
Locuire incluzivă:

Nr. Propunere Strategie Propunere îmbunătățire Argument:
1 Pilonul 1: Locuire incluzivă cuprinde

obiectivele și direcțiile de acțiune
identificate pentru îmbunătățirea
condițiilor de locuire ale comunităților
marginalizate și ale grupurilor
vulnerabile, inclusiv așezări informale
(pg. 66).

Pilonul 1: Locuire incluzivă cuprinde
obiectivele și direcțiile de acțiune
identificate pentru accesul la locuințe și
îmbunătățirea condițiilor de locuire ale
comunităților marginalizate și ale
grupurilor vulnerabile, inclusiv așezări
informale

Deoarece în cadrul acestui pilon sunt incluse și
persoanele fără adăpost, așa cum sunt ele
definite de FEANTSA, considerăm oportună
completarea definiției “locuirii incluzive”  prin
menționarea explicită asigurării a accesului la
o locuință.

2 Direcții de acțiune: (pg.67) Completarea cu: Creșterea stocului de
locuințe publice

Completarea cu: Dezvoltarea unor
programe de tip Housing First în
comunitățile urbane mari.

Deși ar putea fi implicit, considerăm că este
necesar să completăm explicit cu nevoia de
sporire a stocului de locuințe publice.

Pentru persoanele fără adăpost cu un istoric
îndelungat de locuire în stradă este cvasi
imposibilă adaptarea imediată la locuire
independentă. Programele de tip housing first
(menționate dealtfel chiar în propunerea de
strategie) reprezintă o formă de locuire
protejată optimă pentru perioada de tranziție a
acestor persoane de la locuire în stradă la
locuirea independentă.

3 Rezultate și indicatori: Construirea de
locuințe sociale pentru persoanele ce
provin din grupuri vulnerabile,
categorii expuse riscului de excluziune
socială și marginalizare (pg.76)

Rezultate și indicatori: Construirea de
locuințe sociale  pentru persoanele ce
provin din grupuri vulnerabile, categorii
expuse riscului de excluziune socială și
marginalizate și de tip locuințe protejate,

Așa cum am arătat mai sus, pentru persoanele
care au un îndelungat istoric de locuit pe
stradă, locuirea în locuințe sociale, fără un
corolar de servicii sociale și medicale, ar
conduce la eșec. În aceste condiții, considerăm
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Nr. Propunere Strategie Propunere îmbunătățire Argument:
pentru persoane fără adăpost, cu istoric
îndelungat de locuire în stradă.

că este necesară o formă de locuire protejată,
similară aceleia din programele de tip Housing
First (care și-au dovedit succesul în vestul
Europei și în SUA).

În documentul redactat de dvs. se arată că în
perioada 2007 – 2022 au fost construite 3.911
de locuințe sociale (pagina 13). Acest lucru
confirmă ipoteza noastră, respectiv lipsa de
disponibilitate politică, la nivel local, de a
dezvolta politici  de locuire socială. În
contextul impactului extrem de scăzut al
acestui program, în ultimii 15 ani, considerăm
că simpla disponibilitate de finanțare a acestor
construcții nu este suficientă și reiterăm
nevoia de a impune condiționalități pentru
finanțarea altor programe de construcția unor
locuințe sociale.

De asemenea, vă solicităm ca la finanțarea
acestor programe de construcție să se țină cont
și de principiile mixității sociale și să se evite
construcția acestor locuințe în zone
izolate/departe de centrele urbane/mijloace
de transport public etc.

4 Rezultate și indicatori: Pilonul
Locuire incluzivă

Aceasta nu este o măsură care să adreseze
vreunuia dintre obiectivele specifice ale
Pilonului Locuire incluzivă, ci mai degrabă una
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Nr. Propunere Strategie Propunere îmbunătățire Argument:
Măsura: Sprijinirea accesului
persoanelor care provin din comunități
marginalizate sau grupuri vulnerabile
la servicii publice de sănătate și
educație prin construirea de locuințe
pentru specialiști în aceste domenii

care crește atractivitatea zonelor marginale
pentru profesioniști în domeniul sănătății și
educației. Își găsește mai bine locul sub pilonul
“Locuire accesibilă și servicii publice de
calitate”.

