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INTRODUCERE

CASĂ, ACASĂ, DOMICILIU ȘI EVACUARE FORȚATĂ
Casa nu este doar o structură materială protejată de pereți și acoperiș. Totuși, dreptul la locuință înseamnă și dreptul la un acoperiș deasupra capului, respectiv dreptul la o locuință adecvată. Evacuarea
forțată lasă oamenii fără acoperiș deasupra capului, respectiv fără o locuință alternativă adecvată. De
aceea, evacuarea forțată este o încălcare a dreptului la locuință.
Casa este acasă. Spațiu al intimității, siguranței, demnității și întrajutorării. Dreptul la casă, deci, înseamnă și dreptul la intimitate și la protecția împotriva violării domiciliului. Evacuarea forțată violează dreptul
la intimitate și protecție.
Art. 8. Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie: 1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale; 2) Nu este admis
amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acesta este
prevăzut de lege şi constituie, într-o societate democratică, o măsură necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea
faptelor penale, protecţia sănătăţii, a moralei, a drepturilor şi a libertăţilor altora. Evacuarea
forțată scoate oamenii afară din case împotriva voinței lor. De aceea, evacuarea forțată este o
violare a dreptului la respectarea vieții private și de familie.
Convenția Europeană pentru Drepturile Omului
Casa este domiciliu. Spațiul în care oamenii își duc existența și își păstrează bunurile personale. Conform
dreptului internațional, înscris în sfera legalității chiar dacă nu este transpus în legi concrete – pe baza
căruia, de exemplu, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a luat mai multe decizii cu privire la inviolabilitatea domiciliului de către autorități –, domiciliul vizează nu doar spațiul legal ocupat sau dobândit,
dar orice alt spațiu de locuit, dacă există legături suficiente și continue între acest spațiu și locatarii săi.
Acest argument a fost utilizat în procesul intentat împotriva Primarului Municipiului Cluj-Napoca
de către victimele evacuării forțate de pe str. Coastei din Cluj-Napoca în 17.12.2010 (Dosar
8721/117/2011), făcând referire la două hotărâri ale CEDO (din 18.11.2003, și 31.07.2003).
Evacuarea forțată din domiciliul înțeles în acest sens al cuvântului este un act ilegitim și nedrept, care
privează persoanele evacuate de dreptul lor de a fi protejați într-o locuință cu care au legături continue.
Trebuie să reținem și faptul, că în legislaţia română, în vederea unei adecvate ocrotiri, dispoziţia incriminatoare a dat noţiunii de „domiciliu” un înţeles mai larg, subliniindu-se că ocrotirea domiciliului nu
priveşte locuinţa considerată în materialitatea sa, ci faptul că acest imobil este ocupat de o persoană, a
cărei liniştită folosinţă se cuvine respectată.1 În dreptul civil, domiciliul unei persoane fizice este acolo
unde ea îşi are locuinţa sa statornică şi principală. Dar în dreptul constituţional, noţiunea de domiciliu
are o accepţiune largă, cuprinzând practic atât domiciliul în sensul dreptului civil, cât şi reşedinţa unei
persoane fizice, incluzând orice loc unde trăieşte o persoană şi familia sa.
Există situații în care evacuarea oamenilor din spațiile lor locative este inevitabilă, de exemplu cazuri în
care locuințele în care trăiesc sau mediul în care sunt edificate aceste locuințe pun în pericol sănătatea
și viața lor. Însă, indiferent de motivul din care se întâmplă, evacuările devin evacuări forțate în situațiile
în care cei evacuați sunt transformați în persoane fără adăpost în sensul larg al cuvântului, adică în
situațiile în care nu li se oferă alternative locative adecvate.
1
Vintilă Dongoroz, Iosif Fodor, Siegfried Kahane, Nicoleta Iliescu, Ion Oancea, Constantin Bulai, Rodica Stănoiu, Victor Roşca: Explicaţii
teoretice ale Codului penal român. Partea specială, Vol.III, Ediţia a II-a, Ed. Academiei Române, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003, pag.290.

4

DE CE ESTE ILEGAL ȘI ILEGITIM CA SĂ LĂSĂM OAMENII
EVACUAȚI FĂRĂ ALTERNATIVĂ LOCATIVĂ?
Ghid pentru prevenirea evacuărilor forțate adresat reprezentanților autorităților publice
locale, societății civile și experților cu responsabilități în incluziunea romilor

Vom vorbi, din punctul de vedere al legislației internaționale, despre diverse aspecte ale evacuărilor
forțate în Capitolul I al Ghidului de față. Apoi, în Capitolul II vom descrie câteva exemple în care s-a întâmplat, sau există riscul să se întâmple, ca „grija” față de condițiile improprii de locuit să devină motiv
pentru transformarea oamenilor evacuați în persoane fără adăpost. Din studiile de caz prezentate reiese
că această preocupare, în fapt, este fațada pentru programele de regenerare urbană care curăță zonele
valoroase din punct de vedere imobiliar de „elemente nedorite”; sau urmărește să elimine foști locatari
pentru a-i schimba cu alții mai „merituoși”; sau devine instrument al introducerii unor noi terenuri în
circuitul comercial și, vrând-nevrând, acționează ca o intervenție care promite soluții în timp ce creează
mai multe riscuri din punctul de vedere al siguranței locuirii. Desigur, cazurile de evacuări forțate sunt
mult mai diverse. Invităm cititorii acestui Ghid să le cunoască din alte câteva publicații existente despre
manifestările acestui fenomen în România:
- Romani Criss: NGO Report on the third to fifth periodic reports of Romania concerning the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in preparation for the 53rd Session of
the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Geneva, 10-28 November 2014
- European Roma Rights Center: Written Comments of the European Roma Rights Centre, Concerning Romania For Consideration by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights at the
53rd Session, 10-28 November 2014
- Amnesty International: Atenție la prăpastia juridică. Romii și dreptul la locuință în România, 2011,
https://www.amnesty.org/download/Documents/28000/eur390042011ro.pdf
- Fundația Desire: Documentarea zonelor cu nesiguranță locativă în Cluj-Napoca, 2015: Cantonlui,
https://www.desire-ro.eu/?attachment_id=3366; CAsele modulare din Pata Rât, https://www.
desire-ro.eu/?cat=42; Cartierul Dallas din Pata Rât, https://www.desire-ro.eu/?attachment_
id=3369; str. Stephenson, https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/document-zonal-Stephenson-1.pdf
- Adrian Dohotaru, Hajnalka Harbula, Enikő Vincze, editori: Pata, Cluj: EFES, 2016, https://www.
desire-ro.eu/?p=3637
- Fundația Desire: Rutele evacuărilor spre strada Cantonului, 2016, https://www.desire-ro.eu/?cat=119
- Marius Wamsiedel, Romani Criss: Accesul romilor la locuire, București, Romani Criss, 2016,
http://drepturile-omului.info/wp-content/uploads/2015/06/Accesul-romilor-la-locuire-Romani-CRISS-2016.pdf
- Raportul Blocului pentru Locuire despre evacuările forțate din România petrecute în perioada
2008-2017, 2019, (https://bloculpentrulocuire.ro/wp-content/uploads/2019/04/Raport-Cercetare-Evacuari-2008-2017.pdf)
- Nicoleta Vișan și Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire: Jurnal din Vulturilor 50, București,
2019, https://jurnaldinvulturilor50.org/
*
Completând, prin prezentul Ghid, informațiile oferite în ghiduri/ manuale deja existente cu privire la
evacuări forțate, aducem în atenția cititorilor următoarele documente:
- Romani Criss: Protecţia dreptului la locuinţă al romilor din România, Manual de educare privind
legislația internațională și dreptul la locuință adecvată, 2004, http://www.romanicriss.org/Manual%20locuire%20final%20ro.pdf
- Amnesty International: Cunoașteți-vă obligațiile. Un ghid pentru prevenirea evacuărilor forțate,
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2012, https://www.amnesty.org/download/Documents/16000/act350092012ro.pdf
Enikő Vincze: Prevenirea și combaterea evacuărilor forțate – instrument al eliminării marginalizării
sociale, 2013, https://www.desire-ro.eu/?p=597, https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/prop-evac-incluz-soc_desire-oct2o13-final.pdf
Fundația Desire: Document resursă pentru politici locale de locuire și prevenirea evacuărilor
forțate, 2015, https://www.desire-ro.eu/?p=3388, https://www.desire-ro.eu/?attachment_
id=3389
Blocul Pentru Locuire: Ghid pentru prevenirea evacuărilor forțate și responsabilizarea autorităților publice în vederea alocării unei locuințe adecvate persoanelor evacuate, 2019, https://
bloculpentrulocuire.ro/wp-content/uploads/2019/04/Ghid-Evacuare-2019.pdf
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C apitolul I

