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Stimate domnule Pre edinte,

BLOCUL Pentru Locuire este o re ea descentralizat de organiza ii ce lupt pentru
împuternicirea i organizarea politic a comunit ilor împotriva injusti iei locative. BPL s-a
constituit în 2017 în urma ac iunilor grupurilor militante pentru dreptul la locuire, dreptate
locativ i dreptul la ora : C i sociale ACUM!, Frontul Comun Pentru Dreptul La Locuire, ERomnja, Dreptul la Ora .
În contextul organiz rii primei întâlniri cu grupul de lucru institu ional în domeniul locuirii
în cadrul ANR, dorim s transmitem o serie de probleme i solu ii identificate de membrii no tri
cu privire la politicile de locuire.
1. Problemele de locuire identificate
Pe baza analizelor i ac iunilor activiste derulate de grup rile platformei BPL, sus inem
problemele de locuire cu care se confrunt persoanele de etnie rom sunt multiple. Ele
trebuie abordate împreun , acordând aten ie fiec rei manifest ri a crizei locuirii, dar i modului
în care acestea se întrep trund.
Aceste probleme includ:
Locuirea în s cie caracterizat de proasta calitate a locuin ei i de supra-aglomerare.
Locuirea informal i nesigur care se manifestat în lipsa de acte de proprietate asupra
terenului i/sau cl dirii, sau în lipsa de acte legale de închiriere a spa iului locativ.
Expunerea accentuat la riscul de evacuare for at , adic evacuare dintr-un spa iu de
locuire f
acces la o locuin alternativ adecvat ; adic evacuare care transform
oamenii afecta i de aceast interven ie în persoane f
ad post.
Accesul redus la locuin e sociale din fondul locativ public datorit atât stocului redus de
locuin e publice, cât i criteriilor de atribuire de locuin e sociale care nu faciliteaz
accesul persoanelor marginalizate la aceste locuin e.
Locuirea în proximitatea unui mediu toxic (sta ie de epurare a apei, ramp de de euri
etc.).
Locuirea într-o zon ghetoizat cu urm toarele caracteristici: separarea spa ial de
restul localit ii i lipsa accesului la transport public; subdezvoltarea infrastructurii
locative i lipsa accesului la servicii publice; marea majoritate a popula iei care locuie te
în zon este de etnie rom i se confrunt cu s cia m surabil în venituri dar i cu
excluziunea social în ceea ce prive te accesul la participare în procesele decizionale
locale.
Observând c în ultimii 25 de ani, grupurile cu veniturile cele mai mici (sau cele mai
race) ale clasei lucr toare au fost supuse în mod predominant inegalit ilor i excluziunii
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locative, f
s beneficieze de m suri guvernamentale care s le asigure locuin adecvat ,
accentu m obliga ia statului de a elabora i pune în practic o politic just i antirasist de
locuin e publice. Este timpul ca politica de locuire public s î i reintre în drepturi i s
rebalanseze nedrept ile i inegalit ile create în acest domeniu.

2. Propuneri privind politica de locuin e publice
1) Modificarea legii locuin ei prin armonizarea acesteia cu legisla ia social , cu legisla ia antidiscriminare i cu legisla ia privind urbanismul i amenajarea teritoriului, prin eforturile bine
coordonate ale unei comisii parlamentare speciale pe locuire, ale structurilor interministeriale
relevante i ale societ ii civile active în acest domeniu, în vederea reglement rii categoriei de
locuin public care s cuprind toate tipurile de locuin e construite din bugetul public (cu
eventuale complet ri din alte fonduri) i aflate în proprietatea statului, cu respectarea drepturilor
chiria ilor.
2) Administrarea adecvat a locuin elor publice ca bunuri de interes comun prin:
(2.1) sistarea definitiv a vânz rii locuin elor construite prin programul ANL, dar i a locuin elor
actualmente fond de stat care pân acum nu au fost vândute fo tilor chiria i,
(2.2) identificarea nevoii reale de locuin e publice la nivel de localit i i corelarea adecvat a
programelor de construc ie care produc locuin e publice cu aceast nevoie,
(2.3) reglementarea transparent
i clar a programelor de construc ie de locuin e în rela ia
dintre guvernarea central , jude ean i cea local , inclusiv a obliga iilor (inclusiv financiare) ale
tuturor p ilor.
3) Alocare de resurse bugetare pentru cre terea fondului de locuin e publice prin construc ii noi,
cât i prin reconvertirea imobilelor vacante sau rechizi ia imobilelor abandonate.
4) Prioritizarea, în urm torii 10 de ani, a accesului la locuin e publice a categoriilor sociale cu
venituri care îi plaseaz sub pragul s ciei (formând 25% din popula ia României), al celor care
tr iesc în zone dezavantajate i marginalizate, în locuin e inadecvate, sau în locuin e
neconven ionale, sunt amenin i de evacuare for at , au devenit persoane f
ad post, sunt
victime ale violen ei domestice, printre ele persoane de etnie rom supuse nu doar excluziunii
locative ci i rasismului institu ionalizat.

