
 

Data: 21.09.2022 
Ref: Comunitate Miercurea Ciuc - sesiizare 
 
Stimată doamnă Renate WEBER,  
 
Având în vedere prevederile OG 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a 
petițiilor:   
 
Organizațiile semnatare vă solicită să analizați situația unei comunități de romi din 
Miercurea Ciuc (Harghita) care în ianuarie 2021 a fost evacuată din cauza unui incendiu și 
care acum urmează să fie relocată în condiții de locuire improprii, conform planurilor 
anunțate de primar. Vă redăm mai jos cronologia evenimentelor, precum și măsurile luate 
de Primăria Miercurea Ciuc. Considerăm că momentul critic în care se află acum 
comunitatea este consecința directă a rasismului (manifestat de parte din comunitatea 
locală), precum și a eșecului autorităților publice locale de a respecta prevederile legale cu 
privire la dreptul la locuire, dreptul la viață decentă, prevederile legii locuirii informale, 
strategia națională cu privire la locuire. Pentru fiecare dintre acestea vă vom oferi 
argumente și vă solicităm să analizați situația astfel încât comunitatea să beneficieze de 
drepturile care i se cuvin.  
 
Istoricul comunității: 
 
În 7 ianuarie 2021, un incendiu puternic a afectat o comunitate de romi de mai mult de 200 
de persoane care locuia în Șumuleu (Harghita), într-o comunitate informală, stabilită acolo 
de mai bine de 50 ani.  
 
În urma incendiului, comunitatea a rămas fără locuințe. Soluția găsită de autoritățile publice 
locale a fost relocarea comunității pe Arena de Sport Eross Zsolt, cu mențiunea că este o 
soluție de criză și o soluție temporară. În mod evident, locuirea în comun, într-o sală de 
sport, pentru o comunitate atât de mare (cu mulți minori) nu poate fi o soluție de locuire, ci 
doar una de urgență și tranzitorie.  
 
Pentru a sprijini comunitatea, Guvernul României a alocat 4,4 milioane1 de lei Primăriei din 
Miercurea Ciuc. Din păcate nu am reușit să identificăm mai departe de acest articol de presă 
care a fost destinația inițială a acestor sume (înțelegem că au fost menționate explicit 
locuințele sociale ca destinație la alocarea banilor). Parte dintre aceste fonduri au fost 
folosite pentru  achiziționarea unui teren și a unei clădiri pe care autoritățile urmau să o 
transforme într-un centru de criză pentru cazarea oamenilor. În urma anunțului făcut de 
autorități, comunitatea locală a reacționat (vedeți aici2 reacția comunității) și, în urma unui 
proces în instanță (dosar 273/96/20223), proiectul Primăriei a fost blocat. Primăria 
Municipiului Miercurea Ciuc, deci, a utilizat o parte consistentă din fondurile 

 
1 https://www.g4media.ro/guvernul-va-aloca-44-milioane-de-lei-din-fondul-de-rezerva-pentru-
victimele-incendiului-din-miercurea-ciuc.html 
2 https://www.dw.com/ro/romii-din-miercurea-ciuc-tot-fără-case-la-un-an-după-incendiu/av-62459175 
3 
https://portal.just.ro/96/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=9600000000049045&id_inst=96#Informaţii_g
enerale 



 

guvernamentale special dedicate acestei comunități pentru un proiect care, pare, nu va fi 
soluția de locuire pentru comunitatea afectată de incendiu acum mai bine de un an și 
jumătate.  
 
În perioada scursă de la incendiu și până la momentul prezentei sesizări, o parte dintre 
persoanele care locuiau în sala de sport au identificat, cu propriile resurse, soluții de 
relocare (cel mai adesea prin supraaglomerarea gospodăriilor familiilor extinse sau 
întoarcerea pe locul în care a fost incendiul și improvizarea unor noi gospodării). Acest lucru 
s-a întâmplat în ciuda evidentei lipsei de resurse financiare pentru o relocare în condiții 
decente și la presiunea autorităților publice locale care, încă din iarna lui 2021, a încercat să 
convingă oamenii să identifice soluții de locuire singuri (conform activiștilor care sprijină 
comunitatea). Cu toate acestea, printre sinistrații incendiului există 14 familii (aproximativ 
60 de persoane) care, de mai bine de un an și jumătate locuiesc într-o sală de sport.  
 