5 Îmbunătățirea calității vieții populației
din comunități marginalizate și grupuri
vulnerabile prin lucrări de renovare
energetică

Îmbunătățirea calității vieții populației
din comunități marginalizate și grupuri
vulnerabile, în funcție de necesitățile
specifice, prin lucrări de renovare
energetică

Lucrările de renovare energetică sunt cu
siguranță necesare în multe comunități și
pentru multe familii. Aceasta însă nu este
singura nevoie.

6 Completare tabel rezultate, indicatori
pentru Locuire incluzivă:

Subvenționarea costurilor de închiriere
pentru solicitanții de locuință socială
care se califică pentru primirea unei
locuințe dar nu o primesc pentru
motivul insuficienței stocului locativ

Această măsură apare în planul de acțiune, nu
însă și în tabelul rezultate, indicatori. Fără a fi
o soluție pentru toate cazurile de cetățeni care
nu își pot permite o locuință prin forțe proprii,
este totuși o soluție pentru anumite categorii
de cetățeni aflați în situație de vulnerabilitate.
Cel puțin până statul va putea asigura un stoc
de locuințe suficient pentru toți cei ale căror
dosare sunt eligibile, subvenționarea chiriei
rămâne o soluție.

7. Reforme propuse (pg. 77):

Analiza și promovarea oportunității
funcționării unui organism la nivel
local cu competențe descentralizate în
domeniul închirierii sociale (de tipul

Analiza și promovarea oportunității
funcționării unui organism la nivel local
cu competențe descentralizate în
domeniul închirierii sociale și a
respectării drepturilor sociale ale
persoanelor vulnerabile (de tipul

Considerăm oportună ideea înființării unor
agenții de închiriere socială. Cu toate acestea,
considerăm necesară analiza, spre exemplu, a
modului de gestionare și alocare a locuințelor
sociale de către Primăria Municipiului
București, cel mai important deținător de
unități locative din București (poate și din
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Nr. Propunere Strategie Propunere îmbunătățire Argument:
agențiilor de închiriere socială) agențiilor de închiriere socială)

Propunem adăugirile:
Lărgirea grupului de persoane eligibile
pentru o locuință socială;

Revizuirea legii asistenței sociale astfel
încât să fie menționat explicit că neplata
datoriilor (inclusiv a amenzilor) nu
poate restricționa dreptul la o locuință
socială.

România). În acest moment, atribuțiile sunt
împărțite între Direcția Spațiu Locativ și
Administrația Fondului Imobiliar, două
instituții care nu au nicio atribuție în domeniul
social, deci au o înțelegere precară a
fenomenului vulnerabilității și a domeniului de
locuire socială, per ansamblu. Din această
cauză, la nivelul PMB există grave probleme de
management, începând cu constituirea
dosarelor de locuință socială (persoane care au
depus acest dosar au povestit reprezentanților
organizațiilor non-guvernamentale de
interacțiuni ostile cu aceste instituții) și
ajungând până la sistarea de la punerea în
circuitul social a unităților locative disponibile
sau la lipsa unor lucrări minime de întreținere
pentru aceste apartamente. De aceea
subliniem importanța faptului ca aceste
instituții să aibă atribuții mai complexe decât
acelea din zona imobiliară și să conțină
atribuții din zona drepturilor omului (cu atât
mai mult cu cât chiar strategia propusă de
dumneavoastră încadrează locuirea printre
drepturile fundamentale necesare pentru o
viață minim decentă).

Propunerile de modificare legislative propuse
de dumneavoastră sunt, în opinia noastră,
insuficiente. De aceea, din activitatea noastră
de lucru direct cu persoane vulnerabile,
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Nr. Propunere Strategie Propunere îmbunătățire Argument:
menționăm că există mai multe impedimente
importante în depunerea dosarului pentru
locuire socială. Un astfel de impediment este
faptul de a fi deținut, după 1990, o proprietate
(fie și parțial), în virtutea unor mosteniri care,
de facto, nu au putut fi utilizate (fie că
discutăm despre calitatea extrem de precară a
locuinței, fie că discutăm despre o cotă parte
într-un imobil cu alte rude alături de care nu
puteau locui etc). De asemenea, am întâlnit
situații în care una dintre condițiile de
eligibilitate era lipsa datoriilor sau plata
amenzilor – unele dintre amenzi date chiar
pentru apelul la mila publică. Or, excluderea de
la o locuință socială tocmai în virtutea
vulnerabilității, este un paradox pe care îl
putem evita prin menționarea explicită în
textul legii asistenței sociale a faptului că nu
poate fi restricționat dreptul la locuință socială
din cauza neplății acestor datorii. Știm că acest
text de lege este în atributul Ministerului
Muncii și Protecției Sociale, însă fără
colaborarea cu această instituție nu pot fi
făcute progrese majore în acest domeniu.