Ce sunt evacuările forțate și ce înseamnă să fii fără adăpost?
1. evacuăriLE forțate în LUMINA legislațiEI internaționalE
O evacuare forțată este o evacuare care:
- implică dislocarea temporară sau permanentă din locuință, teren sau ambele;
- este realizată împotriva voinței ocupanților, cu sau fără utilizarea forței;
- se derulează fără furnizarea unei alternative de locuire și relocare adecvate, fără acordarea unei
compensații adecvate și/sau acces la teren, când este cazul;
- nu oferă posibilitatea de contestare a deciziei de evacuare, sau a procesului de evacuare, nu
asigură tratament juridic echitabil și desconsideră obligațiile statului.
Organizația Națiunilor Unite,
Comitetul pe Drepturi Economice, Sociale și Culturale (1997)
Elementele care, individual sau combinat, definesc o evacuare forțată:
1. Relocarea temporară sau permanentă din locuință, teren sau ambele;
2. Relocarea este realizată împotriva voinței ocupanților, cu sau fără utilizarea forței;
3. Poate fi derulată fără furnizarea unei alternative de locuire și relocare adecvate, fără acordarea unei
compensații adecvate și/sau acces la teren productiv, când este cazul;
4. Se derulează fără posibilitatea de contestare a deciziei de evacuare, cât și a procesului de evacuare,
fără tratament juridic echitabil și desconsiderarea obligațiilor naționale sau internaționale ale statului.
Biroul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (2014)
Clarificări de termeni:
1. Evacuările pot fi forțate chiar și fără apelul la violență fizică, de exemplu prin intermediul amenințărilor
și acțiunilor de intimidare precum tăierea accesului la utilități.
2. Protecția împotriva evacuării nu este legată de drepturile de proprietate. Oricare ar fi tipul de posesie
– proprietate, chirie publică sau privată, cooperativă de locuire, locuire de urgență, locuire informală
ș.a., toți oamenii au dreptul la protecție împotriva evacuărilor forțate.
3. De una singură, o decizie administrativă sau juridică nu rezultă într-o evacuare justificată. Dacă acea
decizie nu e conformă cu standardele internaționale din drepturile omului și obligațiile de stat, punerea
ei în practică poate constitui evacuare forțată.
4. Nu toate evacuările sunt interzise prin legislația internațională. Dacă normele juridice internaționale,
cât și cele naționale, sunt respectate, evacuările pot fi o necesitate, cum ar fi cazul protecției vieților
dacă zona e predispusă hazardelor.
Biroul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (2014)
Încălcarea legislației internaționale poate fi atribuită direct sau indirect următorilor factori:
1. Modul în care evacuările sunt decise (de ex., fără consultare, participare, informare sau acces la
mecanisme de recurs).
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2. Modul în care evacuările sunt planificate (de ex., fără notificare, fără oferirea unei relocări, fără
compensație, propunerea unor condiții nejustificate).
3. Modul în care evacuările sunt derulate (de ex., în timpul nopții sau pe vreme rea, lipsa protecției
pentru oameni și posesiunile lor).
4. Apelul la hărțuire, amenințări, violență sau forță (de ex., forțarea oamenilor să semneze acorduri de
evacuare, folosirea buldozerelor în timp ce oamenii își adună posesiunile).
5. Rezultatele evacuării (de ex., întreruperea educației copiilor, întreruperea tratamentelor medicale,
traume mentale, pierderea serviciului și a modurilor de supraviețuire, inabilitatea de a vota datorită
lipsei adăpostului, lipsa accesului la servicii de bază sau justiție pentru că actele de identitate au fost
distruse în timpul evacuării, etc.)
Biroul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (2014)
”Fact sheet 25 Forced Evictions”.
Disponibil la: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS25.Rev.1.pdf
Principii de bază care trebuie îndeplinite în cazul evacuărilor:
1. Justificare validă pentru proiectul desfășurat și inexistența altor alternative posibile la evacuare.
2. Consultare și participare a oamenilor din comunitățile afectate.
3. Înștiințare adecvată.
4. Interzicerea oricăror acțiuni care conduc la lipsa de adăpost sau la înrăutățirea condițiilor de locuire.
5. Furnizarea unei reașezări adecvate și/sau unei compensații adecvate înainte de începerea evacuării.
Biroul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului
Statele sunt obligate la a proteja împotriva, cât și de la a se abține de la efectuarea evacuărilor forțate,
obligații provenite din legislația internațională.
Raportul Raportorului Special ONU, Milon Kothari: Locuirea adecvată ca o componentă a dreptului
la un standard adecvat de trai, februarie 2007

2. CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII fără adăpost?
Conform FEANTSA, starea de a fi fără adăpost înseamnă absența unei locuințe adecvate și sigure,
incluzând următoarele ipostaze:
- lipsa unui acoperiş,
- lipsa unei locuinţe,
- locuire nesigură,
- locuinţă inadecvată.
FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the Homeless) este o organizație
neguvernamentală care funcționează în Europa ca o federație a unor organizații naționale preocupate de
fenomenul persoanelor fără adăpost. Activitățile sale includ cercetare pentru a cunoaște diversele tipuri
ale homelessness și cauzele multiple ale acestora;2 investigații despre fenomenul mai larg al excluziunii
locative în Europa, publicând rapoarte anuale pe această temă;3 conștientizarea publică a complexității
fenomenului și problemelor cu care se confruntă persoanele fără adăpost; dialog cu instituții europene,
naționale și locale în vederea dezvoltării și implementării unor măsuri ce au menirea de a pune capăt
fenomenului; derularea unor schimburi de experiență între membri federației cu scopul de a îmbunătăți
politicile și practicile ce adresează acest fenomen.
Pe baza analizelor sale făcute în mai multe țări, FEANTSA a creat ETHOS – European Typology of Home2
3
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lessness and Housing Exclusion,4 care este accesibilă online și în limba română (vezi tabelul de mai jos).
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DE CE ESTE ILEGAL ȘI ILEGITIM CA SĂ LĂSĂM OAMENII
EVACUAȚI FĂRĂ ALTERNATIVĂ LOCATIVĂ?
Ghid pentru prevenirea evacuărilor forțate adresat reprezentanților autorităților publice
locale, societății civile și experților cu responsabilități în incluziunea romilor

