابلتع اااون م اايل ممم ااات أخ اارر مثا ا وزارة اليةي ااة الودني ااة .وتركا ا مع اام
األن ااطة اليةويااة الراميااة ل املناايل والتوعيااةل م اوا الرايااة األن ااطة القا،مااة علا درو ) أو غااري
الراياة األن ااطة أو امل ااارييل ااارجااة عان املناااهج الدرامااية)ل علا ناادر ااجتااار ومااا يتصا ةااه
م اان عالما اات لنه ااا أن ت ااك ابملتاا ارين احملتمل ااال م اان خ ااالل درام ااات احل اااات اافرادي ااةل
والبحو ل وااجتماعات ميل األخصا،يال والنقاشااتل وامل ااةقاتل وماا ل لا  .وتن ّفاذ هاذي
األن ااطة م اان قبا ا املفت اايات املدرم ااية يف املقادع اااتل ومراكا ا امل اااعدة النف ااية  -اليةوي ااةل
والوودات التعليمية .ويف الوقي نف هل تدير وزارة اليةية الودنياة الاربانمج الاودق لليةياة الصاحية
الااذي يتناااول مواضااييل ااجتااار ابلب اار .واباضااافة ل ل ا ل تنفااذ ك ا مدرمااة ة ارامج مناايل ماان
خااالل اضااطالعها أبن ااطة ت ااتهد الطااالب واملدرمااا علا وااد ماوا ةغاارر أديااد الف ااات
املعرضة اطر ااجتار ويتعلي األمر عل وجه العموم ةن ا /ك نص منة/لل مدرمة).
ّ
 -٨٧وخبصوي لعادة لدماو ضحااي ااجتار يف ن ام التعليمل تادعم وزارة اليةياة الودنياةل مان
خاالل هياكلهااا ااقليمياة أي املفت اايات املدرماية يف املقادعااات)ل لعاادة أتهيا ضاحااي ااجتااار
عن دريي منحهم لملانية مواصلة درامتهم وضمان مارية وضاعهم .كماا ي اتفيد ال احااي الاذين
ضتااارون مواصاالة درامااتهمل وكااذل أماارهمل ماان دورات امل ااورة النف ااية واليةويااة الاايت ين مهااا
مو فو تعليم نتصون.

العنف املنزيل ومتثيل املرأة  ،77-١09و)7٨-١09
 -٨٨فيماا يتعلااي ابلعنا املنا جل متااار وزارة العما والعدالااة ااجتماعيااةل ماان خااالل الوكالااة
الودنيااة لتلااافم الفااري ةااا املارأة والرجا ل مهامااا مرتبطااة ابلعما ااماياتياك والتن اايم والتمثيا
وم االطة الدول ااةل وئ ااا اختصاص ااات مرتبط ااة ةوض اايل ام اياتيايات وميام ااات احللوم ااة وتن اايقها
وتنفيذها.
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 -٨٩وةغياة تع يا ال يامااة العامااة للق ااا علا العنا الن اااينل مبااا يف لا العنا املنا جل
وافقااي احللومااة الرومانيااة يف عااام  ٢٠١٢عل ا الق ارار احللااومك رقاام  ٢٠١٢/١١٥٦ابعتماااد
ااماياتياية الودنيااة ملناايل وملافحااة العنا األمااري وخطااة العما الراميااة ل تنفيااذ ااماياتياية
الودنية ملنيل وملافحة العن األمري للفية .)٢٦ ٢٠١٧-٢٠١٣
 -٩٠ومبوجا القااانون رقاام ٢٠١٦/٣٠ل صا ّدقي رومانيااا علا اتفاقيااة امااطنبول الاايت تفاارر
عل الدول األدرا اختا تداةري ملمومة ملنيل وملافحة العن ضد املرأة والعن املن ج .وتقي
اتفاقي ااة ام ااطنبول لن ااا لي ااات ل اامان محايا ااة ال ااحااي والتوعي ااة اثر ه ااذي ال اااهرةل ومنا اايل
وملافحة خييل أشلال العن .
 -٩١وةغاارر لعاااز ااطاوات الت اريعية املعقاادة الاايت يتطلبهااا تنفيااذ اتفاقيااة امااطنبولل أعاادت
الوكالااة الودنيااة للم اااواة ةااا الرجا واملارأة لموعااة الت اريعات الالزمااة لتنفيااذ اتفاقيااة لمااطنبولل
وهااك ت اام تعاادي الت ارييل املتعلااي ةتلااافم الفااري ةااا امل ارأة والرج ا ل ومناايل وملافحااة العن ا
املن جل وتعدي قانون العقوابت وقانون ااجرا ات النا،ية.
 -٩٢ويف الوق ااي نف ااهل يت ااي ةا ارانمج احلل اام للف ااية  ٢٠٢٠-٢٠١٧لموع ااة م اان الت ااداةري
الرامية ل منيل وملافحة العن ضد املرأة والعن املن جل للنه ينص عل شر /م بي يتمث يف
اعتماد م ارييل القوانا الالزمة ملوا مة الت ريعات الودنية ميل أولام اتفاقية اماطنبول ومي ام
ةنقلها ل ت ريعات اثنويةل كما مت تحد خدمات اجتماعية ل حااي العن املن ج واملعتدين
عن دريي تنفيذ م ارييل متوئا الصناديي األوروةية.
 -٩٣وتقيل علا عااتي الوكالاة الودنياة لتلاافم الفاري ةاا املارأة والرجا مهماة ج ايمة أخارر
تتمث يف متوي و/أو امل اركة يف متوي ةرامج ات مصلحة ودنية يف ميدان امل اواة ةا الن ا
ووضيلل وميوضيلل عدد من امل ارييل للتوعية هبذي ال اهرة .)٢٧
ومنيل العن املن ج وملافحتهُ .
 -٩٤وتن م الوكالة الودنية لتلافم الفري ةا املرأة والرج محالت م اتمرة للتوعياة ابمل ااواة
ةا الن ا وتلافم الفري ت تهد خاعة الروما أي اً .)٢٨
 -٩٥ويتناااول املعهااد الااودق للق ااا ل يف لدااار تاادريس قااانون األماارة للق اااة املتاادرةا ويف
التدري امل تمرل الوان املتصلة ابلعن املن ج.

حرية الفكر والوجدان والدي )١07-١09 ،١0٦-١09
 -٩٦يف أاير/مايو ٢٠١٦ل دخلي ويّ النفا تعديالت علا قاانون رد املمتللاات القاانون
رقم )٢٠١٦/١٠٣ل الذي ثبي وفقه افيار وصول امتيال تع فك عل املباين اليت أصابحي
مللاً لدولة رومانيا لابن فية الن ام ال يوعك عرب ريهبةري من الطوا ،الدينية.
 -٩٧ووالياًل توجاد يف رومانياا  ١٨دا،فاة دينياة معاي هباال والعدياد مان المعياات الدينياةل
وأكثر من  ٨٠٠من مة غري ولومياة عادياة لاديها أن اطة دينياة تعما يف رومانياا .ويانص قاانون
عاام  ٢٠٠٦ة ا ن احلرياة الدينياة والوضايل العاام للطوا،ا الدينياة علا ويااد الدولاة الرومانياة لزا
خياايل الطوا ،ا الدينيااة املعااي هبااا وي اامن امااتقالليتها .وت ااتند هااذي العالقااة ل مباادأي عاادم
التمييا والتعاااون املتبااادل يف لاااات املصااا امل اايكة .وأةقااي أمانااة الدولااة لل اامون الدينيااة علا
مياماة ريالبااب املفتاو ري أماام ممثلاك خيايل األداين واملن ماات غاري احللومياة الدينياة .وهاك ةصادد
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لعداد دبعة اثنية ّدثة من للد ريالدولة واألداين يف رومانياري الذي يت من أي اً معلومات عن
والة رد املمتللات).

ساامة العدل )١0١-١09 ،١٦-١09
 -٩٨متل رومانيا امياتياية جديادة لتطاوير الق اا للفاية  )٢٠٢٠-٢٠١٥وخطاة عما
تنفيااذها .وأاادد اام اياتياية األهاادا ماان أج ا مواصاالة ااصااالوات الق ااا،ية خااالل الفااية
املرجعيااةل وجعا ال االطة الق ااا،ية أكثاار كفااا ة وم ااموليةل وكفالااة أ ااا نوعيااة قااانون الق ااا .
واكتم ا اادااار الت اريعك ان ااا وتوديااد ممم ااات ال االطة الق ااا،ية ات الصاالةل وتل ا
وصاايلة هااذي املمم ااات املديريااة الودنيااة مللافحااة الف ااادل والوكالااة الودنيااة للن اهااةل والوكال ااة
الودنيااة ادارة املوجااودات احملاااوزة  -الاايت ةاادأت العم ا يف كااانون األول/دي اامرب  )٢٠١٦عاان
أقيقها نتا،ج لااةية.
 -٩٩ويف ع ااام ٢٠١٦ل ةا اادأت وزارة العا اادل تعا اادي لموع ااة ما اان الق ا اوانال وها ااكة القا ااانون
رق اام  ٢٠٠٤/٣٠٣ة ا ن مرك ا الق اااة وامل اادعا الع ااامال والق ااانون رق اام  ٢٠٠٤/٣٠٤ة ا ن
تن اايم ال االطة الق ااا،يةل والقااانون رقاام  ٢٠٠٤/٣١٧ة ا ن اعلااس األعل ا للق ااا وت ا ّام
أي اً قوانا العدالة) .وجتري والياً عملية تعدي القوانا.
 -١٠٠ويف ت ا ارين األول/أكت ااوةر ٢٠١٦ل اعتُم ااد ق ااانون ملن اايل ت ااارب املص ااا يف لج ا ارا ات
التورياادات احللوميااة .وهلااذال فا ن الوكالااة الودنيااة للن اهااة مااتع ز أبداة أخاارر تن ااا ل ن ااام
ريةريفانيري للتحقي امل بي من التوريدات احللومية.
