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În aplicația mea pentru poziția 1 anunțată de comisia temporară CES care derulează inițiativa 

studiului despre locuire, o poziție de expert în dreptul la locuire/ acces la locuire pentru 

grupuri vulnerabile, am propus comisiei utilizarea unei abordări intersecționale a acestui 

subiect. Punctajul obținut la evaluarea expertizei mele și abordării propuse în prima fază a 

concursului pentru această poziție, și lipsa motivării transparente a acestuia, m-a descurajat de 

la participarea la interviu. Totuși, deoarece pentru mine a fost și rămâne importantă să am o 

contribuție la regândirea politicii locuirii în România, depun în atenția Dumneavoastră prezenta 

analiză sumară în calitatea mea de membru în C2 a CES România.  

Această analiză sumară corespunde parțial termenilor de referință anunțate de comisia 

temporară pe locuire a CES pentru poziția 1. Ea include printre altele, precum reflectă cuprinsul 

de mai jos, referiri la legislația internațională și cea românească în domeniul locuirii, precum și 
recomandări privind îmbunătățirea legislației din România pe subiectul dreptului la locuire si 

accesului la locuințe decente pentru grupuri vulnerabile. 

Menționez că începând din 1 aprilie 2022 mă retrag din statutul meu de membru al Comisiei 2 

din cadrul CES România. De aceea depun această analiză sumară acum, la final de martie 

2022. CES o va utiliza sau nu în funcție de interesele urmărite cu studiul derulat.  
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1. Problema locuirii în România 

În prezent, în România nu sunt asigurate nici dreptul la o locuință adecvată, nici interzicerea 

evacuărilor forțate, lăsând loc abuzurilor și încălcării drepturilor economice și sociale pentru 

multe grupuri vulnerabile,1 cu venituri mici, care nu își pot permite costurile locuințelor (chiriile 

private și costurile locuințelor de pe piață și/sau utilități). De aceea, în august 2021 Blocul pentru 

Locuire a trimis o sesizare către ONU în cadrul acțiunii acesteia de colectare a unor propuneri cu 

privire la temele pe care Comitetul pentru Drepturi Economice, Sociale și Culturale ar trebui să 

le monitorizeze în România. În toamna aceluiași an, propunerea noastră a fost inclusă în decizia 

E/C.12/ROU/Q/6 din 15.11.2021 a Consiliul Economic și Social al Organizației Națiunilor 

Unite.2  

Încălcarea dreptului la locuință adecvată și lipsa interzicerii prin lege a evacuărilor forțate sunt cu 

atât mai grave cu cât România are o populație largă expusă riscului de sărăcie chiar și după 

transferurile sociale care, din păcate, au un efect foarte slab asupra reducerii sărăciei: în 2018, 

conform Eurostat, 21,5% din populația totală și 28,5 % din populația neocupată s-a confruntat cu 

sărăcia monetară; aproape 16% dintre cei angajați erau săraci în funcție de nivelul veniturilor lor; 

47,8% din populație nu a putut face față unor cheltuieli neașteptate; peste 31% din populație s-a 

confruntat cu privațiuni materiale, neputând satisface mai multe resurse importante necesare unui 

trai decent; aproximativ 35% din populația totală a suferit de efectele sărăciei-și-excluziunii-

sociale. 3 De atunci, criza epidemiologică și cea economică indusă de măsurile de combatere a 

pandemiei, apoi criza energetică, inflația și aferenta criză alimentară acutizate în contextul 

războiului din Ucraina și creșterii investițiilor în militarizare, au făcut ca situația economică a 

unei mari părți a populației să se înrăutățească, respectiv puterea lor de cumpărare (și inclusiv de 

achiziționare sau închiriere a unei locuințe de pe piață) să se diminueze. Astfel, datorită situației 

lor financiare, numărul celor care constituie grupurile vulnerabile va crește. Va deveni tot mai 

clar, că statul român va trebui să își întărească eforturile pentru a asigura măsuri locative urgente 

dedicate acestora, și că, dincolo de ele, este nevoie de schimbarea radicală a politicii de locuire în 

direcția recunoașterii valorii sociale a locuirii.    

Criza locuirii în România se manifestă în lipsa acută de locuințe sociale, supraaglomerarea 

locuințelor, încărcarea gospodăriilor cu costurile locuirii, în evacuările forțate, dar și în numărul 

 
1 Pentru a defini cine intră printre “grupurile vulnerabile” din punctul de vedere al locuirii, în Căsuța 7 fac 
referiri la prevederile legislative existente.      