Sprijinirea persoanelor fără adăpost, conform FEANTSA, se poate realiza în mai multe feluri:
- suport direct acordat persoanelor fără adăpost în diverse feluri (pe stradă, la adăposturi);
- lupta împotriva fenomenului prin:
o acțiuni de conștientizare,
o diverse feluri de a influența decidenții politici (centrali și locali) în vederea elaborării și
implementării unor măsuri de pe urma cărora nimeni nu va mai fi nevoit(ă) să trăiască
fără adăpost.
Deoarece, conform definiției de la începutul acestei secțiuni, starea de a fi fără adăpost include mai
multe ipostaze, intervențiile pe care autoritățile publice locale trebuie să le implementeze în acest domeniu includ și ele diverse măsuri:
- crearea unor instituții de găzduire temporară, oferind condiții adecvate de locuire dar și servicii
medicale, hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte și alte servicii de care au nevoie persoanele care
locuiesc în stradă (cu mențiunea de a asigura ca accesul la aceste adăposturi să fie necondiționat
din moment ce ele sunt gândite ca să salveze viața oamenilor; să nu se transforme în spații inadecvate; iar autoritățile să se asigure că persoanelor din adăposturi le oferă în timp cât de scurt
posibil o locuință adecvată);5
- susținerea instituțională și financiară a unor programe guvernamentale care asigură dreptul
efectiv al tuturor la locuință adecvată, sigură și accesibilă ca preț, sub forma unor locuințe sociale
și/sau, după caz, unei locuințe de necesitate;
- elaborarea și implementarea unei legislații care interzice evacuarea forțată, adică evacuarea care
lasă persoanele evacuate fără adăpost, adică fără o alternativă locativă adecvată.
În Europa, dar și în alte părți ale globului există multe mișcări care susțin că și acțiunile mai radicale sunt
legitime în lupta împotriva homelessness, de exemplu ocuparea unor spații goale (multe dintre ele s-au
adunat în European Action Coalition for the Right to Housing and the City, https://housingnotprofit.
org/). Argumentul lor moral și politic este acela, că nu este drept ca aceste spații (terenuri, clădiri) să
stea goale în timp ce foarte numeroși oameni sunt constrânși să stea în stradă, sunt evacuați sau se află
în risc de evacuare fără a primi alternativă adecvată de locuire, dar și oameni care își duc traiul în locuițe
neconvenționale lipsite de elementele fundamentale ale unei locuințe adecvate (apă, curent, încălzire).
În unele țări (de exemplu Olanda, Franța, Italia, Spania) legislația este mai permisivă față de fenomenul
ocupării spațiilor goale de către cei în nevoie, în altele însă (mai ales în țări din Europa Centrală și de Est)
statul acționează foarte represiv în astfel de situații, punând dreptul la proprietate deasupra oricăror
altor drepturi (de exemplu a dreptului de a locui în condiții și medii adecvate care nu pun în pericol
sănătatea și viața oamenilor).
Este foarte important să observăm că rămânerea fără adăpost – în toate sensurile cuvântului – nu este
doar o problemă și o dramă personală. Acest fenomen este un fenomen structural, și depinde de decizii
politice. Homelessness este unul dintre consecințele proceselor economice și politice care afectează
transformările urbane și fac ca tot mai mulți oameni să nu poată să câștige suficient (datorită politicilor
salariale ale statului și ale sferei private) pentru a-și putea asigura o locuință adecvată, în timp ce dezvoltarea imobiliară a localităților transformă locuința în marfă tot mai scumpă și în obiect de investiție
financiară din care se extrage profit. Fenomenul rămânerii fără adăpost, fără acoperiș dar și fără locuință adecvată, este o manifestare a sărăcirii unei părți a populației în contextul creșterii inegalităților
economice și sociale, precum și al reformelor neoliberale (și) în domeniul serviciilor publice (inclusiv
locuirea).

Capitolul I din raportul Fourth Overview of Housing Exclusion in Europe (FEANTSA, 2019), Oversubscribed, insecure and unsuitable: Emergencu accommodation in Europe, https://www.feantsa.org/download/oheeu_2019_eng_chapter1-21530085056913140803.pdf
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DE CE ESTE ILEGAL ȘI ILEGITIM CA SĂ LĂSĂM OAMENII
EVACUAȚI FĂRĂ ALTERNATIVĂ LOCATIVĂ?
Ghid pentru prevenirea evacuărilor forțate adresat reprezentanților autorităților publice
locale, societății civile și experților cu responsabilități în incluziunea romilor

3. DESPRE CAUZELE STRUCTURALE ALE EVACUĂRILOR FORȚATE ÎN
ROMÂNIA ȘI INTERVENȚII POSIBILE

Toate cauzele menționate mai jos sunt legate de faptul că legislația națională din România nu asigură în
mod direct și explicit dreptul la locuire6 și nu interzice evacuările forțate, chiar dacă țara este semnatară
a tratatelor internaționale ce prevăd aceste lucruri (conform celor discutate în acest Ghid, dar și în Ghidul HOPE privind antidiscriminarea în locuire).
-

Retrocedări ale unor foste clădiri naționalizate.
Conform legii, după cinci ani proprietarul poate să evacueze foștii chiriași din locuință și statul
nu își asumă responsabilități în ceea ce privește asigurarea unei locuințe adecvate alternative.
Persoanele evacuate din retrocedate sunt incluse printre categoriile persoanelor beneficiare de
locuințe sociale de către Legea locuinței, dar rămâne la latitudinea autorităților publice locale
cum anume soluționează nevoia lor de locuire. În unele cazuri, proprietarii privați evacuatori
pun la dispoziția evacuaților spații locative, de exemplu containere, care pot asigura adăpost
temporar pentru ei, dar nu au nicio obligație în acest sens. Datorită acestui hiat legislativ, chiriașii
de bună credință care au locuit în aceste locuințe mai multe decenii, se trezesc scoși în stradă.
Autoritățile administrației publice centrale și locale ar trebui în aceste cazuri să pună în aplicare programul de Programul de construcții de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați din
casele naționalizate, https://www.mdrap.ro/constructii-de-locuinte-sociale-destinate-chiriasilor-evacuati-din-casele-nationalizate.

-

Neplata chiriei și acumularea datoriilor.
După caz, evacuare se face de către proprietarul privat (cu sau fără respectarea contractului de
închirire, respectiv în cazuri în care există sau nu astfel de contracte încheiate cu chiriașii); sau, în
cazul locuințelor sociale și al locuințelor din vechiul fond de stat, se efectuează de către administrația publică locală. În vederea susținerii celor care ajung în astfel de situații, propunem să se
facă apel la prevederile legale citate în secțiunea II.2 al acestui Ghid).

-

Ocuparea fără acte a unui spațiu proprietate publică (teren, clădire).
De obicei, persoanele/ familiile care ocupă spații locative din cauză că nu au alte oportunități,
sunt tolerate până când unitatea administrativ-teritorială nu are nevoie de aceste spații cu alt
scop decât locuire, respectiv până când zonele unde se află aceste spații nu încep să aibă o
valoare imobiliară crescută. Din păcate, legislația permite statului proprietar ca în acest caz să
evacueze ocupanții, să le impună toate costurile acestui act (de exemplu onorariul executorului
judecătoresc) și chiar să decidă să îi excludă de la accesul la locuință socială pentru tot restul
vieții lor. În astfel de cazuri, pentru a asigura dreptul la locuință al acestor personae, trebuie
aplicată legislația socială și antidiscriminare, aplicabilă în cazul persoanelor vulnerabile, dezavantajate și marginalizate (vezi Ghidul HOPE antidiscriminare în locuire).

Constituția României se referă doar indirect la acest drept, prin Art. 1, alin. (3). România este stat de drept, democratic şi social, în care
demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă
valori supreme...; respective prin Art. 47, alin (1). Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură
să asigure cetățenilor un nivel de trai decent. Iar Legea locuinței vorbește despre dreptul la accesul liber şi neîngrădit la locuinţă, și despre
realizarea locuinţelor ca obiectiv major al administrației publice. Obligațiile celei din urmă cu privire la asigurarea de locuință sunt definite
în diverse reglementări din legislația socială și anti-discriminare, cu referire la mai multe categorii de persoane vulnerabile, defavorizate și/
sau marginalizate.
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Nu uitați: Legea 188/2000 republicată prin Legea 76/2012 prevede în alin (1), art.1 următoarele:
“Executarea silită a oricărui titlu executoriu, cu excepția celor care au ca obiect venituri datorate bugetului Uniunii Europene și bugetului Comunității Europene, se realizează numai de
către executorul judecătoresc, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel.” Cei care ajung să
fie evacuați forțat trebuie sprijiniți să aibă acces la justiție, astfel încât potențialii evacuatori să
poată să efectueze evacuarea doar pe baza unei hotărâri judecătorești și să nu se facă abuzuri.
Este important ca în fiecare pas al acestui demers să se accentueze că locuința nu este doar un
bun material, ci este un spațiu în care se locuiește și oamenii care locuiesc acolo au drepturi
definite în legislația națională și internațională.
În Ghidul pentru prevenirea evacuărilor forțate și responsabilizarea autorităților publice în vederea
alocării unei locuințe adecvate persoanelor evacuate (Blocul pentru Locuire, 2019 https://bloculpentrulocuire.ro/wp-content/uploads/2019/04/Ghid-Evacuare-2019.pdf) găsiți recomandări utile cu privire
la prevederile legale pe care le puteți invoca în vederea prevenirii evacuărilor și susținerii drepturilor
persoanelor evacuate în relație cu autoritățile.
Este important ca în demersurile întreprinse pentru prevenirea evacuării, după caz, să faceți referire la
mai multe legi, precum:
- Legea locuinței cu referire la cei îndreptățiți să beneficieze de locuință socială,
- Legea 448/2006, legea privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
- Legea privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale,
- Legea asistenței sociale,
- Legea pentru apărarea drepturilor copiilor,
- Legislația anti-discriminare care prevede ca posibilă aplicarea unor măsuri pozitive în cazurile
care suferă de dezavantaje structurale cumulate de-a lungul anilor.