 -١٠١ويف عا ااام ٢٠١٦ل تعاونا ااي الوكالا ااة الودنيا ااة للن اها ااة أي ا ااً تعا اااوانً وثيق ا ااً ما اايل ال ا االطة
اانتعاةية الدا،مة ل مان اختا القرارات املتعلقة أبهلية املرشحا لالنتعاابت الربملانية من ويق
الن اهااة يف الوقااي املناما  .وقااد أثبااي هااذا الاانهج فعاليتااه لتفااادي تر ّشا أشااعاي غااري ماامهلا
لالنتع اااابت الربملاني ااة أو اقال ااة املرش ااحا غ ااري امل اامهلا املنتعب ااا ليا ااً أو ام ااتقالتهم يف وق ااي
اوي.
 -١٠٢وأُدرج ااي التغي اريات الت ا اريعية ال اايت ت اانص عليه ااا الق اوانا الدي اادة يف من اااهج الت اادري
األوج املقاادم ماان املعهااد الااودق للق ااا كمااا أن التاادري امل ااتمر عل ا هااذي الق اوانا ملث ا
جداً.

احلقا ااوق املتعلقا ااة ابالسا اام واهلويا ااة واجلنسا ااية واألسا اارة والا اازوا ،١49-١09
)١0٨-١09 ،١04-١09 ،١0٥-١09 ،١١3-١09
 -١٠٣من الناوية الت ريعيةل متث أود التداةري العملياة املتعاذة مامخراً ل امان ت ااي املوالياد
لم ا ةع اام
يف صااياغة واعتماااد األماار احلل ااومك اامااتعااج رقاام  ٢٠١٦/٣٣ال ااذي يع ا ّدل وي ّ
الصاالوك القانونيااة املتعلّقااة ة ااا احلالااة املدنيااة للم اوادنا الرومااانيا وواث،ااي هااويتهمل والق ارار
احلل ا ااومك رق ا اام  ٢٠١٦/٨٠١ال ا ااذي ي ا اانص علا ا ا لجا ا ارا ات خ ا اايل وو ا ااذ البي ا اااانت املتعلق ا ااة
ويلما ا ةع اام الص االوك القانوني ااة املتعلق ااة
ابألش ااعاي وي ائوي ااة املص اار هب ااا وال ااذي يعا ا ّدل ّ
ابلتطبيي املت ي ألولام الت اي يف احلالة املدنية وت اي ال لان.
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 -١٠٤وأُدخلااي تعااديالت لت ااوية وضاايل األدفااال الااذين ا لاان لثبااات هااويتهم وورماوا جارا
ل من وقاوقهم األمامايةل ألن الت اريعات ات الصالة تانص علا ضارورة ااضاطالم ةابعم
ااجارا ات وتقاادت ةعاام الواث،ااي ماان أجا ت اااي الاواداتل وهااو مااا قااد ياامخر لصاادار شااهادة
)٢٩
وع ا ّدل القااانون املتعلااي ابحلالااة املدنيااة يف
ماايالدهم وماان م وصااوئم عل ا نتل ا اااادمات ُ .
عااام  ٢٠١٦ماان أجا ت اامينه م ااموليات املهنيااا الطبيااا فيمااا يتعلااي حبمايااة األدفااال املتعلّا
)٣٠
عاانهم يف امل ت اافيات  .وصاااغي ائي ااة الودنيااة حلماي اة وقااوإل الطف ا والتبااق صاالاً قانوني ااً
يوافااي علا املنهايااة املطبّقااة ألدا املهااام امل ااندة ل ماالطات وممم ااات ومهنيااك اادارة العامااة
احمللياة امل ااركا يف الوقاياة ماان وااات األدفاال املعرضاا اطاار التعلاك عانهم أو املتعلّا عاانهم
يف مرافااي الرعايااة الصااحية والتاادخ فيهااال وهااو الصا الااذي جاارت املوافقااة عليااه مبوج ا القارار
احللومك رقم .٢٠١٤/١١٠٣
 -١٠٥وا ي ا أي دف ا يول ااد يف روماني ااا م اان دون جن ااية؛ و لن ااه احلص ااول عل ا الن ااية
الرومانيا ااة يف وا ااال دلبها ااا ابحملي دبق ا ااً لل ا اارو /املنصا ااوي عليها ااا يف قا ااانون الن ا ااية الرومانيا ااة
رقم .)٣١ ١٩٩١/٢١
وع ا ّدل القااانون رقاام  ٢٠٠٤/٢٧٢ة ا ن محايااة وتع ي ا وق ااوإل الطف ا وامااتُلم م اان
ُ -١٠٦
خالل القانون رقم  ٢٠١٣/٢٥٧الذي يتي قواعاد خاصاة حلماياة األدفاال الاذين يعما ابحملهام
يف ااارو .ووضحي التعديالت أي اً دور ك ممم ة م اركة يف ت وياد األدفاال ةواث،اي هوياة.
وينص هذا القانون عل ت اي الطف فور وادته ولصدار شهادة ميالدي يف غ ون  ٢٤ماعة
من وادته .وعندما جتري الاوادة خاارو املرافاي الصاحيةل يُطلا ل دبيا األمارة توثياي الاوادة
يف غ ون  ٢٤ماعة من ودوثها ولصدار شهادة ميالد يف هذا الصدد.

احلا ااق يف ال(ا ااحة ،١١١-١09 ،١١4-١09 ،١١0-١09 ،٦٥-١09
)١١٢-١09
 -١٠٧يف كااانون األول/دي اامرب ٢٠١٤ل اعتُماادت اام اياتياية الودنيااة للصااحة ل جان ا
خطا ااة عم ا ا لتنفيا ااذها خا ااالل الفا ااية  .٢٠٢٠-٢٠١٤ويع ا اّز ها ااذا اادا ااار  -الوثيقا ااة الصا االة
ة ريامياتياية الصاحة لعاام ٢٠٢٠ة ال ياماة األوروةياة للصاحة والرفاايري وةتوصايات خاربا البنا
الاادوجل املقيوااة يف وثيق ااة رياامااتعرار ال ااو يفك لقطااام الص ااحة يف رومانياااري .وم ااا فت ااي ترف اايل
ابمتمرار نصصات قطام الصحة من املي انية الودنية.
 -١٠٨وي ري ائد احمل ّدد األول لالمياتياية الودنية للصحة ل ريأ ا صاحة وتغذياة األم
والطف ا ل واحل ااد م اان خط اار الوفي ااات النفام ااية ووفي ااات الرض اايلري .وفيم ااا يتعل ااي ابمل اااعدة الطبي ااة
املقدمة ل األدفال املولودين قب األوانل اعتمادت وزارة الصاحة ن اام رعاياة لقليميااً ل امان أن
يولااد كا مولااود جديااد يف وواادة دبيااة لنهااا تااوفري اااادمات املناماابةل ماان أجا احلااد ماان هااذا
الرضاايل .وتتااوخ ة ارامج التاادري املوجه اة ل املهنيااا امل اااركا يف رعايااة
ال ا ائااام ماان وفيااات ّ
األم والطف ا ل مبااا يف ل ا لن ااا مرك ا اامتياااز ألم ارار مااا قب ا الااوادة يف عااام  ٢٠١٦داخ ا
املعهد الودق لصحة األم والطف ةبوخارميل األهدا ااا .ومتثا الت اوهات الوراثياة ال اب
الثال ااق يف وفي ااات األدف ااال .ولا ا ايدة ق اادرات الت ااعيص قبا ا الا اوادة وتق اادت امل ااورة ة ا ا هنال
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أن ا ت وزارة الصااحة عل ا الصااعيد الااودق مااتة مراكا لقليميااة معنيااة ابلطا الااوراثكل ممولااة ماان
األموال احللوميةل من خالل الربامج الودنية للصحة.
 -١٠٩ويتمث هد خار لالماياتياية الودنياة للصاحة يف ريخفام عادد وااات احلما غاري
املرغااوب فيااه وواااات ااجهااار والوفيااات النفامااية الناخااة عاان ااجهااارري .وتنفااذ ااجارا ات
أماماً من خالل الربانمج الفرعك لصحة املرأة من الربانمج الودق لصحة املرأة والطف ل ابلتوازي
ماايل الت اادخالت الراميااة ل زايدة ف ااري وصااول احلوام ا عل ا اا اادمات الصااحيةل مب ااا يف ل ا
الوقاي ااة م اان األما ارار الوراثي ااة .وا ااد الت ااداةري ل دم ااج خ اادمات التن اايم األم ااري يف و م ااة
اادمات األمامية وةرامج توزييل وما ،منيل احلم ابعان ومحالت التوعية .كماا ت ام املنااهج
الدرامية درماً اختيارايً ة ن رياليةية الصحيةري وأن طة خارجة عن املناهج الدرامية دُورت مبعية
العاملا يف قطاعك الط اعتمعك وامل اعدة ااجتماعياة .وقاد وضاعي وزارة الصاحةل ابلتعااون
ماايل خ اربا ماان من مااة الصااحة العامليااة واليوني اي واملعهااد الااودق للصااحة العامااة ووزارة اليةيااة
الودنيةل ريااطة املتلاملة املتعددة ال نوات لتع ي الصاحة واليةياة الصاحيةري متبعاة يف لا هناااً
شامالً.

احلق يف التعليم )١٢٨-١09 ،١٢١-١09 ،١١٥-١09
 -١١٠ل تبلن املي انية املعصصة للتعليم ائد احملدد يف  ٦يف املا،ة من الناتج احمللك ااخااج.
