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Referat de aprobare
pentru derularea Programului de sprijinire a culturii și vieții sociale a romilor în județul
Harghita pe anul 2021
Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice locale pentru coordonarea
activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor
publice de interes judeţean, conform articolului 107 al Ordonanței de urgență Nr.
57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.
Populația romă constituie cea mai numeroasă minoritate etnică din Europa și
reprezintă, de secole, o parte integrantă a societății europene. Însă în ciuda eforturilor
depuse la nivel național, european și internațional pentru o mai bună protecție a
drepturilor fundamentale ale acestei populații și pentru promovarea integrării sale
sociale, numeroși locuitori ai județului Harghita de etnie romă se confruntă în
continuare cu sărăcie extremă, excluziune socială profundă, discriminare și obstacole
în calea exercitării drepturilor fundamentale.
Aceste probleme afectează accesul la educația de calitate, aspect care, la rândul său,
are un efect advers asupra perspectivelor de angajare și de obținere a unui venit,
asupra condițiilor de locuit și a stării de sănătate.
Legea nr. 2 din 4 ianuarie 2021 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea
antițigănismului prin îmbunătățirea legislației privind combaterea discriminării poate
juca un rol important în realizarea unor schimbări în vederea rezolvării problemelor,
dar și administrațiile locale și județene au responsabilitate în a determina schimbările
necesare în viețile populației rome, printr-o coordonare eficientă a eforturilor depuse.
Prin acest program, Consiliul Județean Harghita își aduce un aport la activitățile de
susținere a demersurilor orientate către incluziunea romilor, eliminarea prejudecăților

și combaterea discriminării lor prin organizarea unor evenimente culturale tradiționale
entice, respectiv forumuri și conferințe cu teme specifice etniei rome.
În baza celor menționate mai sus, propunem spre aprobare prezentul proiect de
hotărâre pentru derularea Programului de sprijinire a culturii și vieții sociale a romilor în
județul Harghita pe anul 2021.
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