8 Revizuirea și simplificarea procedurii
de alocare a locuințelor sociale

Propunem adăugarea:

Revizuirea posibilităților de creștere a
stocului de locuințe sociale și altfel decât
prin construcție sau renovare (achiziție,
reconversie, închiriere).

Vezi mai sus
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Nr. Propunere Strategie Propunere îmbunătățire Argument:
Includerea unor obligații clare la nivelul
APL referitoare la problematica locuirii
sociale.

9. Indicatori de monitorizare (pg.78):
Asigurarea accesului la locuințe

Propunem introducerea indicatorilor:
Procentul de solicitări de locuințe sociale
alocate din numărul total de
cereri/autoritate publică/an

Numărul de persoane fără adăpost (așa
cum sunt definite de FEANTSA) incluse
în programe de tip Housing
First/locuințe protejate/cu atribuiri de
locuințe sociale

În acest moment, lista propusă a indicatorilor
nu cuprinde grupul de persoane vulnerabile
încadrate la persoane fără adăpost.

Mai mult, nu lista nu include indicatori cu
privire la acoperirea nevoii de locuințe sociale
din fiecare unitate administrativă/locuințe
tranzitorii pentru persoanele fără adăpost,
care au nevoie de sprijin pentru a trece spre
un trai independent.

10 Planul de acțiune: 1.1. Creșterea
accesuluila locuințe adecvate  (pg.
86):

Construirea de locuințe sociale pentru
persoanele ce provin din grupuri
vulnerabile (inclusiv refugiați),
categorii expuse riscului de excluziune
socială și marginalizare.

Sprijinirea accesului la locuințe prin
subvenții acordate în vederea
închirierii pentru categoriile expuse

Pentru măsuri propuse, propunem:

Construirea de locuințe sociale pentru
persoanele ce provin din grupuri
vulnerabile (inclusiv refugiați), categorii
expuse riscului de excluziune socială și
marginalizare, precum și lucrări de
reparații/întreținere pentru locuințele
aflate acum în gestionarea autorităților
publice locale.

Sprijinirea accesului la locuințe prin
subvenții acordate în vederea închirierii
pentru categoriile expuse riscului de

În acest moment, mare parte din sarcina
reparațiilor la aceste apartamente revin
chiriașilor. Deoarece aceștia fac parte din
categoria persoanelor vulnerable, e lesne de
înțeles că nu au fondurile necesare pentru
reparații. În acest fel, parte dintre locuințe
ajung în stare precară și, deci, și condițiile de
locuire pentru aceștia se înrăutățesc pe măsură
ce locuiesc în aceste apartamente.

În România persistă fenomenul chiriilor fără
contracte (așa cum chiar documentul
prezentat de dvs. menționează), rasismul și
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Nr. Propunere Strategie Propunere îmbunătățire Argument:
riscului de excluziune socială și
marginalizare

excluziune socială și marginalizare,
pentru situațiile în care piața liberă a
chiriilor poate fi o opțiune.

Subvențiilor pentru chirie vor fi acordate
până la atribuirea unei locuințe sociale
(atâta timp cât va fi eligibil pentru o
locuință).

rezistența de a închiria persoanelor cu copii
(mulți) sau persoanelor cu dizabilități. De
aceea soluția acordării unor vouchere de
chirie/subvenții pentru chirie nu este o soluție
la îndemână pentru persoanele vulnerabile.
Am întâlnit numeroase situații în care, în ciuda
acestui ajutor financiar, persoanele
vulnerabile nu au găsit proprietari de
apartamente dispuși să le închirieze
proprietățile. Considerăm că această
completare în cadrul documentului de
strategie este importantă pentru că, în multe
situații, autoritățile publice locale acuză
persoanele vulnerabile că nu depun suficiente
eforturi pentru a găsi o locuință de închiriat
(deși, uneori, sunt sprijinite chiar de
organizații nonguvernamentale, fără succes).