وماايل ل ا ل كانااي مي انيتااه ت يااد ك ا ماانة وةلغااي  ٤.٥يف املا،ااة ماان الناااتج احمللااك ااخاااج يف
عام  .)٢٠١٧وت ل ملافحة ومنيل اهرة الت رب املدرمك املبلر لوادر األولاوايت الر،ي اية
لن ام التعليم يف رومانيا .ومن أج التصدي ئال أدلقي وزارة اليةية الودنية امياتياية الت ارب
املدرم ااك املب ّل اار  )٣٢ال اايت ترم ااك ل ض اامان الوص ااول ال ااام ل التعل اايم الي ااد وتل ااافم ف ااري
التح ا الذايتل عن دريي ماا يلاكة رفايل معا ّدل االتحااإل مبمم اات الرعاياة والتعلايم يف الطفولاة
املبلرةل واحلصول عل تعليم اةتدا،ك ولعدادي جيدل ووضيل ن م لتحديد الت ربل وتاوفري ةارامج
معّزة للدعم املدرمكل وأ ا جا ةية ونوعية التعليم والتدري املهنيا.

يلما األمار احللاومك
 -١١١ومن أجا دعام تالمياذ املناادي احملروماة ومنايل الت ارب املدرماكل ّ
رقم  ٢٠١٦/٦٩قانون التعليم رقم  ٢٠١١/١من خالل اختا تداةري فيماا يتعلاي ابملي انياة لصاا
التالمياذ الاذين ا ي ااتطيعون االتحااإل ابملاادار يف مادن من ا هم .وا يا ال يُرّكا ةصاورة خاصااة
علا ةارامج الفرصااة الثانيااة املوجهااة لتالميااذ امل ااتويا ااةتاادا،ك وااعاادادي) املصااممة خصيصااً
لألدفال وال باب والبالغا الذين ل يلملوا تعليمهم اال امك.
 -١١٢واباضافة ل ل ل ت م ااطوات الديدة اليت اختاذاا وزارة اليةياة الودنياة ماا يلاكة
التدري األوج لفا،دة شباب الروما كك يصابحوا مدرماا يف اعتمعاات احمللياة للروماا مان خاالل
التعلم االليوين عان ةُعاد/خفم الادرو ااعتيادياةل ولن اا مراكا للتعلايم ال اام للاميايل يف
ك مقادعة من املقادعات اليت تتي خدمات تعليمية نتلفة لادعم وصاول خيايل األدفاال علا
التعلاايم الوماايا املدرمااكل وماادر الدعم/املاادر املتنق ا ل ومعااا م اااك النطاايل وامل ت ااار
الدرامك وما ل ل ).
 -١١٣و لن لألدفال وي ااوتياجات التعليمية اااصة الوصول ل نتل أشالال التعلايم
و لاان ت ااايلهم يف املاادار العاديااة وماادار وي ااوتياجااات اااصااة علا وااد ماوا ل تبع ااً
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لن ااوم ااعاق ااة ودرجته ااا .وخ ااالل ال اانوات اام ااس ع اارة املاض اايةل تراج اايل ع اادد األدف ااال وي
ااوتياجااات التعليميااة اااصااة /وي ااعاقااات امل ااالا يف ماادار وي ااوتياجااات اااصااة
مبا ااا ا يق ا ا عا اان  ٥٠ل  ٦٠يف املا،ا ااة يف ك ا ا م ا ااتور ما اان م ا ااتوايت التعلا اايم .وام ا ااتهدفي
ااج ا ارا ات املتع ااذة ل اامان وق ااوإل ه ااما األدف ااال ااد ااار الت ا اريعك )٣٣ل وك ااذل جوان ا ا
ملمومة تتعلي ةوصوئم ل املدرمة وموإل العم تبعاً لنوم لعاقاام ودرجتها).

محايا ا ا ا ا ا ا ا ااة األطفا ا ا ا ا ا ا ا ااال ،3٦-١09 ،3٥-١09 ،30-١09 ،٢9-١09
)9٨-١09 ،٨٢-١09 ،79-١09 ،37-١09 ،٨0-١09
ألف -التدابا العامة
 -١١٤علا ا ا ا ص ا ا ااعيد ال يام ا ا ااة العام ا ا ااةل ُوض ا ا ااعي لموع ا ا ااة جدي ا ا اادة م ا ا اان اام ا ا ا اياتيايات
للف اية  ٢٠٢٠-٢٠١٤هبااد دمااج التموي ا املعصااص ماان املي انيااة ماايل ا ليااات املاليااة املناماابة
لالأاااد األورويب ماان أجا ملافحااة فقاار األدفااال وضاامان رفاااههمل وتتعلااي هااذي ااماياتيايات
مبا يلكة ريتع ي وقوإل الطف ومحايتهااري؛ ورياادمااو ااجتمااعك واحلاد مان الفقارري؛ وريالصاحةري؛
وريمنا اايل الت ا ا رب املدرما ااك املبلا اارري؛ وريوقا ااوإل األشا ااعاي وي ااعاقا ااةري؛ وريلدما اااو الروما اااري.
وتناولااي األق ااام ال اااةقة التطااورات أو التعااديالت الدياادة الاايت د ارأت عل ا اادااار املعياااري
واملمم ك وكذا التقدم احملرز فيما يتعلي ابحلي يف التعليم واحلي يف الصحة.
 -١١٥ويف عام ٢٠١٦ل أصبحي رومانيا أواد البلادين األوروةياا الرا،ادين يف ال اراكة العاملياة
ماان أجا لهنااا العنا ضااد األدفااالل والت مااي ةتحديااد وتفعيا مبااادرات ترمااك ل لهنااا العنا
ضد األدفالل وتوفري خدمات شاملة ومن قة وعاةرة للقطاعات ملنيل العن والتصدي لهل ودعام
ااصالوات يف البلد وخارجه.
 -١١٦وترتبا التحدايت الر،ي ية اليت تواجهها ولومة رومانيا ةتنفيذ ال يامات الودنياة علا
الصااعيد احمللااكل ة ااب دوديااة القاادراتل وا ماايما يف املنااادي الريفيااة .وروعيااي امل اااك الاايت
تواجهها اادارات احمللية عند وضيل اادار ال يامايت واملعياري الديد للفية .٢٠٢٠-٢٠١٤
 -١١٧وفيما يتعلي ابلعن ضد األدفالل ول جان لدخال أ اينات علا الت اريعات )٣٤ل
م ااامهي ع اادة مح ااالت توعي ااة ن مته ااا احللوم ااة ة ا اراكة وثيق ااة م اايل ملتا ا اليوني ا ا ةروماني ااا
واملن مات غري احللومية يف ااعيا مبعتل أشلال العنا  .وهلاذال يالواز ت اياد يف النا وم
ادخ ال االطات  .)٣٥وةينمااا
ل ااةااالغ عاان واااات العنا ضااد األدفااالل مبااا يتااي لملانيااة تا ّ
هناااك تباااين كبااري ةااا املنااادي الريفيااة واحل ارية ويااق املعلومااات متاوااة ة ااهولة أكاارب)ل هناااك
لخااً معلومات قليلة عن وقوإل الطف واان با /ااااايب واالت اماات جتااي األدفاالل وهاو ماا
يقت ك اامتثمار يف تطوير كفا ات ا اب ومقدمك الرعاية وتوعيتهم.
ابء -محاية األطفال م االستغنل
 -١١٨يف ه ااذا اع ااالل ي اانص ااد ااار الق ااانوين احل اااج علا ا ت ااوفري محاي ااة كامل ااة للقص اار ةق اادر
ابلقصاار  .)٣٦وتاان م محااالت ودنيااة
مااا يتعلااي األماار ابلعقااوابت النا،يااة املفروضااة يف وااال ااجتااار ّ
م تمرة ة ن امتغالل األدفال لتوعية األدفال وا اب واألمهات هبذا ااصوي .)٣٧
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محاية األشخاص ذوي اإلعااة )3١-١09 ،١٢٥-١09
 -١١٩شااارك األشااعاي وو ااعاقااة وأماارهم واملن مااات غااري احللوميااة واملمم ااات العامااة
م اركة مباشرة يف وضيل ااماياتياية الودنياة ريتاوفري لتمايل خاال مان العقباات لألشاعاي وي
ااعاقااةري للفااية  .٢٠٢٠-٢٠١٦واااد هااذي اام اياتياية ل ضاامان متتاايل األشااعاي وي
ااعاقاة متتعااً كاامالً حبقااوقهم وم ااركتهم الفعالااة يف احليااة ااجتماعيااةل علا النحااو الاذي يلفلااه
دمتور رومانيا وااتفاقات الدولية اليت تعد رومانيا درفاً فيها .وترك هذي اامياتياية علا مثانياة
اجتاهاات عما ر،ي ايةل هباد تنفياذ اتفاقياة وقاوإل األشاعاي وي ااعاقاة يف رومانياال وهاكة
لملاني ااة الوص ااولل وامل اااركةل وامل اااواةل والعمال ااةل والتعل اايم والت اادري ل واحلماي ااة ااجتماعي ااةل
والصحةل وااوصا،يات يف خيل البياانت .)٣٨

حق ا ا ااوق األالي ا ا ااات وامله ا ا اااجرون ،١4٦-١09 ،3٨-١09 ،١3٢-١09
)١٥0-١09 ،١4٨-١09 ،٥٨-١09
 -١٢٠تاوج رومانيااا أمهياة خاصااة للحفاان علا ثقافاة وهويااة أفاراد األقليااات القومياة وتطويرمهااا.