În mod evident acest tip de locuire (într-o sală de sport) este profund impropriu pentru 
familiile care nu au avut altă opțiune de locuire (cu atât mai mult cu cât acolo sunt minori, 
unii dintre ei mai mici de cinci ani). Acum primăria a decis relocarea acestor familii, oferind o 
alternativă de locuire absolut inacceptabilă, în opinia noastră: mutarea oamenilor în 
remorcă tir fără cap tractor (complet lipsite de izolare sau alte elemente specifice unor 
locuințe, fie ele și provizorii): 

 
 
 
 Mai mult, modalitatea în care această relocare este gândită este contrar drepturilor omului, 
fără pic de considerație pentru demnitatea umană și fără minime principii de consultare cu 
comunitatea direct afectată, aflată într-o stare evidentă de vulnerabilitate.  
 
Este important de menționat că soluția autorităților publice locale este, până în acest 
moment, o soluție verbală, comunicată familiilor ca un ultimatum, fără posibilitatea de a-și 
exprima punctul de vedere și fără o consistență oficială sau juridică (sub forma unei hotărâri 
de consiliu local sau sub forma unor propuneri de contracte de donație sau de închiriere). 
Containerele care urmează să fie puse la dispoziția comunității, conform anunțului verbal al 
autorităților publice, vor fi amplasate în zona în care a avut loc incendiul - Șumuleu. 
Reiterăm însă că aceste informații au fost oferite doar verbal, lucru care adâncește 
insecuritatea familiilor cu privire la situația lor locativă viitoare.  



 

 
Cu privire la cele de mai sus, organizațiile semnatare consideră că deciziile luate de 
autoritățile locale sunt un lung șir de decizii care contravin normelor legale și principiilor 
europene cu privire la dreptul la locuire decentă și la politicile de protejare a grupurilor 
minoritare și vulnerabile. Vă redăm mai jos parte dintre argumentele noastre pentru 
fundamentarea acestei opinii: 
 

1. Legea locuirii informale: Legea 151/20194 stipulează o serie de obligații pentru 
autoritățile publice locale pe care, în mod evident, autoritatea publică locală din 
Miercurea Ciuc le-a ignorat. Comunitatea din Șumuleu se încadrează perfect 
definiției locuirii informale, în opinia noastră, și, deci, trebuie să beneficieze de 
măsuri de protecție socială, sprijin financiar în reabilitarea/îmbunătățirea condițiilor 
de locuire și formalizarea locuirii pe acel teren; 

2. Mai mult, în virtutea textului de lege mai sus menționat, singura soluție acceptabilă 
de relocare se va face:  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; Având în vedere că persoanele care acum locuiesc în sala de sport sunt 
persoane care ani de zile au locuit într-o așezare informală, din punctul nostru de 
vedere, singurele soluții legale de relocare trebuie să țină cont de aceste prevederi; 

3. Mare parte din fondurile puse la dispoziția autorităților publice centrale (4,4 
milioane de lei) pentru identificarea unei soluții de locuire pentru victimele 
incendiului din ianuarie 2021 au fost utilizate fără a-și atinge scopul. Acum, în 
septembrie 2022 comunitatea se află într-o situație încă și mai de vulnerabilitate, 
având în vedere insecuritatea cu privire la relocarea lor iminentă; 

4. Având în vedere Ordonanța Guvernului 137/2000, organizațiile semnatare consideră 
că măsurile luate și propuse pentru viitor contravin următoarelor articole:  

a. Art. 1 e. Drepturi economice, sociale și culturale, în special: iii) dreptul la 
locuință.  

5. Având în vedere Strategia Națională a Locuirii 2022 - 20505, pagina 67: ’Principiul 
nediscriminării și al egalității de șanse – recunoscând locuirea ca fiind un drept fundamental 
al omului, toate categoriile de persoane, inclusiv cele fac parte din grupuri vulnerabile, 
provin comunități marginalizate sau așezări informale, beneficiază de măsuri și acțiuni 
privind accesul la locuire adecvată indiferent de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, 
religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenență politică, 
dizabilitate’ - singurele soluții legale sunt, în opinia noastră, fie activarea prevederilor locuirii 
informale pentru zona Șumuleu, fie alocarea de locuințe sociale (locuințele sunt definite în 
Legea locuirii 114/1996, astfel că soluția containerelor nu este altceva decât o altă perioadă 
tranzitorie, nicidecum o soluție de locuire - iar relocarea familiilor într-o nouă etapă de 
locuire tranzitorie, după mai bine de un an și jumătate de la incendiu și după alocare de 
fonduri guvernamentale este, în opinia noastră, inacceptabilă).  