În acest moment, majoritatea autorităților
publice din București acordă această subvenție
pentru o perioadă maximă de doi ani. Or,
vulnerabilitatea este un fenomen greu de
depășit, și, cu siguranță, cu șanse minime de a
fi depășită într-o perioadă de doi ani.
Propunem menționarea explicită a faptului că
aceste subvenții trebuie să fie acordate pe
toată perioada în care persoana vulnerabilă
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Nr. Propunere Strategie Propunere îmbunătățire Argument:

Revizuirea și simplificarea procedurii
de alocare a locuințelor sociale
(modificarea cadrului de reglementare) Propunem adăugarea Ministerului

Muncii și Protecției Sociale la
Responsabili

este pe listele de așteptare pentru o locuință
socială.

Modificările de legislație trebuie să cuprindă și
modificări ale Legii asistenței sociale și ale
Legii marginalizării sociale – trebuie exclusă
explicit condiționarea acordării de locuințe
sociale către persoanele care înregistrează
datorii (de orice fel, inclusiv amenzi).

11 1.2: Abordarea provocărilor complexe
aferente comunităților marginalizate,
inclusiv așezări informale, prin
creșterea accesului la locuință, condiții
adecvate de locuire și servicii publice
de sănătate și educație

Propunem completarea cu următoarele
măsuri:

Evitarea evacuărilor din orice formă de
locuire. Toate relocările vor fi făcute cu
acordul explicit al persoanelor relocate,
într-o alternativă de locuire în acord cu
normele de locuire decentă și agreată de
persoanele vulnerabile.

Dislocările forțate sunt cele mai brutale forme
de intervenție ale instituțiilor publice. Fie că
discutăm despre persoane care locuiesc în
comunități descrise ca fiind informale sau
persoane care locuiesc fără forme legale,
trebuie ca practica evacuărilor să înceteze.
Pentru orice familie trebuie să fie acordată o
alternativă de locuire, iar plecarea dintr-un
imobil trebuie să sa facă voluntar (urmările
unor evacuări sunt dramatice și pot conduce la
încă și o mai mare vulnerabilizarea unor
persoane deja aflate la limita subzistenței).
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Nr. Propunere Strategie Propunere îmbunătățire Argument:
12 1.3. Sprijinirea implementării

Declarației de la Lisabona privind
Platforma europeană de combatere a
fenomenului lipsei de adăpost

Asigurarea evidenței și evaluarea
periodică anuală a fenomenului privind
persoanele fără adăpost (așa cum este
definit de FEANTSA) și a necesarului de
locuințe sociale (raportat la numărul de
persoane aflate în evidența serviciilor
sociale).

Înființarea unei noi categorii de locuințe
de tip Housing First pentru persoanele
fără adăpost aflate în situații în care au
nevoie de servicii sociale și/sau
medicale de suport.

Recomandăm includerea unui indicator precis
pentru realizarea acestor evaluări. Mai mult,
așa cum este precizat în partea de descriere a
problemei, nu toate persoanele care au nevoie
de sprijin în domeniul locuirii reușesc să
parcurgă traseul birocratic pentru depunerea
dosarului. În plus, persoanele fără adăpost
sunt, de multe ori, persoane fără documente
sau care nu pot depune aceste dosare în lipsa
acompanierii. Din experiența organizațiilor
non-guvernamentale, persoanele fără adăpost
care depun aceste solicitări sunt excepții. De
aceea propunem ca numărul necesar de
locuințe sociale să fie explicit raportat la
persoanele/familiile aflate în evidența
direcțiilor de asistență socială.

Pentru persoanele fără adăpost cu un lung
istoric de locuire în stradă, care au nevoie de
sprijin medical (inclusiv pentru adicții) sunt
necesare locuințe de tip housing first. Acestea
sunt locuințe în care accesul nu este
condiționat de nimic și în care beneficiază de
tot sprijinul necesar pentru o calitate a vieții
decentă.
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Întărirea capacității administrative:

Nr. Propunere Strategie Propunere îmbunătățire Argument:
1 Pilonul 4 OS, direcții de acțiune:

Armonizarea legislației privind locuirea
cu metodologiile și legislația privind
urbanismul și amenajarea teritoriului și
promovarea practicii elaborării
strategiilor locale de locuire (pag 74)

Armonizarea legislației privind locuirea
cu metodologiile și legislația privind
urbanismul și amenajarea teritoriului, cu
legislația privind prevenirea și
combaterea marginalizării sociale și
promovarea practicii elaborării
strategiilor locale de locuire și locuire
socială

Diversificarea posibilităților de
constituire a stocului de locuințe sociale,
în acest moment reduse de legislație la
realizarea de construcții noi și
reabilitarea unor construcții existente

Înființarea  unor organisme județene de
control și sprijin pentru domeniul
locuirii sociale subordonate Guvernului.