4. Evacuarea forțată: încălcarea unui sistem întreg de drepturi
ale omului
Conform Biroului pentru Drepturile Omului din cadrul Organizației Națiunilor Unite, evacuările forțate
violează în mod frecvent și alte tipuri de drepturi ale omului civile și politice, cum ar fi: dreptul la viață,
dreptul la siguranța persoanei, dreptul de neinterferență în viața intimă.
Rezoluția 1993/77 pe subiectul evacuărilor forțate afirmă îngrijorarea că aceste procese afectează
persoanele aparținând celor mai vulnerabile grupuri din societate și subliniază faptul că responsabilitatea
legală ultimă pentru prevenirea evacuărilor forțate este a autorităților publice. Astfel, comisia pentru
drepturile omului afirmă că evacuările forțate sunt o brutală violare a drepturilor, în particular a dreptului
la locuire și îndeamnă guvernele să ia toate măsurile necesare pentru protecția deplină împotriva
evacuării. Măsurile trebuiesc luate prin participare, consultare și negociere cu persoanele și grupurile
afectate.
Femeile, copiii, tineretul, vârstnicii, minoritățile etnice sau de altă natură, precum și alți indivizi și grupuri
- suferă într-o proporție mult mai mare în urma evacuărilor forțate. Femeile sunt expuse unor riscuri
crescute de abuz sexual.
Biroul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite
pentru Drepturile Omului - Rezoluția 1993/777
Biroul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului. ”Indicator. Reported cases of forced evictions in the reporting period” Disponibil la: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Evictions.pdf
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UN-HABITAT subliniază că în multe situații victimele evacuărilor forțate aparțin unor grupuri specifice de
populații: cei mai săraci, comunități care sunt discriminate, marginalizații și cei care nu au puterea de a
influența deciziile și planurile proiectelor care conduc la dislocarea lor. Adesea chiar sărăcia în care se
găsesc este cea care determină ca cei săraci să devină subiecții dislocărilor și relocărilor și la perceperea
lor ca fiind ținte cu slabă rezistență.
Abordarea dezvoltării bazată pe drepturile omului integrează normele, standardele și
principiile sistemului internațional de drepturi ale omului în planurile, politicile și procesele
de dezvoltare. Elementele acestei abordări includ legături cu standardele privind drepturile
omului, cu responsabilitatea celor care decid cu privire la planurile de dezvoltare față de
cei afectați de aceste planuri, precum și cu principiul nediscriminării și acordării unei atenții
sporite față de grupurile vulnerabile și marginalizate.
UN-HABITAT and United Nations
Human Rights Office of the High Commissioner, Fact Sheet No. 25/Rev.1 2014
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C apitolul I I

