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Ref: Măsuri de protecție socială pentru persoane vulnerabile

Stimate domnule premier Nicolae CIUCĂ,
Stimate domnule ministru Marius-Constantin BUDĂI,
Stimate domnule ministru Attila-Zoltán CSEKE,

Vă scriem această scrisoare deschisă pentru a vă informa cu privire la modul în care autoritățile
publice locale (mai precis Primăria Alba Iulia) înțeleg să respecte documente strategice din domeniul
locuirii și al asistenței sociale adoptate la nivel central. Vă solicităm, în limita mandatelor pe care le
aveți, să identificați posibile măsuri pentru a convinge autoritățile publice locale să respecte
Strategiile naționale și angajamentele luate de România la nivelul Uniunii Europene.

În ciuda angajamentului luat de Statul Român, prin semnarea documentului Lisabon Declaration on
the European Platform on Combating Homelessness1, autoritățile publice din România continuă
practicile de violență simbolică împotriva persoanelor vulnerabile și contribuie la acutizarea
vulnerabilității și la creșterea riscului de a spori numărul persoanelor fără adăpost din România.

Primarul Municipiului Alba Iulia, cu sprijinul majorității Consiliului Local, a decis la începutul acestei
luni exproprierea unor apartamente locuite de persoane vulnerabile și, deci, evacuarea
proprietarilor, în ciuda unei serii de demersuri, inclusiv juridice, de a opri declanșarea exproprierii.
Decizia a fost luată  ignorând, în opinia noastră,  toate strategiile naționale care vizează grupurile
vulnerabile, documente strategice elaborate de ministerele de resort din Guvernul României. Astfel,
la acest moment, există riscul iminent ca proprietarii, cărora li s-au aprobat sume de 5-6.000 de Euro
drept despăgubire, să ajungă în stradă, neavând posibilitatea de a-și achiziționa o altă locuință.
Demolarea blocului este prevăzută pentru construcția unei parcări, adică locuințele unor oameni se
dovedesc a fi mai puțin importante decât niște locuri de parcare, lucru care face încă și mai
revoltătoare această decizie.

În opinia noastră, principiile autonomiei locale și ale descentralizării nu pot fi scuză pentru decizii
administrative care să contravină drepturilor omului sau strategiilor naționale asumate de Guvernul
României.

Pe scurt, blocul ce urmează să fie evacuat și demolat, este o clădire în care existau locuințe sociale și
locuințe proprietate personală. Începând cu anul 2010, Primăria a refuzat să prelungească
contractele de închiriere și în 2017 a evacuat toate familiile care nu aveau drept de proprietate în
imobil (foștii chiriași în locuințele sociale), lăsând blocul să se degradeze. Acum, în 2022, dorește
golirea completă a imobilului pentru a-l putea dărâma și a construi o parcare supraetajată pe terenul
imobilului. Centrul de Resurse Juridice a documentat acest caz și a redactat raportul“Închiderea
Cercului – Vulnerabilitatea locuirii romilor și interesele din domeniul locuirii”2.

Ultimele șase persoane rămase în bloc (din cei 26 de proprietari, în total) sunt acum în risc iminent
de evacuare, în ciuda evidentei imposibilități de a achiziționa o altă locuință cu suma de 6.000 de
euro pe care o vor primi de la autoritățile publice locale. Soluția propusă de primar – relocarea în
containere, cu chirie, contravine tuturor normelor internaționale, care prevăd că  relocările trebuie
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să fie voluntare, cu acordul explicit al persoanelor, și în spații de locuire sigure (containerele sunt, în
mod evident, structuri de locuire temporare și nu pot ține locul unei locuințe).

Facem apel la dumneavoastră de a identifica soluțiile posibile pentru a anula Hotărârea de Consiliu
Local3 (Hotărârea privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a unor imobile (locuințe)
situate în Alba Iulia, strada Arnsberg, nr. 20, bloc G2, situate pe amplasamentul obiectivului de
investiții: „Desființare construcție existentă (Bloc G2) și construire parcaj colectiv și amenajare
incintă”) care conduce la evacuarea persoanelor care încă locuiesc în blocul ce urmează să fie
demolat(proprietari ai apartamentelor de unde urmează să fie evacuați), inclusiv prin discuții la nivel
politic, cu membrii partidelor pe care le reprezentanți, din Consiliul Local Alba Iulia.