الفعال ااة
ويلفا ا دم ااتور روماني ااا محاي ااة وق ااوإل أفا اراد األقلي ااات القومي ااة .وواليا ااًل تعت اارب امل اااركة ّ
لألقليات واقعاً وقيقياً يف رومانيا .ويف هذا الصددل لن ااةالغ عان جتاارب لااةياة يف مياادين
نتلفاةة احليااة ااقتصااادية وااجتماعياةل واحلياااة العاماة والثقافيااة .وخاالل ال اانوات األخاريةل ُعاّز
ن ااام مناايل التمييا وملافحتااهل مبااا يف لا فيمااا يتعلااي مب ااا ،العمالااة واملهاان .وقااد زاد ماايل ماارور
ال اان وات ال اادعم امل اااج ال ااذي تقدم ااه ولوم ااة روماني ااال م اان خ ااالل لدارة ش اامون العالق ااات ة ااا
ااثنياتل ل املن مات الت يل ع رة األع ا يف للس األقليات القومية .)٣٩
 -١٢١ويمكد الدمتور مبدأ عادم التمييا علا أماا الادين ويانص القاانون رقام ٢٠٠٦/٤٨٩
املتعلي ابحلرياة الدينياة واحلالاة العاماة للطوا،ا الدينياة علا ويااد الدولاة جتااي أي عقيادة دينياة أو
ليااديولوجيا لحلادي ااةل وام ااتقالل الطوا ،ا الديني ااة ع اان الدول ااةل وع اادم اعتم اااد روماني ااا دين ااً راي ااً
للدولةل وورية الطوا ،الدينية وم اوااا مبوج القانون وأمام ال لطات العامة .)٤٠
 -١٢٢وفيمااا يتعلااي ةتع يا التااداةري الراميااة ل ضاامان وقااوإل املهاااجرينل جتاادر ااشااارة ل أن
غريت ااداار القاانوين املتعلاي ابلوضايل القاانوين لألجانا يف رومانياال ل أصابحي ةاذل
رومانيا ّ
ف ات معينة من األجان املقيما ةصورة قانونية يف رومانيا تُعام عل قدم امل اواة ميل املوادنا
الرومااانيا يف العديااد ماان اعااااتل مث ا الوصااول ل التعلاايمل والتاادري املهااق واملاان الدراماايةل
والوصااول ل مااوإل العم ا ل واامااتفادة ماان ال اامان ااجتماااعك .وت ااع ال االطات الرومانيااة
جاه اادة ل ملافح ااة العما ا غ ااري الق ااانوين ومحاي ااة وق ااوإل األجانا ا الع اااملا داخا ا لقليمه ااا.
وهلذال يُطلعون عل وقاوقهم املالياة علا أرابب عملهام ووقهام يف اماتعدام الوماا ،القانونياة
والق ااا،ية اماايداد هااذي املبااالن .ةا لنااه لاان تعليااي قارار ااعااادة ل وااا البااي يف الاادعاور
الق ا،ية املتعلقة ابحلقوإل املالية.
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 التحدايت-رابعا
 ا ةااد ماان لجارا أ ااينات فيمااا يتعلااي ة اامان محايااة وتع يا وقااوإل الطفا وا ماايما-١٢٣
ً ويتعاا أي اا.أدفال الروما واألدفال وي ااعاقة) املتصلة حبقهم يف التعلايم ووقهام يف الصاحة
.ت اادعيم املمم ااات وااع ايا رايا ااً ابملمم ااات الروماني ااة العامل ااة يف مي اادان وق ااوإل اان ااان
.وتثبي اامياتيايات وااجرا ات الودنية الواردة يف التقرير وجود رغبة يف رفيل هذي التحدايت
Notes
1

2

3

4
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The mechanism is made of two components: (i) The technical component, the system itself, was
finalized in 2015 and since then various tests are being run; (ii) The legislative component – which
shall sustain the implementation of the mechanism – Law no. 184/2017 on 17th October 2016.The
system has the objective to prevent conflicts of interests in the public procurement field, by
automatically detecting whether participants in the public procurement are relatives or are connected
to people from the contracting institution`s management. Also, the system aims to raise the
accountability among heads of public authorities and to avoid situations where EU financed projects
are blocked due to fraud issues and, finally, to raise the absorption rate of the structural funds.
The Department has the following tasks: to organize planned and unannounced visits of the places of
detention, in order to verify if they concretely meet the standards; to issue recommendations to the
management of the places of detention; to propose amendments of the relevant legal framework; and
to maintain relation with the Subcommittee established through the Additional Protocol.
The Monitoring Council has still deficiencies in terms of human resources, consequently, its field
visits are organized together with representatives of NGOs.
Attributions of the Ombudsman: follows-up with the legal resolution of the complaints received and
requests the public authorities or civil servants to put an end to the respective violation of the civil
rights and freedoms, to reinstate the complainant in his/her rights, and to redress the human rights
violation; formulates points of view upon request of the Constitutional Court; notifies the
Constitutional Court on the unconstitutionality of laws before promulgation; initiates appeals in the
interest of the law and procedures before the courts when, following monitoring missions, it
appreciates that the administrative structures exceeded their competences or acted illegally.
Data on progress made in the fight against corruption in the period 2012-2016, referring to the
measures included in the National Action Plan for the implementation of NSA 2012-2015:
1. Year 2012
828 defendants were sent to trial, among them being 25 legal persons and 332natural persons holding
management control positions, involving public dignities or other important positions.
Status of the investigated people(the list is not exhaustive):
 7 dignitaries (1 senator, 2 deputies, 1 vice-president county organization of a political party
who also acts as a deputy, 2 State secretaries and 1 prefect);
 1 personal counsellor of a minister, 1 vice-president County Council, 4 county counsellors, 12
local counsellors, 25 mayors, 8 vice-mayors;
 10 magistrates, 17 lawyers, 31 policemen;
 1 director of DGIPI(Secret service of the Ministry of Internal Affairs);
 28 custom workers, 7 commissioners from the Financial Guard, 12 fiscal inspectors;
 2 public officials A.P.I.A. (Agency for Payments and Interventions in Agriculture), 1
inspector I.T.M. (Territorial Inspectorate of Labour), 9 secretaries of City House, 1 vicepresident of an union;
 1 rector, 1 pro-rector;
 13 directors from other public institutions and 10 directors of national companies.
The value of the security measures (seized assets) ordered by prosecutors amounted
toapproximatively1,174 million lei.
A number of 743 defendants were convicted with final conviction decisions.
2. Year 2013
1073 defendants were sent to trial, 49 of them being legal persons and 303 people holding
management positions, control, public dignities or other important positions.
Status of the investigated people(the list is not exhaustive):
 8 dignitaries (1 Member of the European Parliament, 1 minister, 4 deputies, one of them
acting as the vice-Prime Minister of the Romanian Government, 2 deputy prefects);
 1 personal counsellor of a minister, 1 director of a minister office, 1 director within the
Romanian Parliament, 1 counsellor minister delegated for Energy, 1 vice-president of a
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County Council, 4 presidents of a County Council, 1 counsellor minister delegated for
Energy, 4 directors county councils, 6 local counsellors, 2 counsellors of the City Hall, 25
mayors, 9 vice-mayors;
 25 magistrates, 19 lawyers, 34 policemen;
 2 chief medical doctors;
 24 custom workers, 5 commissioners of the Financial Guard, 4 fiscal inspectors;
 1 president of the Romanian Football Federation, 1 president of the Professional Football
League;
 1 rector, 1 pro-rector;
 4 commanders of military units;
 22 directors from other public institutions, 10 directors of national companies.
The value of the security measures (seized assets) ordered by prosecutors amounted to
approximatively 1,557 million lei.
A number of 1.051 defendants were convicted with final conviction decisions.
3. Year 2014
A number of 1.167 defendants were sent to trial, among them 107 legal persons and 392natural
persons holding management and control positions, public dignities or other important positions.
Status of the investigated people(the list is not exhaustive):
 12 dignitaries (2 senators, 7 deputies, 1 State secretary, 2 prefects);
 2 counsellors of minister, 1 State secretary, 1 counsellor of senator, 1 chief of office of the
State secretary;
 9 presidents of county councils, 1 deputy prefect, 3 local counsellors, 22 counsellors of the
city hall, 1 county counsellor, 1 prefectural counsellor, 36 mayors, 7 vice-mayors;
 35 magistrates, 25 lawyers, 81 policemen, 16 military personnel, 19 custom workers;
 1 president of the Romanian Chamber of Trade, 1 president of the National Agency of Fiscal
Administration;
 6 commissioners from the Financial Guard, 2 anti-fraud inspectors, 2 fiscal inspectors;
 1 university dean, 2 school directors, 8 school inspectors, 14 teachers;
 3 managers of hospital;
 1 president of federation, 1 president of foundation, 1 vice-president of a County Council;
 10 directors of national companies;
 3 directors of banking agencies/branches;
 2 presidents of a sport club.
The value of the security measures (seized assets) ordered by prosecutors amounted to
approximatively 1,348 million lei.
A number of 1.138 defendants were convicted with final conviction decisions.
4. Year 2015
A number of 1.258 defendants were sent to trial, among them 83 being legal persons and 497natural
persons holding management and control positions, public dignities or other important positions.
Status of the investigated people(the list is not exhaustive):
 32 dignitaries – 1 Prime Minister, 5 ministers, 5 senators, 16 deputies, 2 State secretaries, 2
general secretaries of a minister;
 Other positions from the central administration – 1 prefect, 1 counsellor of State secretary, 1
personal counsellor of a minister, 1 parliamentary assistant accredited to the European
Parliament, 1 chief of office of a minister;
 local authorities – 80 mayors, 17 vice mayors, 10 presidents of county councils, 5 vicepresidents of county councils, 1 county counsellor;
 Law enforcement institutions – 14 magistrates, 15 lawyers, 42 policemen, 19 military
personnel, 7 custom workers, 3 notaries;
 32 directors of national companies;
 In the education field – 1 university rector, 1 university dean, 1 university pro-dean, 1 high
school director, 1 school director, 2 general school inspectors, 2 school inspectors, 6 teachers,
1 university teacher, 1 university lecturer, 1 university lector;
 In the health field – 6 managers of hospital, 2 directors of hospital, 10 medical doctors.
Security measures (seized assets) were ordered in order to conduct the special confiscation or for the
restitution of the damage caused as result of the perpetration of the offence, up to the total amount of
2.193,42 million lei, the equivalent of 493,46 million euro. Goods for the total value of 1982,42
million lei, the equivalent of 445,99 million euro were identified and frozen.
The courts ordered final conviction decisions for the number of 973 defendants.
5. Year of 2016
A number of 1.271 defendants were sent to trial, among them 114 being legal persons and 426 natural
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persons holding management and control positions, public dignities or other important positions.