3. Pozi ia Blocului fa de propunerea de modificare a legii 350/2001 referitoare la
ez rile informale din România
Propunerea afirm c “recunoa terea juridic a acestor realit i spa iale i sociale” este singura
solu ie i include “limitarea extinderii necontrolate a a ez rilor informale”, neglijând consecin ele
pe care aceast limitare le poate avea asupra oamenilor în cauz . Prin aceste complet ri
propuse la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismului, locuitorii
ez rilor informale risc s fie criminaliza i înc odat , dup ce sunt deja stigmatiza i i pasibili
de ac ionare în judecat datorit “ocup rii abuzive” a unor terenuri cu spa iile locative informale.
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Consider m c propunerea se bazeaz pe imperativul de dobândire de proprietate
personal /privat asupra locuin ei informale i, astfel, se al tur demersurilor dedicate reducerii
totale a responsabilit ii statului pentru crearea unui fond de locuin e publice cu chirie
subven ionat pentru persoanele marginalizate social, a gazului metan, a salubrit ii.
Credem c asigurarea dreptului de proprietate nu poate fi o solu ie în toate situa iile de locuire
informal .
Referindu-ne la situa iile de locuire informal mai ales din ora e, rezultate din nevoia de locuin
în absen a unor programe guvernamentale de locuire pentru persoanele cu venituri reduse i
din procesele structurale ce le împing în astfel de situa ii, propunem:
1) Dezvoltarea i distribu ia just de locuin e publice în ora e, astfel încât tot mai pu ini oameni
fie nevoi i s ajung în locuin e informale;
2) Formalizarea locuin elor informale acolo unde oamenii î i doresc acest lucru i sus inerea
financiar a acestui efort;
3) Sus inerea din partea autorit ilor publice a dezvolt rii infrastructurii tehnico-edilitare în
aceste zone;
4) Sus inerea din partea autorit ilor publice a pl ii utilit ilor, în toate acele cazuri în care
persoanele nu î i permit acest lucru; i/sau negocierea pre urilor pentru utilit i cu distribuitorii;
5) Varianta de formalizare sub form de „cooperative de locuin e”, care s asigure sprijin atunci
când anumite familii nu mai pot pl ti costurile locuirii, respectiv care s preia locuin a ( i s o
men in de utilitate colectiv ) atunci când anumite familii nu mai vor/nu mai pot locui acolo.

4. Propunerile Blocului pentru Locuire în ce prive te evacu rile for ate
Consider m c legisla ia în vigoare din România nu respect reglement rile interna ionale în
ce prive te interzicerea evacu rilor (inclusiv evacu rile din spa ii de locuire informal ). Ea este
ilegitim
i imoral pentru c îi exclude pe evacua i, chiar pe via , de la dreptul la locuin
adecvat
i de la alte drepturi fundamentale ale omului. Evacu rile care au loc în România
încalc dreptul constitu ional la o via decent . Conform Constitu iei, “statul este obligat s ia
suri de dezvoltare economic
i de protec ie social , de natur s asigure cet enilor un
nivel de trai decent” (Art. 47, alin.1).
Consider m c evacu rile for ate afecteaz mai ales persoanele s race, care nu au resurse
pentru dobândirea unei locuin e de pe pia , i afecteaz în mod special persoanele de etnie
rom datorit faptului c ele nu se confrunt doar cu resurse financiare reduse ci i cu rasismul
institu ional care îi inferiorizeaz i stigmatizeaz i în domeniul locuirii.
Pe baza celor de mai sus, BPL sus ine c este nevoie de urm toarele:
Interzicerea prin lege a evacu rilor for ate, adic s nu se fac nicio evacuare f
relocare în locuin adecvat (termen de ocupare nedeterminat; spa iu termoizolat i
suficient pe membru de familie/gospod rie; acces sigur i continuu la utilit i de baz ;
situat în zon reziden ial cu acces facil la transport public, etc)
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Autorit ile publice locale, în mod special direc iile de patrimoniu/fond locativ i de
asisten social , s previn evacu rile for ate ale chiria ilor din locuin e de stat i/sau
sociale, pe baza prevederilor Legii pentru prevenirea marginaliz rii sociale, Legii privind
protec ia copilului, Legii privind persoanele cu dizabilit i.
Ministerul Justi iei, Ministerul Muncii i Justi iei Sociale, Ministerul Dezvolt rii i Uniunea
Na ional a Executorilor Judec tore ti i alte institu ii s sistematizeze i s fac publice
informa iile la nivel de ar cu privire la diversele tipuri de evacu ri, pentru a cunoa te
amploarea fenomenului i a identifica m suri adecvate.
Centralizarea i colectarea datelor despre evacu ri din locuin e s intre în obliga iile
autorit ilor publice locale (în mod special serviciilor de patrimoniu/fond locativ i
serviciilor de asisten social ).

În speran a c aceste recomand ri for fi utile pentru întâlnirea grupului de lucru, v
rug m s reveni i cu informa ii.

Cu stim ,
BLOCUL pentru Locuire
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