Studii de caz – evacuarea forțată în diverse contexte
Publicarea studiilor de caz în prezentul Ghid urmărește – pe de o parte – prezentarea unor situații de
evacuare și/sau situații de risc de evacuare, și – pe altă parte – oferă exemple de argumente juridice,
statistice și morale la care puteți să faceți apel în speranța prevenirii și opririi evacuărilor forțate și/ sau
a implementării unor măsuri reparatorii de după.
Primele două cazuri discutate aici reflectă situații în care administrațiile publice locale au observat o
problemă (existența unor zone de locuit sărăcite, cu locuințe care nu corespund standardelor privind
construcțiile și care, parțial, sunt locuite fără acte de proprietate sau închiriere valabile). În aceste
cazuri, autoritățile au decis că soluția în astfel de situații este ori demolarea (în contextul unor planuri
de regenerare urbană în zone care au devenit centrale datorită dezvoltării spațiale a orașului, respectiv
pe terenuri ale căror valoare imobiliară a crescut semnificativ în ultimii ani); ori renovarea/reabilitarea
(în cadrul unui proiect cu finanțare europeană). În ambele cazuri, efectele restructurării zonei sau
ale regenerării clădirii degradate au constat în evacuarea locatarilor din aceste spații, evacuare care
a devenit o evacuare forțată pentru că în urma sa autoritățile publice locale nu au oferit alternative
locative adecvate persoanelor afectate de aceste intervenții.
Cel de al treilea studiu de caz din acest capitol trebuie citit ca o atenționare în legătură cu posibilele efecte
nefaste ale legalizării așezărilor informale. În măsura în care nu vor exista norme metodologice foarte
stricte cu privire la implementarea noilor prevederi legale pe această temă, există riscul ca primăriile
și/ sau comisiile județene să înceapă demersurile de intrare în legalitate, dar, din diverse motive să nu
poată să ducă până la capăt legalizarea totală sau parțială a locuințelor. Dacă construcțiile nu respectă
standardele prevăzute de lege, dacă nu se modifică legislația cu privire la legalizarea retroactivă a
clădilor edificate fără autorizații de construcție, dacă locatarii nu vor avea resurse financiare să plătească
costurile tuturor fazelor intrării în legalitate și cadastrării clădirilor și a terenurilor, și/sau dacă locuințele
informale sunt amplasate în medii care prezintă pericol asupra sănătății oamenilor – atunci această nouă
legislație poate să conducă la demolări și evacuări. Va depinde de voința politică și resursele financiare
ale autorităților publice locale dacă ele vor aloca celor evacuați, imediat și direct, fără alte condiționări,
locuințe sociale adecvate pentru a nu transforma aceste evacuări în evacuări forțate. Locatarii din așezări
informale, organizațiile civice implicate prin diverse proiecte și acțiuni în soluționarea problemelor
legate de acestea, experții de la instituții publice, responsabili cu reducerea sărăciei și marginalizării
sociale sau cu incluziunea romilor, vor trebui să fie foarte atenți pentru a asigura ca o normă legală care
promite îmbunătățirea condițiilor de trai ale oamenilor să nu degenereze în intervenții care se întorc
împotriva acestora. În final, dar nu în ultimul rând, și acest caz ne arată cum se leagă între ele diversele
probleme locative, și de ce este nevoie să găsim soluții complexe la problemele locurii: oamenii ajung
să locuiască informal și/ sau în condiții inadecvate pentru că nu au alte alternative și/ sau nu au resurse
financiare pentru a achiziționa sau închiria o locuință de pe piață. Apoi, în măsura în care statul nu
interzice prin lege evacuările forțate și nu asigură dreptul la locuire pentru cei care sunt împinși în astfel
de situații – prin alocarea unor locuințe sociale adecvate și accesibile ca preț –, limitarea extinderii și
formării așezărilor informale (precum își propune legea amintită), nu le va îmbunătăți traiul, din contra,
îi va transforma în persoane fără adăpost.
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1. CAZ DE Evacuare în contextul restructurării/ regenerării
urbane
Primul caz de evacuare prin care dorim să exemplificăm fenomenul discutat în acest ghid, este
evacuarea făcută prin Dispoziția Primarului Municipiului Cluj-Napoca cu nr. 6397/16.12.2010.
Acesta a dispus desființarea construcțiilor, lucrărilor și amenajărilor cu caracter provizoriu executate pe str. Coastei f.n. Strada (a cărei nume a fost și el schimbat de atunci). Strada este situată
într-o fostă zonă periferică care, însă, în ultimii 20 de ani a devenit componenta părții (semi)
centrale a orașului și locație a noii dezvoltări imobiliare cu efecte de gentrificare.
“Dispoziția care a însemnat în mod implicit și evacuarea a 350 de persoane din locuințe nu a respectat
următoarele prevederi legale:8
• A fost pusă în executare a doua zi, în 17.12.2010 fără a aștepta ca Prefectul să exercite controlul
de legalitate asupra acestuia (conform Art. 115 alin 2 și 7 din Legea 215/2001.
• A fost pusă în executare într-o perioadă a anului (1 decembrie - 1 martie) când evacuarea de orice fel este interzisă tocmai pentru a nu accentua vulnerabilitatea persoanei afectate.
• S-a bazat doar pe Referatul 307137/481/16.12.2010 prezentat Primăriei de către Serviciul Control
Urbanism și Disciplina în Construcții din cadrul Direcției Poliției Comunitare cu avizul Serviciului
Juridic, care nu este un document public, și nu îndeplinește condițiile unei motivații adecvate.
• Nu a făcut distincție între construcțiile executate fără autorizație de construcție și între locuințele
construite de Primărie, închiriate pe baza unor contracte de închiriere. Chiar dacă contractele nu
s-au mai prelungit din aprilie 2009, prețul chiriei a fost achitat până în momentul evacuării.
• Nu a respectat prevederile Art. 33 din Legea 50/1991 cu privire la desființarea construcțiilor
executate fără autorizație de construcție pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al
statutului, municipiului, orașului etc.:
- nu s-a efectuat nicio cercetare anterioară cu privire la legalitatea construcțiilor edificate;
- nu s-au demarat măsuri reale și efective pe lângă locatari pentru a-i pregăti corespunzător
pentru executarea demersului preconizat în această decizie;
- nu s-a constatat caracterul nelegal al construcțiilor de către Inspectoratul de Stat în
Construcții (conform Art. 20 al Legii 50/1991);
- locatarii din construcțiile edificate fără autorizație de construcție nu au fost notificați și nu li
s-a pus în vedere posibila sancționare concomitent cu impunerea obligației de a le demola,
nu există niciun proces verbal în acest sens;
- locatarilor din construcțiile edificate fără autorizație de construcție nu li s-a pus în vedere
posibila intrare în legalitate conform Legii 50/1991 cu privire la construcțiile edificate fără
autorizație de construcție înainte de august 2001.
• Bazată pe aprecierea autorităților cu privire la legalitatea sau ilegalitatea construcțiilor de pe
strada Coastei f.n, această Dispoziție a fost exercită cu un exces de putere ceea ce înseamnă
încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor cu privire la inviolabilitatea domiciliului, conform:
- Art. 27 al Constituției României;
- Art. 8 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, la care România este parte
- jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului.
Conform Sentinței civile nr. 1289/2015 al Tribunalului Cluj, Secția mixtă de contencios administrativ și fiscal de conflicte de muncă și asigurări sociale, în procesul intentat de victimele acestei evacuări împotriva administrației publice locale.
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Deoarece pentru locatarii de pe strada Coastei, de pe domeniul privat al Municipiului ClujNapoca, spațiul locativ pe care îl ocupau, indiferent dacă pe baza contractului de închiriere sau în
mod informal, reprezenta domiciliul acestora în sensul de locuință statornică, demolarea acestor
construcții prin Dispoziția Primarului a fost o ingerință în dreptul celor afectați la respectarea
domiciliului.
- Art. 8 al Convenției Europene a Drepturilor Omului consacră dreptul persoanei la respectarea domiciliului, instituie obligația negativă a administrației publice de a se abține de la orice acțiune care să aducă atingere dreptului consacrat, precum și obligația pozitivă a acesteia
de a lua măsurile necesare pentru a asigura respectarea reală a dreptului la inviolabilitatea
domiciliului.
Evacuarea din 17.12.2010 a 76 de familii aparținând unor categorii sociale marginalizate, marea lor majoritate de etnie romă, a fost o evacuare forțată din motivele de mai sus. La aceste considerente se mai
adaugă și altele, și anume:
- locuințele alocate în casele modulare din Pata Rât nu reprezintă o alternativă locativă adecvată
conform prevederilor legislației internaționale cu privire la locuința adecvată;
- locatarii evacuați din casele lor de pe strada Coastei nu au fost consultați în legătură cu demersurile pregătite de către administrația publică locală cu privire la evacuarea lor, demolarea locuințelor
și mutarea lor în Pata Rât;
- locuințele sociale din casele modulare nu s-au atribuit prin procedurile legale de atribuire de locuințe sociale: locatarii de pe strada Coastei au fost chemați să depună o cerere pentru locuință
socială în 15.12.2010 completând un formular, fiind intimidați prin amenințarea cu privire la inevitabila demolare a locuințelor lor de pe strada Coastei, și în mai puțin de două zile cererea lor a
fost aprobată;
- condițiile de locuire din casele modulare din Pata Rât nu sunt condiții de trai decente și ele
nu protejează sănătatea persoanelor evacuate de pe strada Coastei precum afirmă Decizia
6397/16.12.2010 a Primarului Municipiului Cluj-Napoca, din contră ele au afectat în mod dramatic sănătatea acestora, demnitatea lor umană și calitatea vieții lor, îngreunând, inclusiv, accesul la
locuri de muncă decente și la educație școlară de calitate;
- casele modulare unde au fost mutate persoanele ale căror locuințe au fost demolate în 17.12.2010
nu erau suficiente pentru mutarea tuturor locatarilor evacuați, astfel încât 36 de familii practic au
fost lăsate fără adăpost în timp de iarnă.
Mai departe, relocarea persoanelor și familiilor de etnie romă în zona rampei de gunoi contravine Declarației internaționale a drepturilor omului și mediului, adoptată la Geneva în 1994, care precizează, printre altele, că acestea includ și dreptul la condiții de locuit într-un mediu sănătos și nepoluat și nedegradat de activități care pot afecta sănătatea și bunăstarea oamenilor. Ea contravine și Ordinului Ministrului
Sănătății nr. 536 din 23 iunie 2007, care la articolul 11 arată că distanța minimă de protecție sanitară
recomandată între zonele protejate și o serie de unități care produc disconfort și riscuri sanitare este
de 1000 de metri.
Cu ocazia investigaţiei derulate de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării s‐a constatat că
modulele din zona Pata Rât se află lângă groapa de gunoi şi în apropierea zonei de deversare a rezidurilor
produse de o fabrică de medicamente şi prezintă o serie de defecţiuni ale pereţilor, acoperişurilor; există
igrasie pe pereţi, iar în băi sunt scurgeri de la ţevile de apă, toaletele sunt puţine raportat la numărul de
persoane care le utilizează, insalubre şi necompartimentate. Afirmaţiile etnicilor romi cu privire la izola-
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rea la care au fost supuşi se confirmă, zona în cauză fiind la mare distanţă de mijloacele de transport în
comun, magazine, şcoli și spitale.
Pe baza tuturor acestor considerente, Colegiul director al CNCD a hotărât că evacuarea comunităţii de
etnie romă precum şi relocarea şi izolarea acestora în apropierea gropii de gunoi şi a staţiei de deşeuri
chimice ale oraşului intră sub incidenţa art. 2 alin. 1, art. 10 lit. h, art. 13 alin. 1 şi art. 15 din O.G.
137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată. Mai departe,
prin Hotărârea nr. 441 din 15.11.2011, CNCD a dispus sancţionarea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca,
pentru faptele prevăzute la art. 10 lit. h din O.G. nr. 137/2000, cu amendă contravenţională în cuantum de
2000 lei, pentru faptele prevăzute la art. 13 alin. 1 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
tuturor formelor de discriminare, republicată, cu avertisment, iar pentru faptele prevăzute la art. 15 din
O.G. nr. 137/‐2000, cu amendă contravenţională în cuantum de 6000 lei. Colegiul director a recomandat
Primăriei Municipiului Cluj-Napoca să ia măsurile necesare în vederea asigurării standardelor minime de
viaţă pentru comunitatea din zonă. ”
Sursă - Istoria formării Pata Rât ca zonă de locuire marginalizată și precară,
Compilație realizată de E. Vincze din documente administrative (în Pata,
editori A. Dohotaru, H. Harbula, E. Vincze, Cluj: EFES, 2016, pp.10-39)