Includerea în legislație a unor
responsabilități clare la nivelul
autorităților locale în domeniul locuirii
sociale.

Revizuirea metodologiei de accesare a
Programului de construcții de locuințe
sociale.

Așa cum se menționează și secțiunile
anterioare ale acestui document, problematica
locuirii sociale nu poate și nu trebuie să fie
separată de domeniul asistenței sociale. Astfel,
acest domeniu trebuie reglementat în corelare
cu legislația privind prevenirea și combaterea
marginalizării sociale.

În plus, propunem 3 noi direcții care să
contribuie la încurajarea și responsabilizarea
autorităților locale. De exemplu,
administrațiile locale menționează că legea
locuințelor este restrictivă în ceea ce privește
posibilitățile de constituire a fondului de
locuințe sociale. În condițiile în care se
propune revizuirea legislației, atunci
revizuirea ar trebui să vizeze și acest aspect,
nu doar armonizarea cu legislația privind
urbanismul.

Așa cum este arătat în partea de fundamentare
a strategiei, la nivel local nu există suficient
interes pentru abordarea locuirii sociale.
Astfel, în măsura în care Codul administrativ
indică responsabilitatea Consiliilor locale în
domeniul locuirii sociale, sunt necesare
pârghii mai solide de monitorizare și control
de la nivel central către nivelul local.
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În cele din urmă, cunoscând faptul că unul
dintre motivele pentru care administrația
locală nu accesează programul de construcții
de locuințe sociale din motive administrative și
birocratice, considerăm că metodologia acestui
program trebuie revizuită. Înțelegem că în
acest moment există impedimente legislative
care nu permit reformarea acestei
metodologii. Propunem deci ca îndepărtarea
acestora să fie printre reformele propuse de
această strategie.

2 Reformele propuse: Revizuirea Legii
locuinței nr. 114/1996, prin clarificarea
tipurilor de locuințe și a regimului
juridic al acestora (pg. 77)

Revizuirea Legii locuinței nr. 114/1996,
prin clarificarea tipurilor de locuințe și a
regimului juridic al acestora, obligațiile
și sancțiunile, în cazul nerespectării
acestor responsabilități, de către
autoritățile publice locale, precum și
clarificarea obligațiilor Primăriei
Municipiului București și a Primăriilor
de Sector în domeniul locuirii sociale.

Așa cum am arătat, lipsa obligațiilor prevăzute
în textele de lege cu privire la domeniul
locuirii sociale a condus la situația în care
acum avem un deficit acut de locuințe sociale.
Având în vedere faptul că a existat opțiunea
finanțării cu fonduri guvernamentale pentru
construcția acestor locuințe și, totuși, există o
lipsă de apetență pentru astfel de proiecte,
confirmată și de experiența noastră directă cu
autoritățile publice, suntem convinși că în lipsa
unor obligații ferme cu privire la agenda
locuirii sociale și a unor sancțiuni, în cazul
nerespectării acestora, puține și insuficiente
progrese vor fi făcute la nivel local.

De asemenea, este necesară în mod imperativ
clarificarea și delimitarea rolurilor între
Primăriile de Sector și Primăria Generală,
precum și obligațiile care revin PMB în raport
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cu primăriile de Sector (în calitate de
autoritate publică ce deține drept de
proprietate/utilizare a terenurilor și a
majorității fondului construit public din oraș).

3 Revizuirea și actualizarea actelor
juridice cheie (inclusiv norme
metodologice, reglementări tehnice)
privind locuințele (pg. 77)

Revizuirea și actualizarea actelor
juridice cheie (inclusiv norme
metodologice, reglementări tehnice,
legislație în domeniul antidiscriminării și
a Codului Civil pentru protecția
grupurilor vulnerabile împotriva
evacuărilor) privind locuințele (pg. 77)

Așa cum arată și documentul supus dezbaterii
publice, practicile de rasism fac parte din
problemele majore care conduc la limitarea
accesului la dreptul la locuire. Mai mult, Codul
Civil nu a fost adaptat în urma adoptării Legii
așezărilor informale și nu prevede proceduri
speciale pentru așezările informale sau
persoanele vulnerabile. Din punctul nostru de
vedere, legislația din domeniul evacuărilor
trebuie adaptată cu strategiile din domeniul
serviciilor sociale și a strategiei de locuire.