Status of the investigated people(the list is not exhaustive):
 30 dignitaries, among them: 1 minister and vice-Prime-minister for national security, 1
minister of transport, 1 minister of energy, deputy, 1 general secretary of the Romanian
Senate, 1 president of the Chamber of Deputies, 1 vice-governor of the Romanian National
Bank, 6 senators, 11 deputies, 3 State secretaries,1 vice-president of the permanent election
authority, 2 presidents and 2 vice-presidents of the National Agency for Fiscal
Administration;
 other functions from the central administration – 3 prefects and 2 deputy prefects;
 local authorities – 47 mayors, 2 vice-mayors, 5 presidents of county councils, 2 vicepresidents of county councils, 2 county counsellors, 2 local counsellors, 13 secretaries of City
Hall;
 Law enforcement institutions – 16 magistrates, 17 lawyers, 91 policemen, 14 military
personnel, 1 notary;
 55 people holding important positions in public institutions;
 21 directors of companies or national companies;
 In the education field - 2 university rectors, 1 university dean, 4 school/school group directors,
3 university teachers, 1 university lecturer, 3 teachers;
 In the health field – 7 managers of hospital/medical institutes, 10 medical doctors.
Security measures (seized assets) were ordered in order to conduct the special confiscation or for the
restitution of the damage caused as result of the perpetration of the offence, up to the total amount of
2.999,60 million lei, the equivalent of 667,94 million euro.
The courts ordered final conviction decisions for the number of 879 defendants.
The transdisciplinary approach of learning and the development of the key competence of expression
and social awareness:
1. The syllabus for the optional school subject called “Life skills development” (the Curriculum
upon school decision for 5th to 8th grades). Approved by M.O no. 3960/03.05.2012.
2. The syllabus for the optional school subject called “Reading and life skills” (the Curriculum upon
school decision for 5th to 12th grades). Approved by M.O no. 3961/03.05.2012.
3. The syllabus for the optional school subject called “Education for intellectual property rights” (the
Curriculum upon school decision for high school). Approved by M.O no. 3542/27.03.2015.
The optional school subject called “Education for intellectual property rights”, proposed to be studied
in high school, relates to the European Parliament and to the Council of European Union
Recommendations regarding the key competences from the perspective of lifelong learning
(2006/962/EC), which shapes up for the compulsory schooling system grades an “European training
form”, targeted towards forming of eight key competences. The contribution of the “Education for
intellectual property rights” school subject to the development of the European key competences is
nuanced and diverse, including both the support for developing certain key competences and the
awareness concerning other key competences, as following : social and civic competences; native
language communication; leadership and entrepreneurship; mathematics competences and basic
science and technology competences; digital competences; learning to learn; foreign languages
communication; cultural awareness and expression.
For the continuous training, there are numerous events organized by the NIM with a view to raise
awareness among future magistrats:
Between 2013 – 2014, the National Institute of Magistracy and the Superior Council of Magistracy
were partners within the Project JUST/2012/FRAC/AG/2755 "European Judicial Cooperation in the
fundamental rights practice of national courts – the unexplored potential of judicial dialogue
methodology", coordinated by the European University Institute from Florence – EUI. The Project
was focusing on three fundamental rights: the principle of non-discrimination, the right to a fair trial
and the freedom of expression.
Also in cooperation with other institutions, the NIM organized activities relevant in this field, such as
the Conference on fighting fascism, racism, xenophobia and the promotion of persons guilty of crimes
against humanity and peace. The main objective of this event was to analyse and understand in depth
the Romanian legislation in the field of fighting extremism, racism, xenophobia, discrimination and
anti-Semitism, as well as the cases that may be brought before the courts, in the context of the passing
of Law no. 217/2015 that amends the Government’s Emergency Ordinance no. 31/2002 prohibiting
organizations, symbols and deeds with fascist, racist, legionary and xenophobic nature and the
glorification of those found guilty of genocide and war crimes.
NIM hosted in Bucharest the Dissemination event that took place in the framework of the Project
entitled - Active Charter Training through Interaction Of National Experiences (ACTIONES), which
is coordinated by the EUI Centre for Judicial Cooperation with the support of the European
Commission, DG Justice. One of the themes of the activity was the antidiscrimination.
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In the framework of the European Law, continuous training program which takes place every year, a
seminar regarding „The national judges and the European Law on equality” was included. Also, as
regards the non-discrimination issue, the prohibited grounds of discrimination provided by the Treaty
on the Functioning of the European Union (TFEU), were presented, with accent on the obligation of
national courts to apply the EU law with priority.
Between the years 2014 and 2016, the Superior Council of Magistracy together with NIM have
implemented the “Improving access to justice for Roma and other vulnerable groups - an integrated
approach” project. The overall objective of the Pre-defined Project was to improve the access to
justice for Roma and other vulnerable groups of the population (e.g. other socially disadvantaged
categories which may desire to take part in the project activities), by carrying out a cluster of
activities aiming at addressing the knowledge on and the use of their rights.
Another project implemented by NIM in partnership with the National Council for Fighting
Discrimination between the years 2014 and 2016 was the Project “Improving national antidiscriminatory measures with the help of professionals and the civil society”.
Beginning with 2014, issues on combating discrimination were discussed at EuroQuod Conferences
(The National Network of Judges - coordinators in EU law), a NIM initiative started in 2012. The
president of the National Council for Combating Discrimination (CNCD) attended to the conferences
and presented topical issues in the field of non-discrimination in European Union law.
In 2015, within the framework of the centralised continuous training programme, the NIM organised
2 seminars on “The role of national courts in the interpretation and application of the European Law”.
The two seminars also included the recent case-law of the Court of Justice of the European Union in
the field of non-discrimination.
An ECHR case relevant for the issue of non-discrimination on the ground of sexual identity (M. and
C. v. Romania) was discussed in a „ECHR – criminal matters” seminar that took place in Bucharest,
between the 22nd and the 23rd of September 2016. The ECHR found that the Romanian authorities
failed to properly investigate a hate crime incident, relating to physical and verbal attacks which
followed a gay rights march, and its potential discriminatory motive.
In November 2016, NIM organized two seminars on the Role of national courts in interpreting and
applying EU Law. One of the themes discussed was focused on current issues in the field of
discrimination, as well as the recent jurisprudence of the EU Court of Justice.
In March 2017, NIM in partnership with the National Council for Fighting Discrimination organised
the seminar “Anti-discrimination. 15 years of non-discrimination in Romania. Jurisprudence and
developments”.
In order to elaborate the Strategy, debates were organized with representatives of institutions and
NGOs. Working groups were organized on right to dignity, access to education, housing, access to
services, institutional development and several round tables in major cities of Romania.
The site of the NCCD –http://cncd.org.ro/home Various programs are carried out with a view to enhancing school participation or reintegrating those
who dropped out (e.g. the “School after School” or “Second Chance” programmes, dedicated to
disadvantaged persons, in particular Roma). As a result of such measures, more than 200,000 Roma
are included in different levels of the education system. A widely appreciated affirmative measure is
the grant of distinct places for joining the upper-secondary education (3,150 vacancies in 2016) and in
higher education (622 vacancies in 2016). Also, there were 29 openings in the Ministry of Interior’s
schools for 2015-2016. As of October 2016, the college “National School for Political and
Administrative Studies in Bucharest” initiated a master program dedicated to “Roma Studies”, with
20 places for college graduates.
In October 2016, the National School for Political and Administrative Studies started a 2 year master
course for Roma Studies. First in Europe due to its curricula, it covers domains as: Roma history,
Ethnography, Community studying a.s.o., and delivers quality information of real use for people in
contact with Roma issues.
These measures refer to:
 the creation of mixed groups / classes in pre-primary, primary and lower secondary schools,
compulsory for 1st and 5th grades since the school year 2007-2008 and progressively applied
to the rest of the grades. In addition, the division of Roma students in groups / classes /
schools on grounds related to the study of Romani language and / or the Roma history and
traditions was prohibited;
 the collaboration with school mediators or other community representatives for the carrying out
of school census, while encouraging Roma parents to enrol their children in school each year;
 the reservation of a number of positions in all classes, upon late registration in order to
support the children's school enrolment;
 the prohibition of Roma pupils’ enrolment in special education groups / classes and special
integrated education schools, by means of the abusive and unprofessional diagnosis of Roma
pupils as having learning difficulties / special education needs;
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the sharing of school premises and facilities by all students, regardless of their ethnicity.
Likewise, the transportation of children coming from residentially segregated communities to
schools is ensured alongside non-Roma children;
 In addition to these initiatives, schools and county school inspectorates have the responsibility
of analysing all the situations that indicate a low level of Roma children school enrolment
compared to the number of school children identified upon the census carried out by the
administrative-territorial unit and of establishing a desegregation plan.
The Ministry of National Education:
 Issued the Minister’s Order no. 6158/2016 regarding the approval of the Action Plan for
school desegregation and educational quality increase in the pre-university schools in
Romania;
 Issued the Minister’s Order no. 6134/2016 regarding the prohibition of school segregation in
the pre-university schools;
 Set up a consultative working group in charge of the elaboration of the Methodology of
monitoring school segregation in compliance with the new criteria provided by Minister’s
Order no. 6134/2016 and the Methodology of prevention and intervention in segregation
cases. This document expands the segregation criteria including disabilities/special
educational needs (SEN), family socio-economic status, residence and school performance
criteria, besides the ethnic ones. Moreover, it stipulates a series of legal obligations to be
fulfilled by different educational structures, the appropriate sanctions, the role of the future
National Committee for Desegregation and Inclusion, as well as its relations with the county
school inspectorates, the County Committees and the schools committees for violence,
corruption and discrimination elimination.
 Initiated the Commission for violence, corruption and discrimination prevention and
eradication and for the promotion of interculturality in the Regulations of pre-university
school organization and functioning approved by Minister’s Order no. 5079/2016, with the
aim of preventing racial discrimination of Roma pupils.