2. Evacuarea în contextul renovării unor blocuri DE locuințe
dIN FONDUL DE stat
Cel de al doilea caz discutat aici se bazează pe câteva observații ale autoarei acestui Ghid făcute
într-o localitate din România, unde primăria implementează un proiect pentru incluziune socială
și combaterea sărăciei și pentru reducerea numărului de comunități marginalizate în care există
persoane rome aflate în risc de sărăcie și excluziune socială. Proiectul integrat are și o componentă de locuire.
“Componenta de locuire a proiectului și-a propus reabilitarea unui bloc cu locuințe din vechiul fond de
stat. Pentru a intra în reabilitare, era nevoie de evacuarea locatarilor, pentru că reparațiile majore nu se
puteau face altfel. Astfel de proiecte ar trebui să aibă de la bun început prevederi cu privire la situația
ivită și implicațiile sale: cum se va efectua această evacuare inevitabilă, ce se va întâmpla cu familiile
evacuate și cum se garantează acestora că se vor putea întoarce în locuințele renovate. … În măsura
în care proiectul se referă (și) la zona blocului care va fi renovat ca la o Zonă Urbană Marginalizată
și își propune soluționarea/ îmbunătățirea condițiilor de locuire ale locatarilor din această zonă, toți
fiind persoane marginalizate social, proiectul nu poate să lase nicio o persoană fără adăpost în urma
intervențiilor finanțate de proiect. De aceea, utilizarea procedurii de relocare pe baza a orice fel de
criterii prin care se departajează cei care vor primi și cei care nu vor primi locuință după ce toți au
fost evacuați din vechiul bloc care a intrat în reabilitare, nu este oportună. Dacă s-ar face acest lucru,
deci dacă primăria ar scoate anumiți locatari afară din vechile lor locuințe fără a le asigura alternativă
locativă, înseamnă că ar utiliza fondurile europene cu scopul de a înrăutăți situația lor locativă, adică de
a agrava marginalizarea lor socială și mai tare decât a fost ea înainte de implementarea proiectului. …
… Din cele de mai sus, se pot trage mai multe concluzii generale cu privire la relocarea adecvată și asigurarea accesului la locuință socială și la utilități al persoanelor marginalizate social evacuate dintr-un bloc
care intră în renovare, și anume:
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(a) Aplicarea principiului locuirea înainte de toate (housing first) și respectarea obiectivului principal al
proiectul cu privire la foștii locatari ai blocului.
-

Pe baza argumentelor de mai sus, în loc de aplicarea unor criterii pe baza cărora unora dintre
foștii locatari ai blocului nu li se va atribui locuință socială în blocul reabilitat, în procesul de
atribuire a apartamentelor reabilitate este oportună utilizarea principiului locuirea înainte de
toate (housing first). Pentru că toate persoanele care au locuit în acel bloc au nevoie de locuințe
sociale și nu pot fi lăsate fără adăpost, indiferent de punctajul pe care l-ar dobândi pe baza
aplicării unor criterii.

-

Adică toate persoanele, respectiv familiile care au fost evacuate din blocul care se va reabilita
prin proiect vor trebui să primească locuință alternativă, și nicidecum, respectiv din nici un punct
de vedere discutat mai sus nu este permis ca proiectul să îi transforme în persoane fără adăpost
sau oameni ai străzii. În definerea persoanelor fără adăpost, Legea 292/2011 – Legea asistenței
sociale ne oferă repere importante: ele „reprezintă o categorie socială formată din persoane singure sau familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar-economic, juridic sau datorită unor situaţii de forţă majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la
prieteni sau cunoscuţi, se află în incapacitate de a susţine o locuinţă în regim de închiriere sau
sunt în risc de evacuare, se află în instituţii sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de
două luni, să fie externate, respectiv eliberate şi nu au domiciliu ori reşedinţă.” (Art. 5, alin. z).

-

Orice criteriu prin care unele persoane vor fi lăsate fără adăpost tocmai datorită proiectului care
s-a scris în vederea îmbunătățirii situației lor locative, va putea fi contestat atât în fața finanțatorului, cât și în instanță. Spre exemplu:
o Criteriul de a fi avut contract de închiriere într-o locuință din blocul în cauză înainte de
evacuare, nu poate fi folosit în acest caz, pentru că: proiectul s-a conceput în beneficiul
tuturor persoanelor marginalizate social (care includ, conform legislației, și persoanele
fără locuință, în acest caz persoane care au ocupat un spațiu în acest bloc fără acte de
închiriere tocmai pentru că nu au avut o locuință); și persoanele care nu au avut contract
de închiriere au fost luate în considerare atunci când s-a demonstrat eligibilitatea zonei
ca ZUM și, practic, proiectul a primit finanțare și datorită lor;
o Criteriul de a fi avut datorii la primărie din neplata chiriei sociale nu poate fi folosit ca
și criteriu în (ne)acordarea unei locuințe sociale din blocul reabilitat, pentru că: această
datorie trebuie recuperată prin alte proceduri decât cele de atribuire de locuințe sociale.

-

Spiritul proiectelor de acest fel este exact acela de a face intervenții în zone urbane marginalizate
care îmbină proiectele de infrastructură cu proiectele sociale. Nici din acest punct de vedere nu
este permis ca să se rezolve problema de infrastructură (reabilitarea blocului) fără a se soluționa
problemele sociale/ locative ale foștilor locatari. Creat fiind printr-un astfel de proiect, blocul
reabilitat va trebui să servească înainte de toate persoanele marginalizate social care au locuit în
el anterior reabilitării.

-

Tipurile de contracte făcute cu persoanele în cauză pentru noile locuințe, precum și măsurile
sociale sau componentele sociale (soft) care trebuie să îi capaciteze să poată să facă față obligațiilor contractuale de închiriere, vor trebui să le servească nevoile de locuire și după finalizarea proiectului.

(b) În ceea ce privește problema datoriilor, în recuperarea lor trebuie să se respecte următoarele
reglementări legale:
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-

-

-

Referitor la penalitățile percepute pentru neplata chiriilor sociale, reglementarea se regăsește în
Anexa 8 la HG nr. 1275/2000 (modelul de contract ce trebuie utilizat la închirierea locuințelor sociale, și este următoarea: „Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,1% asupra sumei
datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în care suma
a devenit exigibilă, fără ca majorarea să poată depăşi totalul chiriei restante. În caz de neplată,
executarea silită se va face conform prevederilor legale în vigoare, iar locatarul va fi obligat să
achite.”
Pentru alte tipuri de datorii cum ar fi amenzile care se fac venit la bugetul local, există posibilitatea transformării lor în munca în folosul comunității, conform OG nr. 2/2001, ca urmare a pronunțării unei hotărâri judecătorești în acest sens.
Conform Art. 185 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală: “(1) La cererea
temeinic justificată a contribuabilului, organul fiscal local poate acorda pentru obligaţiile fiscale
restante următoarele înlesniri la plată: a) eşalonări şi/sau amânări la plata obligaţiilor fiscale,
precum şi a obligaţiilor bugetare prevăzute la art. 184 alin. (5); b) scutiri sau reduceri de majorări
de întârziere.”
Cât privește reeșalonarea datoriilor, ea este reglementată prin Art. 22 din Legea nr 207/2015
– Codul de procedură fiscală. La Art. 187 din același cod sunt detaliate condițiile care trebuie
îndeplinite și care pot fi aplicate prin asemănare și pentru creanțele la bugetul local.