2 https://bloculpentrulocuire.ro/2021/12/03/romania-trebuie-sa-raporteze-la-organizatia-natiunilor-
unite-respectarea-dreptului-la-locuinta-adecvata-si-prevenirea-evacuarilor-fortate/#more-845  

3 Detalii despre aceste situații se pot găsi în documentul Propunere pentru Planul Național de Redresare 
și Reziliență accesibil aici - https://casisocialeacum.ro/archives/6169/propunere-pentru-planul-national-
de-redresare-si-rezilienta/ 

https://bloculpentrulocuire.ro/2021/12/03/romania-trebuie-sa-raporteze-la-organizatia-natiunilor-unite-respectarea-dreptului-la-locuinta-adecvata-si-prevenirea-evacuarilor-fortate/#more-845
https://bloculpentrulocuire.ro/2021/12/03/romania-trebuie-sa-raporteze-la-organizatia-natiunilor-unite-respectarea-dreptului-la-locuinta-adecvata-si-prevenirea-evacuarilor-fortate/#more-845
https://casisocialeacum.ro/archives/6169/propunere-pentru-planul-national-de-redresare-si-rezilienta/
https://casisocialeacum.ro/archives/6169/propunere-pentru-planul-national-de-redresare-si-rezilienta/
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mare de gospodării care suferă de pe urma efectelor privațiunilor locative, toate acestea în paralel 

cu dezvoltarea imobiliară care aduce mari profituri investitorilor. 4 

 

Căsuța 1 

 

Printre cauzele problemelor locuirii sau crizei locative se găsesc următoarele fenomene:  

1) Preponderența producției private a fondului de locuințe, ceea ce face ca accesul la 

locuință se poate realiza aproape în exclusivitate pe piață, iar cei/cele cu venituri reduse 

nu au resurse suficiente pentru a-și achiziționa sau închiria o locuință de pe piață.   

2) Lipsa de investiții publice în construcția de noi locuințe publice, inclusiv sociale, dar și 

neglijarea vechiului fond locativ de stat.  

3) Criterii discriminatorii de atribuire de locuințe sociale care exclud categoriile 

defavorizate de la accesul la locuințe sociale.  

4) Comodificarea excesivă a locuinței, ceea ce face că valoarea de schimb a locuinței 

domină valoarea sa de uz sau valoarea socială. 

5) Dezvoltarea imobiliară este mijloc preferat al acumulării de capital, astfel că fondul 

imobiliar se produce și se tranzacționează ca investiție cu scopul de a crea profit. 

 

 

 

2. Abordarea intersecțională privind locuirea din perspectiva drepturilor 

omului     

În literatura de specialitate, dar și în activismul pentru diverse drepturi, există accepțiuni diferite 

ale intersecționalității. În România, accepțiunea dominantă pare să fie cea care vorbește despre 

categorii identitare supuse discriminării multiple, și o cumulare a efectelor negative ale 

poziționării la intersecția mai multor identități. Genul, etnia, vârsta, orientarea sexuală par să fie 

cele mai frecvent menționate.  

În numele identităților multiple rezultate la intersecția acestora se definesc revendicări sau 

propuneri de recomandări privind incluziunea grupurilor vulnerabile sau categoriilor 

dezavantajate/ defavorizate în societatea majoritară.  

 

 

 
4 În ultimii 6 ani, echipa mișcării Căși sociale ACUM! din Cluj, și a Blocului Pentru Locuire din România au 
făcut mai multe cercetări și analize despre aceste fenomen, ale căror rezultate sunt accesibile pe 
paginile lor de internet.  
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Căsuța 2 

 

Recomandări 

Abordarea propusă de mine se bazează pe o privire sistemică asupra intersecționalității. 

Aceasta înseamnă cel puțin două lucruri:  

1) Recunoașterea modului în care capitalismul, rasismul și patriarhatul creează categorii 

sociale exploatate, inferiorizate și subordonate, deposedate printre altele de condiții 

adecvate de locuire. Astfel, analiza non-accesului la locuire adecvată nu se face prin 

prisma individului sau grupului vulnerabil, ci prin prisma proceselor care 

vulnerabilizează categorii sociale. Vulnerabilitatea celor din urmă nu rezultă doar din 

modul în care funcționează economia creatoare de inegalități și sărăcie, ci și din politici 

locative care financializează locuirea și neagă accesul în fapt al oamenilor la drepturi 

social-economice, inclusiv la dreptul la locuire. 

Accesul în fapt la dreptul la locuire al tuturor, și în mod particular al grupurilor 

vulnerabile depinde de respectarea de către stat a obligațiilor sale față de cetățeni.  

 

2) Recunoașterea faptului că în absența asigurării dreptului la locuire se violează o serie 

de alte drepturi ale omului. Pentru că, locuirea inadecvată și nesigură afectează grav 

sănătatea oamenilor, le reduce șansa de a-și putea găsi locuri de muncă adecvate și a-și 

întreține/ reproduce în mod adecvat forța de muncă, limitează posibilitatea copiilor de a 

face față obligațiilor școlare, îi stigmatizează pe cei constrânși să locuiască în locuințe 

improprii. În plus, persoanele care trăiesc în nesiguranță locativă și sunt stigmatizate 

(și) datorită condițiilor lor de locuire, sunt excluse de la procesele de luare a deciziilor, 

interesele și nevoile lor ori nu sunt cunoscute, ori sunt neglijate de autoritățile 

administrației publice.  