The pilot program, initiated in 2008, has a limited target (300 houses in 11 localities, based on
proposals of the National Agency for Roma). Given that it is a pilot program, upon the completion of
the 300 units, it is necessary to carry out a socio-economic impact analysis, as well as the impact of
the pilot program on the beneficiaries and also on the local communities. Depending on the results of
the analysis carried out by the entities to be established (MRDPAEF, National Agency for the Roma,
territorial administrative units, etc.), it will be established the opportunity to build social housing for
Roma communities (eg by creating a national program or introducing a sub-program in one of the
programs already implemented by MRFPAEF in the field of social housing construction).
For guaranteeing legal, efficient and safe interventions, the associated teams for special security
measures, constraint and control (SASS teams) act on the basis of the following fundamental
principles: defending the human beings, legality, security, force proportionality, gradualism, nonsurprise and minimum risk principle.
The professional training of the security staff in solving the incidents is a guarantee that the
intervention of SASS teams is the last resort, only in emergency situations, as the last form of action
against the acts which could jeopardize the order, discipline and safety of the prison and if any other
methods of managing the incidents did not achieve their purpose.
The general elements regarding the way in which the operational incidents are managed have been
included in the training activity for other security staff (surveillance, accompanying, escorting), for
officers in execution positions as well as for the management board, with the aim to know certain
ways of action and to act professionally, whenever the situation imposes it. The training modules
include: solving incidents by using communication techniques by the staff who works directly with
the inmates, operational incidents management, first aid, human rights issues, video recording of the
way in which an incident is solved etc.
Moreover, concerning the equipment, a process of endowment of the members of SASS teams with
mini body worn camera started. The action will continue, for endowing all the members in the
mentioned teams with this kind of devices.
The following laws and legislative projects are relevant:
 Draft Law on pardoning of sentences and educational measures involving deprivation of
liberty, under debate at the Chamber of Deputies (the decision-making chamber of Romania’s
Parliament);
 Law no. 169 of 14.07.2017 amending and supplementing Law no. 254/2013 on the execution
of custodial sentences and of measures involving deprivation of liberty ordered by the judicial
bodies during criminal trial, which introduces a compensatory day-earnings mechanism for
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the execution of custodial sentence in inappropriate conditions (published in the Official
Gazette of Romania, Part I, no. 571 of 18.07.2017).
In December 2015, the Ombudsman presented to the Parliament and to the Prime-minister, a detailed
report on the situation in the penitentiaries, following investigations conducted by its teams in all of
them. In this report it recommended legislative, administrative, judicial and financial measures.
The services for medical assistance treatment, healthcare, and medicines shall be provided from the
Single National Health Insurance Fund, under the terms of the Framework-Contract on the conditions
of granting medical assistance within the health social insurance system and of the Methodological
Norms for the application thereof, from the funds of the units within the administration of the
penitentiary, approved for this purpose, and other sources, according to the law.
Ambulatory medical care can also be provided in the specialist ambulatories of the medical units in
the field, which have concluded a contract with the health insurance companies, or the inmate may
request, for a fee, to be examined at the detention place, within the medical sector, by a doctor from
outside the prison system. The findings made by the doctor from outside the prison system are written
down in the inmates’ medical file.
In terms of the participation to the social reintegration actions, in 2016, at the prison system level, the
following data were registered:
 2,455 inmates registered in school activities, during the school year 2016–2017;
 2,627 inmates participated in counselling-information activities and work mediation, as well
as in initiation and professional training classes;
 328,039 inmates participated in educative approaches;
 88,571 inmates participated in psychological approaches;
 87,657 inmates participated in social assistance approaches.
To decrease demand and to inform citizens about the criminalisation of the use of services delivered
by an exploited person known to the beneficiary as a human trafficking victim, between October 2014
and April 2015 NATIP implemented the human trafficking prevention and communication campaign
‘Exploitation Kills Souls’. The campaign was aimed to help reduce demand for services provided by
victims of exploitation and trafficking by informing the consumers of such services and the general
public about the condition of the victim, recruitment methods, and legal repercussions. The target
group included people attending places where the three types of exploitation may arise (sexual
exploitation, forced labour, begging): bars, restaurants, hotels, areas nearby religious buildings
(begging), regional labour recruitment agencies (labour exploitation).
As part of the project ‘Best Practice Models for Human Trafficking Victim Care Services’, financed
under the 2009-2014 Norwegian Financial Mechanism, NATIP started a campaign to prevent human
trafficking for exploitation in begging ‘Ask for help, don’t beg!’, aimed at raising awareness of child
trafficking in vulnerable communities (including Roma communities), identifying the root causes of
vulnerability to trafficking and finding possible solutions to prevent human trafficking, in particular
children’s exploitation in begging.
The message of the Campaign ‘A hand held out does not get help, but money for traffickers!’ targeted
at-risk children aged 8 to 18, adult representatives of vulnerable communities (parents, informal
leaders, etc.), representatives of institutions involved in human trafficking prevention and fight (local
authorities, police departments, school inspectorates, general directorates for social assistance and
child protection, etc.), and the general public. It involved direct meetings with target group
representatives (students and teachers as well as representatives of local communities and authorities)
in ten different locations to identify the root causes of vulnerability to trafficking and, in particular,
exploitation in begging and to find specific solutions.
In 2016, the National Agency against Trafficking in Persons implemented the national prevention
campaign ‘Don’t Look Away from the Invisible Face! Its Story Can Become Your Story!’, which
consisted of public information activities regarding sexual exploitation, its causes and effects.
List of a few figures for each year:
 In 2012, 6 national and regional campaigns, 36 local campaigns and 7 action plans / actions to
prevent trafficking in human beings were implemented, all related to both the causes of the
phenomenon and the main forms of exploitation within it. The number of direct beneficiaries
was almost 100,000 and that of indirect or tangential beneficiaries of about 1,000,000;
 In 2013, 6 national prevention campaigns and projects were implemented and 49 local. The
total number of direct beneficiaries of campaign prevention activities exceeds 150,000;
 In 2014, 6 national prevention campaigns/projects, 53 prevention/local educational
campaigns/projects were successfully implemented and participated in 1 cross-border project.
The total number of direct beneficiaries of campaign prevention activities was 135,500 people
and an estimated number of over 2,000,000 indirect/tangential beneficiaries (people who
came into contact with anti-trafficking messages through leaflets, posters, video spots and in
the online environment);
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In 2015, a total of 59 campaigns/projects/prevention initiatives were implemented, out of
which 4 national prevention campaigns/projects and 55 campaigns/prevention educational
projects/local initiatives. There were a total of 1,813,710 beneficiaries, out of which 313,710
direct beneficiaries and an estimated number of over 1,500,000 indirect/tangential
beneficiaries (people who came into contact with anti-trafficking messages through flyers,
posters, video spots and in online environment);
 In 2016, a number of 3 national prevention campaigns were implemented, a campaign for the
Romanian community in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (UK) and
87 campaigns / educational prevention projects/local initiatives. A total of approximately
120,000 direct beneficiaries and an estimated number of over 1,400,000 indirect beneficiaries
(people who have come into contact with anti-trafficking messages through flyers, posters,
video spots, and the online environment) have been registered.
Number of participations in Joint Investigation Teams concerning human trafficking: 2013 – 2, 2014
– 3, 2015 – 3, 2016 – 12, 2017 first semester – 8.
The information campaign titled "With a call, you will save your life! Be your Savior!", run in 2016
among the Romanian community in the UK. The campaign targeted the Romanian community in the
UK and addressed both people at risk, victims / potential victims of trafficking in human beings and
representatives of the general public. The JLS/2009/ISEC/AG/207 project "Integrated Approach to
Preventing Labor Exploitation in Countries of Origin and Destination", co-funded by the European
Commission, the transnational prevention campaign "Work is a Right! Exploiting work is a crime!"
was implemented simultaneously in six countries (Romania, Bulgaria, Greece, Cyprus, The former
Yugoslav Republic of Macedonia and Hungary) and aimed at preventing trafficking in human beings
for labor exploitation. The Romanian target group of the campaign "Work is a right! The exploitation
of work is a crime!" was made up of the general public aged between 18 and 40, generally the persons
who want to go to work abroad, and the decision-makers with attributions in the field of preventing
and combating trafficking in human beings exploited by work. The project "Combating Trafficking in
Human Beings and Sexual Tourism – ETTS" (DCI-NSAED/2010/234-237) co-financed by the
European Commission and implemented in European countries (Italy, Romania, Spain), and
coordinated by the Municipality of Genoa, Italy, the National Campaign on Preventing Human
Trafficking and Sexual Tourism titled "Nepheria makes us accomplices" (3 October 2013–30 April
2014).
In the period between January 2012 and June 2017, a total of 914 cases have been sent to trial (178 in
2012, 186 in 2013, 190 in 2014, 162 in 2015, 136 in 2016 and 62 in the first semester of 2017), with
2.675 perpetrators prosecuted (536 in 2012, 552 in 2013, 550 in 2014, 464 in 2015, 352 in 2016 and
221 in the first semester of 2017) for trafficking 4.281 victims (976 in 2012, 1003 in 2013, 832 in
2014, 653 în 2015, 483 in 2016 and 334 in the first semester of 2017).
2014: total number of cases investigated 1888 (from previous year and new registered), from which
799 were solved, with 190 indictments and 552 persons sent to court; in 2015: total number of cases
investigated 1838 (from previous year and new registered), from which 794 were solved, with 162
indictments and 464 persons sent to court, from which 260 were arrested at that time; in 2016: total
number of cases investigated 1724 (from previous year and new registered), from which 612 were
solved, with 136 indictments and 352 persons sent to court, from which 208 were arrested at that
time. As for final convictions in 2012 there were 427 traffickers convicted, in 2013 there were 252
traffickers convicted, in 2014 there were 331 traffickers convicted, in 2015 there were 252 traffickers
convicted, with penalties which range mostly from 1–5 years in prison (in 84 of the cases) and from
5-10 years in prison (in 70 of the cases).