 
4 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/216610 
5 http://sgglegis.gov.ro/legislativ/docs/2022/05/4_cq06fz23gjvw8tmpx5.pdf 



 

 
Deasemenea, vitale în această discuție sunt și angajamentele și obligațiile pe care România 
le are la nivel internațional. Avem o îndelungată tradiție de ignorare a problemelor de 
locuire, precum și de marginalizare a comunităților rome (a se vedea chiar Strategia 
Națională pentru Locuire 2022 - 2030, pg. 42, unde se menționează explicit că fenomenul 
locuirii informale este consecința marginalizării sociale, iar comunitățile de romi sunt printre 
cele mai expuse). În aceste condiții, prin decizia  E/C. 12/ROU/Q/6 din 15.11.20216, România va 
trebui să raporteze către Organizația Națiunilor Unite măsurile luate pentru a respecta dreptul la 
locuire adecvată și prevenirea evacuărilor forțate. Modul în care Primăria a decis să gestioneze 
situația comunității din Șumuleu este, în opinia noastră, o intervenție ce trebuie sesizată către 
Consiliul Economic și Social al Organizației Națiunilor Unite (organismul care monitorizează dreptul la 
locuință adecvată în România).  
 
Mai mult, ca ultim argument, vă aducem la cunoștință să România a semnat în aprilie 2022, Lisabon 
Declaration on the European Platform on Combating Homelessness, prin care statele europene s-au 
angajat să combată fenomenul locuirii în stradă. În documentul asumat de România, se menționează 
explicit: „evacuările trebuie să fie prevenite ori de câte ori este posibil și nimeni nu va fi evacuat fără 
asistență pentru o soluție de locuire decentă”. Relocarea în containere este,  în opinia noastră, în 
perfect dezacord cu principiile locuirii decente.  
 
Față de cele arătate mai sus, organizațiile neguvernamentale semnatare vă solicită să analizați: 

1.  Modul în care Primăria Miercurea Ciuc a gestionat criza comunității afectate de incendiul 
din 2021; 

2. Soluțiile propuse de Primăria Miercurea CIuc pentru evacuarea sălii de sport în care sunt 
acum cazate familiile care nu au reușit să identifice o soluție de locuire - în ce măsură 
acestea respectă prevederile legislației naționale, demnitatea umană, dreptul la locuire; 

3. Modul în care autoritatea publică locală înțelege să protejeze o comunitate vulnerabilă (atât 
din punct de vedere financiar și social, dar și din perspectiva apartenenței la o minoritate 
etnică); 

4. Modul în care fondurile guvernamentale alocate special pentru rezolvarea acestei crize au 
fost utilizate (dacă acest aspect nu intră în expertiză dumneavoastră, având în vedere că 
aceste fonduri erau dedicate pentru protejarea dreptului fundamental la locuire, vă 
solicităm să sesizați instituțiile abilitate să verifice modul de cheltuire a acestor fonduri); 

5. Situația familiilor care au plecat din sala de sport și modul în care acestea locuiesc acum 
(considerăm că, deși nu mai locuiesc în sala de sport, aceste familii trebuie să fie sprijinite de 
autoritatea publică local, având în vedere fondurile guvernamentale alocate inclusiv pentru 
aceste familii); 

6. Modul în care Primăria Municipiului Miercurea CIuc înțelege să aplice prevederile Legii 
151/2019 în ceea ce privește comunitatea din Șumuleu.   

 
Vă atașăm aici și răspunsul primit de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației într-o speță similară (vizează o comunitate din Alba Iulia ce a fost expropriată 
în baza utilității publice cu scopul demolării imobilului și construirii unei parcări, situație 
despre care instituția dumneavoastră știe deja). Vă transmitem acest răspuns pentru că, în 
opinia noastră, aduce argumente pentru care locuire în containere nu poate fi considerată 
altceva decât o soluție de locuire tranzitorie și de urgență.  

 
6 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.12%2FROU%
2FQ%2F6&Lang=en&fbclid=IwAR02BotVhLlYS1iLXp7Pl-pBVqka_eg2idWFGDPQdB3hDsUcIw1fWpwpKcw 



 

 
Având în vedere prevederile OG 27/2002, Art 8: (1) Autoritățile și instituțiile publice sesizate 
au obligația să comunice petiționarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării 
petiției, răspunsul, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă, vă solicităm să 
ne transmiteți un răspuns pe adresa de e-mail irina@activewatch.ro.  
 
 
Semnatari sesizare: 
 
ActiveWatch 
ARAS - Asociația Română Anti-SIDA 
Ciprian Necula, Masterul de Studii Rome, SNSPA 
Alin Banu, Aresel 
Petrica Dulgheru, REDI 
CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică 
Asociația Pe Stop 
Asociația Miliția Spirituală 
Asociația Respiro 
Átlátszó Erdély (Transilvania Transparentă) 
Asociația MozaiQ LGBT 
Asociația Rădăuțiul Civic 
Asociația Rise OUT 
Fundatia PARADA 
 