Asigurarea pentru toți, și în mod special pentru grupurile vulnerabilizate de inegalități și 

sărăcie, a drepturilor omului în toate domeniile vieții (educație, muncă, sănătate, 

participare socială și politică) depinde de modul în care statul le asigură acestora în mod 

efectiv accesul la locuință adecvată.    

 

Unul dintre drepturile fundamentale definite în Constituția României este dreptul la un trai 

decent, iar statul român, fiind un stat social, trebuie să asigure cetățenilor săi acest drept. 

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...  

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.   

Chiar dacă dreptul la locuire nu este definit în Constituția României în mod explicit, este de la 

sine înțeles faptul că traiul decent nu există fără o locuire decentă.  
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- Pentru că viața trăită într-o locuință fără utilități, sau într-o locuință supraaglomerată, sau 

într-o locuință amplasată în mediu toxic nu este un trai decent.  

- Pentru că viața trăită sub cerul liber, sau într-un adăpost slab echipat sau care limitează 

libertatea locuitorilor nu este un trai decent.  

- Pentru că viața trăită în nesiguranța datorată riscului de evacuare sau a nerecunoașterii 

legale a locuinței, sau viața dusă prin traumele evacuării și a rămânerii fără o locuință 

adecvată după evacuare nu este un trai decent.  

- Precum nu este un trai decent nici acomodarea la condiții de trai degradante în condițiile 

lipsei resurselor financiare necesare achiziționării sau închirierii unei locuințe adecvate de 

pe piață.  

 

 

Căsuța 3 

 

Recomandări 

Traiul decent presupune o locuință decentă sau adecvată. Propunerea mea cu privire la 

modificarea legislației românești pentru ca aceasta să asigure dreptul/ accesul la locuire al 

grupurilor vulnerabile este aceea de a porni acest demers de la recunoașterea nevoii de a 

respecta cele șapte criterii ale dreptului la locuință adecvată definite în prevederile 

Organizației Națiunilor Unite.    

 

 

 

 

3. Dreptul la locuință adecvată 

Dreptul la locuință adecvată a fost recunoscut ca parte a dreptului la un nivel de trai adecvat 

în articolul 25 din Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948, și în articolul 11.1 din 

Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale din 1966.  

Comitetul pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale al Organizației Națiunilor Unite a 

subliniat că dreptul la o locuință adecvată nu trebuie interpretat în mod restrictiv. Mai degrabă, 

acesta ar trebui văzut ca fiind dreptul de a trăi undeva în siguranță, pace și demnitate. 

Caracteristicile dreptului la o locuință adecvată sunt clarificate în principal în observațiile 

generale nr. 4 (1991) ale Comitetului privind dreptul la o locuință adecvată și nr. 7 (1997) 

privind evacuările forțate.   

Libertățile incluse în dreptul la locuință adecvată sunt: protecția împotriva evacuărilor forțate și 

a distrugerii și demolării arbitrare a locuinței proprii; dreptul de a nu fi supus unei ingerințe 

arbitrare în propria locuință, în viața privată și în familie; precum și dreptul alegerii reședinței, 

stabilirea locului unde să se locuiască și libertatea de mișcare.  

Iar drepturile componente ale dreptului la o locuință adecvată includ: siguranța deținerii 

locuinței; restituirea locuinței, a terenurilor și a proprietății; accesul egal și nediscriminatoriu la o 
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locuință adecvată; și participarea la luarea deciziilor legate de locuințe la nivel național și 

comunitar. 

Biroul Înalt al Drepturilor Omului al Organizației Națiunilor Unite consideră că dreptul la 

locuință adecvată înseamnă satisfacerea simultană a șapte criterii.   

 

Căsuța 4 

 

Recomandări 

Pentru a asigura dreptul/ accesul la locuire al grupurilor vulnerabile, este nevoie de modificări 

în legea locuinței, în legislația socială, în legislația antidiscriminării și legea urbanismului 

astfel încât aceste legi să asigure, prin măsuri universale dar și prin măsuri afirmative, că și în 

cazul acestor grupuri se satisfac în mod simultan cele șapte criterii ale locuirii adecvate. 

1. Securitatea legală a posesiunii: indiferent de tipul posesiunii se impune garantarea 

protecției legale împotriva evacuării sau altor riscuri legate de locuire. 

2. Accesibilitatea financiară: costurile financiare ale locuirii nu trebuie să fie atât de mari 

încât să facă imposibilă satisfacerea altor nevoi (alimente, educație școlară, îngrijirea 

sănătății, etc). 