The operational objectives of the National Strategy are to continue implementing the informational
campaign regarding the gravity of the phenomena of domestic violence, developing social services
both for the victims and for the perpetrators and continuing trainings for the experts with
responsibilities in this field, in order for them to offer proper support services for the victims of
domestic violence. The main is to:
 Prevent and reduce domestic violence;
 Protect the victims of domestic violence and incriminate the perpetrators, by creating an
integrated institutional framework;
 Promote inter-sectorial cooperation to eliminate domestic violence and to support the
partnership with civil society;
 To ensure the premises of reducing the tolerance degree of domestic violence;
 To increase the efficiency of all prevention programs and to develop some non-violent
attitudes and behaviours.
The measures included in the National Strategy contribute to strengthen the institutional capacity of
the central and local public administration authorities in the field of domestic violence management
and developing a unique system of social services specialized in the field of preventing and
combating domestic violence.
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In order to provide financial support for the development of all the necessary means and tools for the
enforcement of the legislation,the National Agency for Equal Opportunities between Women and
Men(NAEO or ANES) has developed a number of projects, which are in different stages of
development:
 The predefined gender-based violence project, which aims at implementing the Istanbul
Convention under the „Justice” Program financed by the Kingdom of Norway focusing
among other things on the development of at least 8 assisting centers for aggressors, at the
local level, coupled with the elaboration of working procedures and specialized intervention
programs for aggressors in order to prevent the relapse of domestic violence acts.
 The VENUS project to combat violence against women and domestic violence will develop
measures centred on the integrated and unified approach to social services, socio-professional
and professional training of specialists in the field, in order to prevent and combat domestic
violence at national level.
ANES carried out during the last 2 years, the project "National Campaign for Awareness and Public
Information on Family Violence", through the Program "Domestic Violence and Gender-Based
Violence", financed by the Norwegian Financial Mechanism. The campaign was designed to ensure
broad coverage, focusing on the existence and the utility of the free telephone line dedicated to
combating domestic violence, 0800 500 333 as a public information vector.
Regarding the need for strong legislative and institutional measures aiming on one hand, to limit the
phenomenon by applying punitive measures against perpetrators and, on the other hand, to support
victims by providing a range of services appropriate support, NAEO implemented, between October
2014 and December 2015 the project “START — A quality life in safety!”, funded by HROP 20072013, totalling 170,207,156 lei (38 million euros). The project aimed to implement a holistic and
integrated development of mechanisms, policies, procedures and tools applied nationwide, generating
long-term benefits for people in situations of gender inequality, domestic violence or human
trafficking risk. The overall objective was to develop an integrated system to address national
measures to prevent and combat domestic violence and trafficking. The intervention area of the
project had national coverage having a target group of 11,150 people, out of which: 1,000 women,
5,050 people from vulnerable groups, as follows: 4,000 domestic violence victims, 1,000 children at
risk, 50 human trafficking victims, 4,000 experts in public institutions with responsibilities in
preventing and combating domestic violence and human trafficking and/or also experts for interacting
with victims, 550 managers and 550 people from the local and central authorities. The relevant results
achieved within the project were:
(a) Providing support to 5,050 victims who received complex services in terms of psychological,
social, medical and vocational assessment; contiguously, they have benefited from the development of
individual plans of intervention and from training services, psychological counselling, legal
counselling and career guidance;
(b) Training and job qualification, for a total of 4,000 women victims of domestic violence and
individual subsidization of 6,000 lei /victim;
(c) Raising awareness seminars attended by 5,000 women;
(d) Training 4,000 people to become equal opportunities technician (with very important role in the
communities — small towns, and villages);
(e) An integrated system had been created for recording, reporting and managing of domestic
violence situations by creating a specialized system that facilitates recording and precise data
centralization (SIRMES) — with a focal point for all the specific information managed in all
institutions responsible in the field; developing a unified set of monitoring tools, including a single file
per case;
(f) An emergency accommodation centre for victims of domestic violence (shelter) had been
founded;
(g) A free and anonymous hotline for victims of domestic violence — call centre on a 24/7 basis
has been established — No. 0 800 500 333;
(h) 42 inter-institutional and multidisciplinary intervention teams in each county around the country
and in Bucharest have been created and became functional;
(i) 3 intervention guidebooks for professionals has been elaborated;
(j) 300 inter-institutional partnerships were signed;
(k) Campaigns to raise awareness on domestic violence, gender inequality and human trafficking
were conducted.
The Romania Police was partner in the "Good Practice Models on Assistance to Victims of
Trafficking in Human Beings", project initiated by the National Agency Against Trafficking in
Human Beings. The project was funded through the Norwegian Financial Mechanism for 2009-2014,
the Program "Domestic Violence and Gender-Based Violence" and had as partners the Council of
Europe, the Norwegian Police and the General Directorate for Social Assistance in Bucharest.
Projects and programs developed in the field of gender equality:
Between 2011–2013, the technical structure on gender equality implemented the project “Fem.RRom.
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– Improving the access of Roma women to the labour market and support the social economy:
promoting and developing integrated services by creating cooperatives for women, ensuring the
access to formal education and the development of specialized and personalized employment
services”. The main objective was the promotion and support of creating new jobs in cooperatives for
the Roma women, increasing their employment rate, increasing their skills level and their
employment and job opportunities. Were established 3 employment workshops and 5 cooperatives to
provide goods and services, the project addressing to a number of 1.550 Roma women, of which 550
trained in specific fields and professions, 1.000 receiving information, counselling and mediation
services on the labour market. The project is ongoing.
The project “Empowering women from ethnic minorities in the trade unions structures” with the
financial support of the Kingdom of the Netherlands through the FSA Grant program and the United
States of America Embassy through the Democracy Small Grants program, was implemented in 2012.
Having as main objective achieving a platform of action regarding the vulnerable groups on the
labour market, the project set out to develop a leadership program for 20 Roma and non-Roma
women members of a trade union, the establishment or reorganization of departments in two national
trade union confederations to approach the issue of vulnerable groups on labour market, the
development of a national campaign on the rights of employees in the labour market, promoting the
equality of opportunities in the workplace. As a result of the project are included: action plan with
specific measures for trade unions and NGOs; leadership program for Roma and non-Roma women;
creating departments in the union confederations to approach the issue of the vulnerable groups in the
labour market; developing a campaign regarding the rights/equal opportunities in the labour market.
Between March 2011 and May 2013 the project S.A.N.S.A “National campaign of public awareness
on gender equality and equal opportunities and institutional support for developing the activity of the
interested factors in the issue of gender equality and equal opportunities” was implemented, with the
overall objective of public awareness regarding the gender equality and equal opportunities in the
labour market and supporting the development of the activity of the interested factors in the issue of
gender and opportunities equality. The main activity of the project was the „Week of equal
opportunities”, held in all 8 development regions of Romania. The activity consisted in conducting
workshops for the workers from the structures involved in the social protection system,
entrepreneurial and public authorities and jobs fairs, public debates with opinion makers and
roundtables with the media. At these actions attended representatives of the territorial departments of
the MLFSPE (Ministry of Labour, Family, Social Protection and the Elderly), of the city halls, local
and county councils, employers’ associations and trade unions, representatives of the NGOs
activating in the field of gender equality, associative structures representing vulnerable groups,
caseworkers.
The project “Empowering the Roma women in the labour market” with the overall objective of
developing the capacity of trade unions to promote equal opportunities in the labour market for the
women from the vulnerable groups, was implemented between 2012-2013. Within the project 80
Union leaders were trained, representatives of the NGOs and institutions relevant in the field of
participative and stimulating management, an inter-professional network has been created of at least
30 experts and relevant actors in order to work with and for the Roma women, were carried out
actions of information and awareness-raising of the rights in the labour market of over 1.000
employees being in vulnerable, marginal positions in the labour market.
In March 2015, Romania declared the 8th of May as “Equal opportunities between women and men
Day”. According to the law, the local authorities and the Romanian Television and Radio
Broadcasting should organize public events, actions and dedicated programs on this Day. Both at
central and local levels, conferences, roundtables, public debates etc. on the values of gender equality
and the benefits arising from their compliance are organized.
The first celebration of the “Equal opportunities between women and men Day” was the launching of
the "HeForShe" campaign in Romani. In this context, it was launched, on the official website of the
Ministry of Labour, Family, Social Protection and Elderly the online petition of the campaign. The
event took place at the initiative of the National Agency for Equal Opportunities between Women and
Men (ANES) with the support of the Romanian Presidency and the Ministry of Foreign Affairs. By
signing the online petition by as many men and boys, Romania sent a clear message for supporting
equal opportunities between women and men as well as women's rights. Both the President of
Romania and the Prime Minister signed the petition and they were very supportive of the campaign.
Romania is actively involved in the “HeForShe” campaign launched by UN Women. The President of
Romania is one of the 10x10x10 Impact Champions. The planned activities include the establishment
of a new integrated system to track, report and prevent all forms of gender violence, training of
specialists in a new profession - gender equality expert - and developing and implementing programs
to engage girls and boys (100,000 youth) in political, social and economic life. Romania contributes
to the HeForShe campaign with an integrated vision of promoting equal opportunities and treatment
between women and men, on a national level.
Starting with 2016, for celebrating the “Equal opportunities between women and men Day”, ANES
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decided to organise an annual event called “Gender Equality Week” and all the activities organised in
this period were connected to the Romanian engagements in the HeForShe campaign. Therefore,
between the 4th and 11th of May, 2016, the events that took place in Bucharest managed to attract
and gather up over 1,200 students. Successful business women, entrepreneurs, award winning
actresses and women in key positions within the central public administration went to high-schools
and discussed with teenagers about what it is like to be a powerful woman in today’s society. About
400 students from the “Alexandru Ioan Cuza” Police Academy took part in a debate, followed by an
interactive theatre play using Forum Theater techniques, on the subject of preventing and combating
domestic violence and the principle of equal opportunities. Another 50 teenagers visited the Cotroceni
National Museum, while several members of relevant NGOs took part in a debate about the
involvement of women in politics and in decision-making key positions. During this week, an essay
competition for college and high school students was also organized. It covered the gender equality
theme and the authors of the best three essays from each category were rewarded with a prize. On the
16th and 17th of June, a total number of 300 high school students visited the „Alexandru Ioan Cuza”
Police Academy, The Palace of Parliament and the Hofigal production centre, using a bus imprinted
with the HeForShe logo. On the 18th of June, several hundreds of people, between 8 and 69 years old,
attended the „Equal opportunities cross-country race” in the „Alexandru Ioan Cuza” Park, Bucharest.