(c) În ceea ce privește susținerea ulterioară a persoanelor marginalizate social care vor primi locuință socială în blocul reabilitat, se vor putea lua măsuri multiple, care să includă spre exemplu
următoarele:
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-

Aplicarea unor măsuri integrate prin metodologia managementului de caz, definit și în documentele oficiale din România ca mijloc adecvat al asistenței sociale comunitare (https://msmps.gov.
md/sites/default/files/document/attachments/ghidul_asistentului_social_managmentul_de_
caz.pdf), prin care fiecare familie beneficiară de locuință socială în blocul reabilitat va primi, în
funcție de nevoi, servicii adecvate din partea Pprimăriei.

-

Adoptarea metodologiei de intervenție din cadrul politicii de housing first, care impune ca, după
ce cazează necondiționat persoanele fără adăpost (cum sunt și persoanele evacuate din blocul
renovat), ele să beneficieze de sprijin din partea autorităților în așa fel și până când va fi nevoie
(descrierea acestei practici vezi de exemplu aici, https://www.habitat.hu/files/FinalReportHousingFirstEurope.pdf).

-

Respectarea prevederilor Legii pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale cu privire
la plata chiriei și utilităților de către persoanele marginalizate social, fapt prin care consiliul local
își va îndeplini obligațiile cu privire la ele în ce privește asigurarea unei locuințe adecvate.

-

Identificarea unor modalități de colaborare cu furnizorii de utilități pe teritoriul orașului pe baza
următoarelor principii:
o Asigurarea dreptului la apă potabilă ca drept fundamental al omului, conform Rezoluției
ONU din 2010.
o Utilizarea prevederilor din Legea 123/2012 - Legea energiei electrice și gazelor naturale,
pentru a susține accesul clienților vulnerabili la energie. De ex, art 3, alineat 16 prevede:
„clientul vulnerabil este clientul final aparținând unei categorii de clienți casnici care, din
motive de vârstă, sănătate sau venituri reduse, se află în risc de marginalizare socială și
care, pentru prevenirea acestui risc, beneficiază de măsuri de protecție socială, inclusiv
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de natură financiară.”
o Asigurarea că persoanele marginalizate social sau consumatorii vulnerabili au acces la
tariful social de energie electrică.
o Asigurarea că persoanele marginalizate social vor primi ajutorul la încălzire, ca măsură
de combatere a sărăciei energetice (vezi despre asta în documentul Sărăcia energetică și
consumatorul vulnerabil. Evidențe din România și Europa, Cercetare realizată su sprijinul
Enel România, http://democracycenter.ro/application/files/4515/1152/3672/raport_
tehno.pdf”.

3. Evacuarea în contextul așezărilor informale
Al treilea caz prezentat aici se referă la situația unei așezări informale din Cluj-Napoca aflată în
risc de evacuare forțată. Așezarea există sub forma unui grup de locuințe informale construite
fără acte de noile generații, în lipsa alternativelor locative, în jurul unei vechi clădiri care înainte
de 1990 găzduia locuințe din fondul întreprinderii de construcții. Două dintre apartamentele
casei oficiale s-au cumpărat de către foști chiriași, iar două au rămas în proprietatea Transilvania
Construcții, compania rezultată din privatizarea vechii întreprinderi de stat din domeniu. Vom
prezenta aici fragmente din scrisorile de Cereri de informații publice adresate de Fundația Desire
în 31.01.2020, către Consiliul Județean Cluj și Primăria Municipiului Cluj-Napoca cu privire la
măsurile pe care le-a implementat în perioada celor 6 luni care au trecut de la adoptarea Legii
151/2019 – Legea amenajării terenurilor și urbanismului privind legalizarea așezărilor informale.
Ele au fost preluate de pe pagina de internet a Fundației respective.
“Pe baza prevederilor Legii 151/2019, care a adus modificări la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului și urbanismul prin câteva articole privind obligațiile administrațiilor publice în legătură cu
așezările informale de pe raza UAT-rilor, conform cărora, prin Art. 19.1, alin (1) Autoritățile administrației
publice centrale și locale, precum și alte organe ale administrației publice cooperează cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, oferind informațiile necesare și implementând măsurile ce
țin de domeniul lor de competență, astfel încât așezările informale identificate să fie prioritare în cadrul
acțiunilor și politicilor publice privind locuirea, accesul la infrastructură, sănătatea publică și siguranța
persoanelor,
Vă adresăm următoarele întrebări:
1) Care este contribuția Dumneavoastră la activitatea comisiei înființate pe baza Art. 22.1 al
Legii 151/2019, dat fiind faptul că trebuia să faceți parte din ea?
Art. 22.1, Alin. (1) Consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, prin instituția
arhitectului-șef, asigură organizarea și funcționarea unei comisii pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale, sprijinul
metodologic și operațional pentru autoritățile administrației publice locale, precum și monitorizarea
îndeplinirii responsabilităților și implementării acțiunilor stabilite la nivel local.
Art. 22.1, Alin. (2) Comisia prevăzută la alin. (1) va fi constituită din reprezentanți ai structurilor specializate
privind amenajarea teritoriului și urbanismul, control și disciplină în construcții, asistență socială și
protecția copilului de la nivel județean, sănătate publică, problemele romilor, de la nivelul județean și
din unitățile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora au fost identificate așezări informale, precum și
reprezentanți ai comunităților din așezările informale de pe teritoriul județului, respectiv al municipiului
București și reprezentanți ai societății civile.

20

DE CE ESTE ILEGAL ȘI ILEGITIM CA SĂ LĂSĂM OAMENII
EVACUAȚI FĂRĂ ALTERNATIVĂ LOCATIVĂ?
Ghid pentru prevenirea evacuărilor forțate adresat reprezentanților autorităților publice
locale, societății civile și experților cu responsabilități în incluziunea romilor