De-a lungul acestui an, reprezentanți ai organizațiilor semnatare ale prezentei scrisori, au participat la
dezbaterea publică a Strategiei Naționale pentru Locuire 2022 – 2030. În document se menționează
lipsa acută de locuințe sociale și nevoia de politici de sprijinire pentru îmbunătățirea condițiilor de
locuire pentru persoanele vulnerabile. Decizia luată de primarul Municipiului Alba Iulia și de
consilierii locali este în mod evident contrară soluțiilor identificate în această strategie.

Mai mult, tot anul acesta au fost dezbătute alte două documente elaborate de Ministerul Muncii și
Solidarității Sociale - Politică Publică pentru Incluziunea Socială a Persoanelor fără Adăpost4 și
Strategia națională privind incluziunea socială a persoanelor fără adăpost pentru perioada 2022 –
20275.  Ambele documente vizează tocmai măsuri care să conducă la reducerea fenomenului de
insecuritate a locuirii.

În iunie 2022, România și-a asumat 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”.
Mai mult, Comentariul General 4/19916 și Comentariul General 7/19977 al Comitetului Economic și
Social al Organizației Națiunilor Unite  critică aspru practicile de evacuare forțată și stipulează
dreptul la locuire decentă și sigură. Or, soluțiile propuse de relocare nu reprezintă o formă sigură de
locuire, neexistând un drept de proprietate asupra lor și fiind o formă de locuire tranzitorie. Prin
decizia E/C. 12/ROU/Q/6 din 15.11.20218, România va trebui să raporteze către Organizația
Națiunilor Unite măsurile luate pentru a respecta dreptul la locuire adecvată și prevenirea
evacuărilor forțate. Menționăm că vom notifica și acest organism cu privire la cazul din Alba Iulia
dacă această evacuare va avea loc.

De asemenea, în cazul în care evacuarea acestor persoane va avea loc, organizațiile semnatare vor
semnala acest caz în atenția Comitetului de Protecție Socială, de la nivelul Comisiei Europene,
organismul ce monitorizează progresele făcute de statele membre în domeniul politicilor sociale.
Considerăm că evacuarea unui bloc în care au existat locuințe sociale și demolarea acestuia în ciuda
faptului că există proprietari care nu au alternativa unei locuințe decente și sigure, și asta pentru a

8

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

7 https://www.refworld.org/docid/47a70799d.html

6 https://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html

5

https://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMSS/Transparenta_decizionala/Anexa_Strategia_persoane_fara
_adapost_01072022.pdf

4 https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/dezbateri-publice/6542-persoane-fara-adapost

3 https://drive.google.com/drive/folders/14guFfObGcyxY_aPFzhs4hhrValEyClya

https://drive.google.com/drive/folders/14guFfObGcyxY_aPFzhs4hhrValEyClya
https://drive.google.com/drive/folders/14guFfObGcyxY_aPFzhs4hhrValEyClya
https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/dezbateri-publice/6542-persoane-fara-adapost
https://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMSS/Transparenta_decizionala/Anexa_Strategia_persoane_fara_adapost_01072022.pdf
https://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMSS/Transparenta_decizionala/Anexa_Strategia_persoane_fara_adapost_01072022.pdf
https://www.2021portugal.eu/en/news/lisbon-declaration-on-the-european-platform-on-combatting-homelessness/
https://www.2021portugal.eu/en/news/lisbon-declaration-on-the-european-platform-on-combatting-homelessness/
https://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html
https://www.refworld.org/docid/47a70799d.html
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.12%2FROU%2FQ%2F6&Lang=en&fbclid=IwAR02BotVhLlYS1iLXp7Pl-pBVqka_eg2idWFGDPQdB3hDsUcIw1fWpwpKcw


construi locuri de parcare, contravine flagrant tuturor principiilor asumate de România prin
documentele mai sus menționate, atât comunitare, cât și naționale.
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