4 Armonizarea metodologiilor și
instrumentelor de monitorizare a
necesarului de locuințe (inclusiv a
bazelor de date) utilizate de către
autoritățile cu responsabilități în
domeniu (pg. 77)

Armonizarea metodologiilor și
instrumentelor de monitorizare a
locuințelor publice, a împărțirii lor pe
diferite categorii și a gradului de
ocupare, precum și a necesarului de
locuințe (inclusiv a bazelor de date)
utilizate de către autoritățile cu
responsabilități în domeniu.

Autoritățile publice locale refuză să facă
publice informații despre unitățile locative pe
care le deține, tipul de locuință pentru fiecare
dintre aceste apartamente/locuințe,
metodologia prin care este stabilit tipul de
locuință sau gradul de ocupare. În aceste
condiții este imposibil de estimat
oportunitatea politicilor locale de locuire.

5 Consolidarea domeniului locuirii la
nivel central și local

Consolidarea domeniului locuirii la nivel
central și local prin crearea de
departamente speciale pentru
formularea, coordonarea, monitorizarea
și evaluarea politicilor de locuire
națională și locală.

Considerăm că este oportună clarificarea
acestei măsuri - este mult prea abstractă
formularea pentru a produce efecte.

6 Indicatori de monitorizare: Aceștia nu există pentru această
secțiune.

Având în vedere faptul că, în opinia noastră, cel
mai mare impediment, în ultimii 20 de ani, cu
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privire la locuirea socială a fost chiar
dezinteresul politic pentru acest subiect,
considerăm că monitorizarea acestei
dimensiuni este vitală pentru o implementare
chiar și parțială a acestei strategii.

7 Planul de acțiune: 4.1. - Provocări
cheie: Cadrul juridic și instituțional cu
privire la locuire este ineficace în
gestionarea celor mai acute dificultăți
din domeniu.
Este necesară o simplificare a
terminologiei juridice, pentru a asigura
o mai mare transparență și
monitorizare a instrumentelor și
programelor juridice existente. (pg.
101).

Cadrul juridic și instituțional cu privire
la locuire este ineficace în gestionarea
celor mai acute dificultăți din domeniu.

Este necesară o simplificare a
terminologiei juridice, pentru a asigura o
mai mare transparență și monitorizare a
instrumentelor și programelor juridice
existente.

În ciuda unor deziderate de protecție a
grupurilor vulnerabile, legislația actuală
nu a fost actualizată astfel încât
evacuările să fie evitate, în lipsa unor
alternative de locuire, sau situațiile de
rasism locativ să fie explicit interzise în
domeniul locuirii.

Legislația națională permite încă situații
precum Pata Rât sau evacuări brutale din
locuințe deținute chiar de instituții publice
(PMB). Alături de CNCD, Avocatul Poporului și
organizații non-guvernamentale trebuie să
existe un cadru instituțional de dezbateri
pentru revizuirea textelor de lege care să fie
armonizate cu tratatele ratificate de România
și strategiile elaborate în ultimii ani. Nu este
suficientă simpla existență a dezideratelor sau
a vehiculării publice a unor sloganuri cu
privire la dreptul la locuire decentă sau
protecția grupurilor vulnerabile.

8 4.1. Măsuri propuse: Revizuirea Legii
locuinței nr. 114/1996, prin clarificarea
tipurilor de locuințe și a regimului
juridic al acestora (pg. 101):

Revizuirea Legii locuinței nr. 114/1996,
prin clarificarea tipurilor de locuințe și a
regimului juridic al acestora,
responsabilitățile și sancțiunile aplicabile
pentru autoritățile locale în domeniul
locuirii sociale și a așezărilor informale,
stabilirea clară a rolurilor PMB și
Primăriilor de Sector în domeniul
locuirii sociale, excluderea unor condiții

Revizuirea Legii locuinței trebuie să vizeze mai
mult decât redenumirea categoriilor de
locuințe. Spunem asta pentru că, în ciuda
faptului că a existat categoria de locuință
socială până acum în textul legii, aceasta nu a
condus la sporirea stocului de unități locative
disponibile pentru această categorie. În lipsa
unor clarificări cu privire la obligațiile care
revin autorităților publice în acest domeniu (la
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care restrâng accesul celor mai
vulnerabile persoane la locuințe socială,
menționarea explicită în textul de lege că
locuirea este un drept.