Menționăm, că, conform prevederilor Legii 151/2019, la această oră (31.01.2020), la Consiliul Județean
Cluj trebuia să se constituie comisia menționată mai sus, și trebuia să își înceapă activitatea.
Art. II, (2): În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în cadrul instituției arhitectului-șef al județului, respectiv al municipiului București, se constituie comisiile reglementate prin
prezenta lege, iar în termen de 30 de zile de la constituirea acestora se organizează primele ședințe ale
comisiilor pentru informarea și inițierea măsurilor de identificare a așezărilor informale de pe teritoriul
județului, respectiv al municipiului București.
După acest prim pas, primăriile din județ, inclusiv Primăria Municipiului Cluj-Napoca, din 24.01.2020 ar
fi trebuit să înceapă să implementeze măsurile prevăzute la Art. 27.1, Alin. (2) al Legii 151/2019.
2) Ce acțiuni ați întreprins în legătură cu elaborarea documentațiilor de urbanism pentru zona
în care se află și str. Stephenson nr. 15, dat fiind faptul că zona în care se află această adresă
este definită în PUG-ul orașului drept zonă de regenerare și restructurare urbană, un proces
deja în plină derulare datorită realizării obiectivului Liberty Technology Park și recentele sale
planuri de extindere de pe urma vânzării sale către o companie de investiții americane?
Art. 26, Alin (2): În cazul identificării de așezări informale pe teritoriul unității administrativ-teritoriale,
dacă se preconizează operațiuni de regenerare sau restructurare urbană în zonele în care se găsesc
așezări informale, autoritățile administrației publice locale pot iniția elaborarea sau actualizarea de documentații de urbanism care vor cuprinde inclusiv reglementări asupra acestora.
3) Ce măsuri ați luat în legătura cu familiile care locuiesc pe str. Stephenson nr. 15 din ClujNapoca de către primărie, dat fiind faptul că locația este caracterizată de condiții improprii de
locuire, precum și de nesiguranță locativă datorită unei sentințe civile de demolare obținute
de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca împotriva lui F.I. și copiilor săi?
Art 19.1, Alin. (3) Proiectele și programele destinate așezărilor informale se vor corela cu programele de
asistență socială ce pot viza fie o zonă afectată de insalubritate, de lipsa serviciilor și de sărăcie, fie una
sau mai multe categorii de beneficiari ai măsurilor de asistență socială, prezenți în mare măsură în cadrul
așezării informale.
4) Cum și-a îndeplinit Primarul Municipiului Cluj-Napoca obligațiile prevăzute în Art. 27.1 al
Legii 151/2019, în general, și în mod particular în cazul adresei str. Stephenson nr. 15 din
Cluj-Napoca?
Alin (2): Primarul/Primarul general al municipiului București, în aria sa de competență, prin structurile
specializate privind amenajarea teritoriului și urbanismul, control și disciplină în construcții, asistență
socială și sănătate publică, respectiv poliția locală, are următoarele obligații:
a) identifică terenurile din cadrul teritoriului administrativ ocupate de așezări informale, stabilește
limitele acestora prin măsurători efectuate în sistem Stereografic 70 și transmite documentația cadastrală
în format electronic consiliului județean și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
pentru preluarea în Observatorul teritorial național;
b) realizează și actualizează baza de date cu privire la numărul de persoane ce locuiesc în așezări informale, imobilele ocupate de acestea și tipologia așezărilor informale;
c) informează locuitorii din așezările informale cu privire la prevederile prezentei legi și inițiază un proces
de consultare și planificare participativă în vederea identificării de soluții de intervenție adaptate specificului așezării informale și nevoilor comunității;
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d) inițiază și coordonează demersurile necesare pentru identificarea regimului juridic și economic al
terenurilor ocupate de așezările informale și pentru reglementarea acestora;
e) în cazul în care reglementarea prevede desființarea parțială sau totală a așezărilor informale respective, asigură relocarea locuitorilor acestora, în următoarele condiții: oferirea de soluții alternative de locuire, fie prin asigurarea de locuințe sociale, fie prin sprijin în reconstrucția locuințelor pe terenuri echipate edilitar, identificate și puse la dispoziție de autoritățile administrației publice locale, în condițiile
legii; informarea și consultarea prealabilă a locuitorilor aflați în situații de relocare cu privire la alternativele posibile și obținerea acordului acestora;
f) inițiază și coordonează acțiunile necesare pentru limitarea extinderii așezărilor informale, prin identificarea de terenuri disponibile pentru viitoare zone de locuit sau a unor soluții locative alternative și
informarea locuitorilor așezărilor informale cu privire la acestea;
g) inițiază și coordonează acțiunile necesare pentru echiparea edilitară a zonelor în care se găsesc așezări
informale supuse regenerării sau restructurării urbane;
h) cooperează cu comisia prevăzută la art. 22.1 și pune la dispoziția acesteia toate datele și informațiile
solicitate de către aceasta.”
5) Conform Legii, cel târziu până la data de 24.02.2020, autoritățile administrației publice locale,
adică Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, precum și Primarul Municipiului
Cluj-Napoca ar fi fost obligate să ia măsurile prevăzute la Art. 27.1 Alin (2):
(3) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile administrației publice locale sunt obligate să ia măsurile prevăzute la art. 27.1 alin. (2) lit. a)-c).
(4) În termen de 180 de zile de la data finalizării măsurilor stabilite la art. 27.1 alin. (2) lit. a)-c), autoritățile administrației publice locale sunt obligate să ia măsurile stabilite la art. 271 alin. (2) lit. d)-h).
Vă rugăm să ne spuneți, ce măsuri ați luat în acest sens până la data de 24.02.2020 (când au trecut cele
180 de zile de la data intrării în vigoare a legii), și ce planuri de măsuri aveți în următoarele 180 de zile în
legătură cu obligațiile stabilite la Art. 27.1, Alin (2), lit d)-h).
Vă rugăm să menționați toate măsurile luate la nivelul Municipiului Cluj-Napoca și, în mod particular, în
cazul adresei str. Stephenson nr. 15.
Menționăm că, cazul Stephenson nr. 15 se încadrează în definiția așezărilor informale față de care, conform prevederilor de mai sus, primarul Municipiului Cluj-Napoca are obligațiile amintite:
Anexa nr. 2: “Așezare informală - grupare de minimum 3 unități destinate locuirii dezvoltate spontan,
ocupate de persoane sau familii care fac parte din grupuri vulnerabile definite conform Legii asistenței
sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au niciun drept asupra imobilelor
pe care le ocupă. Așezările informale sunt situate de obicei la periferia localităților urbane sau rurale,
cuprind locuințe improvizate, realizate din materiale recuperate, și/sau locuințe realizate din materiale de
construcții convenționale, iar prin localizarea și caracteristicile sociodemografice generează excluziune,
segregare și marginalizare socială. Prin situarea în zone de risc natural (alunecări de teren, inundații),
biologic (gropi de gunoi, depozite de deșeuri, situri contaminate și altele asemenea) sau antropic (zone
de siguranță sau zone de protecție ale obiectivelor Seveso, ale infrastructurilor tehnico- edilitare și altele
asemenea), unele așezări informale pun în pericol siguranța și sănătatea locuitorilor lor.”
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ANEXĂ

CE POȚI SĂ FACI ÎMPOTRIVA
EVACUĂRILOR FORȚATE?
SĂ NU UIȚI NICIODATĂ!
Convenția și Curtea Europeană pentru Drepturile Omului prevede că evacuarea forțată este o evacuare:
-

de pe urma căreia nu ți se oferă o locuință alternativă adecvată;

-

te lasă fără acoperiș deasupra capului, respectiv fără o locuință adecvată;

-

îți violează dreptul la domiciliul în care ai locuit timp îndelungat (indiferent dacă ai sau nu acte
pe el).

Evacuarea se poate face numai în baza unei hotărâri judecătorești.
Evacuarea pe cale administrativă practicată de unele autorități locale este ilegală.

SĂ REPEȚI TUTUROR!
Evacuările forțate violează o multitudine de drepturi ale omului: dreptul la viață, dreptul la locuință,
dreptul la siguranța persoanei, dreptul de neinterferență în viața intimă. Ele afectează persoanele
aparținând celor mai vulnerabile grupuri din societate. Responsabilitatea legală ultimă pentru prevenirea
evacuărilor forțate este a autorităților publice. (Biroul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru
Drepturile Omului - Rezoluția 1993/77)

ȘTII DE CINEVA CARE A fost sau urmează să fie evacuat(ă)?
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-

De către primărie? Pentru că nu a putut plăti chiria sau utilitățile? Pentru că a ocupat fără acte un
spațiu liber din lipsă de alte alternative?

-

De către bancă? Pentru că nu și-a putut plăti ratele?

-

De către proprietarul unei locuințe retrocedate? Sau al unui spațiu abandonat?

DE CE ESTE ILEGAL ȘI ILEGITIM CA SĂ LĂSĂM OAMENII
EVACUAȚI FĂRĂ ALTERNATIVĂ LOCATIVĂ?
Ghid pentru prevenirea evacuărilor forțate adresat reprezentanților autorităților publice
locale, societății civile și experților cu responsabilități în incluziunea romilor

Ce poți să faci?
-

Apelează la primărie și la direcția de asistență socială pentru a cere servicii prin care se se poate
preveni evacuarea forțată.

-

Apelează la o organizație sau avocat din primul moment în care persoana este anunțată că va
fi evacuat(ă). În astfel de cazuri este nevoie de asistență juridică în vederea apărării drepturilor
omului, fâcând apel la legislația internațională.

-

Caută alte persoane care au fost evacuate, sau sunt în risc de evacuare. Organizați-vă împreună.
Puneți presiune pe autorități ca să prevină evacuarea oricărei persoane sau, în caz de evacuare,
să ofere locuințe alternative.

-

Alătură-te activismului pentru dreptul la locuire, ce include și lupta pentru interzicerea prin lege
a evacuărilor forțate și revendicarea creșterii stocului de locuințe sociale.

NU UITA! Pentru a preveni evacuarea ta și a altora, sau pentru a dobândi o locuință altervativă după
evacuare, fă referire la legea locuinței și la legislația socială: legea privind protecția persoanelor
cu handicap; legea privind marginalizarea socială; legea asistenței sociale; legea pentru apărarea
drepturilor copiilor; legislația anti-discriminare; dar și la legea urbanismului.
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