In 2017, the annual celebration of “Equal opportunities between women and men Day” and “Gender
Equality Week” took place between 8th and 12th of May. During this week, ANES in collaboration
with the Friends for Friends Foundation, the Save the Children Foundation and the Civil Society
Development Foundation organized meetings with pupils from 5 high schools in Bucharest about
physical violence and language violence, couples violence and adolescent relationships,
discrimination and bullying, and sexist language in the online environment. Debates targeted 300 high
school students. In parallel, in other 5 high schools in Bucharest, ANES organized debates, within the
framework of "Woman in Science" concept, dedicated to attracting young girls to the scientific
environment and encouraging teenagers to a career in scientific fields. 200 high school students were
part of the experiences and challenges encountered in the career of five senior Romanian scientists
(chemistry repeater, nuclear physicist, astrophysicist and researcher in the field of development of
modern technologies and IT). During the entire celebratory week, on the official Facebook page of
ANES there was a campaign for promoting women in science by presenting those women who have
marked the Romanian scientific history. Also, on 9th of May, 50 high schools visited the
Astronomical Observatory in Bucharest. Between 11th and 14th of May took place the International
Fighting Championship for cadets and juniors, during which ANES in partnership with the Romanian
Fighting Federation promoted the principal of equal opportunities between women and men among
the spectators and participants.
Therefore, two timeframe options were set for birth registration:
 As a general rule, the vital event is to be registered within 30 days of the child’s birth
(compared to 15 days as previously stipulated), which gives parents and State authorities
enough time to clarify, via certain administrative procedures, all aspects related to the
registration of the life event. As regards the 30-day timeframe, new rules were laid down
allowing for a child’s birth to be registered even if, upon hospital admission, the mother
cannot show an identity document as proof of identity;
 Exceptionally, birth may also be registered beyond the 30-day time limit provided that certain
administrative procedures are met.
The new regulations replaced the legal proceeding prescribed for delayed registration of birth with an
administrative procedure. Also, whilst previous legislation provided that a forensic medical
examination be conducted for the delayed registration of birth, this is currently required only in the
absence of the certificate of life birth issued by the attending physician.
In addition, recent amendments stipulate that, when identifying a mother whose birth has not been
registered, State authorities will have to take the required steps to register the birth and make sure the
mother gets an identity document. To this end, even if she has no vital records, the mother can register
the newly born child by declaring her identity, which is to be recorded in a report; the procedure looks
at the child’s best interests and is based on the requirement for every child to have an identity.
The amendments related to the medical professionals responsibilities to register births and facilitate
the issuance of birth certificates are the following:
 in the absence of the mother's identity card, a document is filled up by the police
representative on the occasion of the checks carried out at the request of the medical unit in
which the birth took place, with regard to the mother's identification data and the checks in
the civil status registers or in the National Register of persons;
 for the child's birth certificate issuance, if the birth of the mother is not registered, the medical
unit representative signs a report on the identity declared by the mother, signed also by the
representative of the General Directorate for Social Welfare and Child Protection and by the
police.
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The birth on the Romanian territory has already been considered by the law-maker as a sufficient
circumstance so as to justify the removal of the condition stipulated in article 8, paragraph 1, point a)
from the Romanian Citizenship Law, which refers to the request of the applicant’s residence on the
Romanian territory for, at least, 8 years, and respectively for at least 5 years, in case of marriage with
a Romanian citizen. As a consequence, the applicant born on Romanian territory, should fulfil the
condition to reside on the Romanian territory only at the date of the application for the Romanian
citizenship.
A short term objective of the Strategy for early school leaving is to implement an effective system of
prevention, intervention and compensation policies and measures to address the major causes of early
school leaving among youth between 11 and 17 years of age. Training of teachers and principals of
kindergartens and school is also provided. Further support steps include three calls for project
proposals aiming to address the obstacles faced by children form disadvantaged backgrounds in
accessing quality education.
Legislative measures supporting children with special educational needs (SEN) include:
 Methodological norms to provide the necessary support for pupils with learning disabilities
(Minister’s Order no. 3124 / 20.01.2017);
 Methodology for the integrated assessment and intervention which enables to determine the
impairment level/degree of SEN children, provide study and career guidance to SEN children,
while fostering their empowerment and rehabilitation (Joint Order of: Ministry of Labor,
Family, Social Protection and the Elderly, Ministry of Health, Ministry of National Education
and Scientific Research no. 1985/1305/5805/2016).
 Methodology for setting the necessary budget for securing the rights of SEN children
integrated in mainstream education or enrolled in special education schools (it will be
approved by Government Ordinance).
Regarding the legislation specific to SEN students’ participation and employment on the labour
market, the Ministry of National Education has undertaken extensive efforts to:
 develop the legal framework for inclusion by revising the special and specially integrated
education legislation subsequent to the Law of education no.1/2011 and harmonizing it with
other legal documents in the field;
 ensure a coherent legislation meant to grant SEN students access to flexible educational
routes, according to the disability type and degree;
 ensure SEN students’ social and professional insertion, by issuing the Minister’s Order no.
3218/2014 which approve of the school plans for special professional education;
 create the legal framework for the establishment and development of protected workshops in
special schools in partnership with NGOs and communities.
The amendment from 2012 of Law no. 217/2003 on prevention of and fight against domestic
violence, introduced an important victim protection measure – the protection order which may only
be issued by a court. Another novelty is the obligation for local public administration authorities to set
up Local Inter-sectorial Teams with advisory role, at county and district levels. The inter-sectorial
team is comprised of a representative of the police, gendarmerie, public health directorate, domestic
violence division of the general directorate for social assistance and child protection, of domestic
violence prevention and countering units, and relevant non-governmental organisations. The intersectorial team may also include but is not limited to representatives of probation services, forensic
departments, and other institutions with relevant responsibilities. The National Strategy for Mental
Health of children and teenagers 2016-2020 (approved by Government Decision no. 889/2016) aims
at reducing the risks of mental problems of the children and teenagers, establishing a partnership
relation between the National Centre for Mental Health and Fight against Drugs and educational,
health and social protection institutions.
Between 2014 and 2016, reported cases of physical violence increased with more than 14% and cases
of neglect with around 9%.
Hence, article 211 of the Criminal code in force provides the following:
Art. 211 Trafficking in underage persons
(1) Recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of a minor for the purpose of his / her
exploitation shall be punishable by no less than 3 and no more than 10 years of imprisonment and a
ban on the exercise of certain rights.
(2) Such acts are punishable by no less than 5 years and no more than 12 years of imprisonment and
a ban on the exercise of certain rights if:
a) it was perpetrated under the terms of art. 210 para. 1;
b) it was perpetrated by a public servant while fulfilling his/her professional duties and
prerogatives;
c) it endangered the life of the minor;
d) it was perpetrated by a family member of the minor;
e) it was perpetrated by a person under the care, protection, education, guard and treatment of
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whom the minor is or by a person who abused of his/her position of person of trust or
authority over the minor.
(3) The consent of an individual who is a victim of trafficking does not represent a justifying ground.
2013 – "Where Begging Begins, Childhood Ends" campaign developed by NATIP, the NGO
Children's Phone and the Institute for Crime Research and Prevention within the Romanian Police.
The target group consisted of 500 children (aged 8–14) and 120 representatives of local authorities
and targeted communities (police, mayors, counselors, school inspectors, social assistants, informal
leaders).
2015–2016 – "Ask for help, do not beg!" - an NATIP campaign that aimed to increase awareness of
trafficking in vulnerable communities (including Roma communities) as well as to identify the main
causes of trafficking vulnerability and to find possible solutions to prevent trafficking in human
beings, especially the exploitation of juveniles by beggars.
2016 – "Happy hands, no tortured hands! "(NATIP - Children's Phone Association) - an online
information and awareness raising campaign in the context of international events of the "World Day
against the Child Labour".
On 16 June 2016, in partnership with the Child Helpline Association (CHA), NATIP launched the
online information and awareness-raising campaign on child labour trafficking victims – “Happy
Hands, NOT Hard Worked Hands!”. The Campaign was launched on the World Day against Child
Labour, with the declared goal to improve knowledge among children, parents, educators and legal
representatives/guardians about the risks and dangers facing children who fall victims to labour
trafficking.
The objectives of the Strategy are as follows:
1. Promoting accessibility in all areas of life to ensure that persons with disabilities have the
fundamental human rights and freedoms.
2. Ensuring the full participation of persons with disabilities in all areas of life.
3. Eliminating discrimination and ensuring equality for persons with disabilities.
4. Ensuring the access of persons with disabilities to an open, inclusive and accessible working
environment both in the public and private sector, together with also providing them with full
access to support services aimed at raising their percentage in labour market occupation.
5. Promoting inclusive education and training at all levels and lifelong learning for persons with
disabilities.
6. Promoting and protection of the right of persons with disabilities to decent living conditions for
the continuous improvement of the quality of their lives.
7. Ensuring fair access for persons with disabilities to quality health care services and facilities that
pay attention to gender-specific issues at a reasonable cost and as close as possible to the
communities in which they live.
8. Substantiating policies for persons with disabilities based on statistical and research information
and data collected from all areas of activity.
In 2012–2013, the Department for Interethnic Relations allocated funds for approximately 60–70
projects per year, more than half in the educational and cultural fields. In 2014, 130 projects were
accomplished.
All religious denominations, registered and unregistered, are free to undertake religious activities,
with no restrictions, according to own regulations and traditions. They can freely choose their leading
organs and their personnel. The clergy and the adepts of religious denominations in Romania may use
their native language in religious services, administration, and in theological education or in their
publications and the financial support is allocated by the State to all recognized religious
denominations that request it, proportionally to the number of their adepts (according to the latest
census) and taking into account the real needs of each denomination.
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