Propunem completarea: Modificarea
tuturor textelor de lege care prevăd
proceduri de evacuare, astfel încât să se
asigure protecția persoanelor
vulnerabile.

care să fie menționate explicit sancțiuni în
cazul nerespectării), nu credem să existe
voința politică pentru implementarea unor
programe în acest domeniu.

9 4.2.: Clarificarea rolului și
competențelor tuturor actorilor
implicați (pg. 101):

Pentru Măsuri propuse, propunem
următoarea completare: Instituirea de
obligații și sancțiuni pentru autoritățile
publice locale;

Clarificarea și delimitarea rolurilor PMB
și a Primăriilor de Sector.

Instituirea unor organisme locale cu rol
de monitorizare a respectării drepturilor
persoanelor vulnerabile, inclusiv cu
privire la accesul la locuințe sociale.

Am explicat mai sus.

10 4.3. // Măsuri (pg. 102): Ghid dedicat
APL privind bunele practici de
colaborare cu proprietarii din
condominii

Ghid dedicat APL privind bunele practici
de colaborare cu proprietarii din
condominii, cu privire la modelele de
bune practici în politicile de locuire

Reprezentanții autorităților locale cu care am
interacționat până în prezent pe tema locuirii
sociale par că nu au informații cu privire la
modelele legislative și de bună practică din alte
state. Mai mult, nu au o înțelegere a
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Încurajarea formării la nivelul
administrației publice locale a unei
structuri dedicate problematicii locuirii

socială, precum și cu privire la drepturile
omului în raport cu locuirea.

Instituirea, prin lege, a obligativității de a
forma la nivelul administrației publice
locale a unei structuri dedicate
problematicii locuirii.

implicațiilor de drepturile omului raportat la
locuire, ceea ce este fundamental pentru o
politică de locuire socială și, deci, de reducere
a sărăciei. Credem că aceste ghiduri (și chiar
structurile pe care le recomandați a fi
înființate) trebuie să conțină și aceste
dimensiuni.

Implementarea unei strategii atât de
importante nu poate fi făcută fără ca un
departament din cadrul primăriilor să se
ocupe exclusiv de buna implementare a
acesteia.

Capitolul 6: Monitorizare și evaluare:

Nr. Propunere Strategie Propunere îmbunătățire Argument:
1 Aceasta reprezintă un organism

interministerial, fără personalitate
juridică, care funcţionează în
coordonarea Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației,
având ca atribuție monitorizarea
implementării Strategiei Naţionale a
Locuirii (pg.83).  

Principalele responsabilități ale
Comitetul de monitorizare a Strategiei

Aceasta reprezintă un organism
interministerial, fără personalitate
juridică, care funcţionează în
coordonarea Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației,
având ca atribuție monitorizarea
implementării Strategiei Naţionale a
Locuirii și propuneri de măsuri care să
conducă la respectarea termenelor din
prezenta strategie.

Principalul obiectiv al procesului de
monitorizare trebuie să fie atingerea
obiectivelor stabilite pentru prezenta
strategie. De aceea credem că este necesar ca
acest organism să formuleze recomandări
pentru a menține ritmul necesar pentru
atingerea obiectivelor.
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Naţionale a Locuirii:  

Analizează raportările periodice (din
trei în trei ani) elaborate de către
MDLPA, privind  starea locuirii în
România;  

Analizează raportările periodice (din
trei în trei ani) elaborate de către
MDLPA, privind  starea locuirii în
România, precum și un raport anual cu
privire la implementarea Planului de
Acțiune pentru fiecare interval stabilit.
Ambele tipuri de rapoarte vor fi făcute
publice.

Pentru o bună implementarea a Planului de
acțiune, considerăm că un interval de trei ani
(raportat la cei cinci ani pentru care a fost
creat) este foarte lung. De aceea sugerăm
redactarea unor rapoarte anuale cu privire la
implementarea planului de acțiune.

În secțiunea Etape ulterioare (pg. 85) pare că
MDLPA este dispus să modifice Planul de
Acțiuni, conform informațiilor culese din
teren. Considerăm că paradigm de verificare
trebuie să fie inversă – în funcție de datele
culese din teren, să fie propuse măsuri de
modificări care să conducă la realizarea
indicatorilor asumați. Lipsa unei analize pe o
perioadă de trei ani, în opinia noastră, va
conduce la ratarea țintelor propuse pentru
primii cinci ani.
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