3. Locuibilitatea: asigurarea unor elemente, precum spațiu adecvat, protecție față de frig, 

căldură, vânt, ploaie etc, și protecție față de alte elemente care pun în pericol sănătatea 

(ex. poluare).  

4. Accesibilitatea serviciilor, facilităților și infrastructurii: apă potabilă adecvată, 

colectare de deșeuri, electricitate, surse de încălzire, igienă 

5. Accesul tuturor persoanelor:  nevoile speciale ale persoanelor sărăce, ale persoanelor 

cu dizabilități, persoanelor care aparțin unor grupuri discriminate, ale victimelor unor 

dezastre naturale sau politice. 

6. Locația: asigurarea accesului la diverse opțiuni de angajare, servicii medicale, școli, 

instituții pentru îngrijiraea și educația copiilor, asigurarea locuinței în mediu sănătos(nu 

în medii poluate sau în apropierea unor surse toxice). 

7. Adecvarea culturală: asigurarea exprimării identității culturale și stilului de viață 

preferat. 

 

 

 

 

4. Reglementări internaționale ale dreptului la locuire și nevoia 

armonizării legislației românești cu acestea 

Art. 25. Orice om are dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea și bunăstarea lui și 

familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuința, îngrijirea medicală, precum și 

serviciile sociale necesare; el are dreptul la asigurare în caz de șomaj, boală, invaliditate, 
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văduvie, bătrânețe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistență, în urma unor 

împrejurări independente de voința sa. Declarația Universală a Drepturilor Omului 

Art. 11. Statele părți la prezentul Pact recunosc dreptul oricărei persoane la un nivel de trai 

suficient pentru ea însăși și familia sa, inclusiv hrană, îmbrăcăminte și locuință suficiente, 

precum și la o îmbunătățire continuă a condițiilor sale de existență. Pactul internațional privind 

drepturile socio-economice și culturale 

Art.1. Dreptul la o locuință adecvată este un drept fundamental considerat de importanță 

centrală pentru ca o persoană să se poată bucura de toate celelalte drepturi economice, sociale și 

culturale. 

Art.7. Dreptul la o locuință adecvată este un drept indisociabil de alte drepturi ale omului și 

de principiile fundamentale care stau la baza Pactului. (...) Acesta trebuie să fie asigurat tuturor 

persoanelor, indiferent de nivelul venitului ori de accesul acestora la resurse economice. 

Comitetul Drepturilor Economice, Sociale și Culturale al Organizației Națiunilor Unite,  

Comentariul general nr. 4/1991 

Partea I – Art. 31. Orice om are dreptul la locuință.  

Partea II – Art. 31. În vederea asigurării exercitării efective a dreptului la locuință, părțile se 

angajează să ia măsuri destinate: 1. să favorizeze accesul la locuință la un nivel adecvat; 2. să 

prevină și să atenueze lipsa locuințelor în vederea eliminării progresive a acestei situații; 3. să 

facă accesibil costul locuinței pentru persoanele care nu dispun de resurse suficiente. Carta 

socială europeană revizuită în 1996 

Parlamentul European invită Comisia să propună un cadru UE pentru strategiile naționale privind 

persoanele fără adăpost și invită, de asemenea, statele membre să adopte principiul „locuință 

înainte de toate”, pe baza bunelor practici din unele state membre, care contribuie la reducerea 

substanțială a ratei lipsei de adăpost prin introducerea unor planuri de acțiune ferme și a unor 

abordări inovatoare; afirmă că astfel de abordări inovatoare se bazează pe conceptul că a avea o 

locuință este un drept fundamental al omului și dezvoltă apoi trasee de integrare socială și 

profesională mai ample. Rezoluția Parlamentului European referitoare la combaterea 

fenomenului persoanelor fără locuință în UE, 18.11.2020 (2020/2802(RSP) 

Parlamentul European solicită Comisiei și statelor membre să se asigure că dreptul la o locuință 

adecvată este recunoscut și aplicabil ca drept fundamental al omului prin dispozițiile legislative 

europene și naționale aplicabile; invită Comisia și statele membre să asigure tuturor acces egal la 

locuințe decente, inclusiv la apă potabilă curată și de înaltă calitate, la salubrizare și igienă 

adecvate și echitabile, la rețeaua de canalizare și apă curentă, la un mediu interior de calitate, 

precum și la energie accesibilă, fiabilă și durabilă pentru toți, contribuind astfel la eradicarea 

sărăciei sub toate formele sale, protejând drepturile omului în cazul gospodăriilor dezavantajate 

și sprijinind grupurile vulnerabile, pentru a le proteja sănătatea și bunăstarea; Rezoluția 

Parlamentului European cu privire la accesul tuturor la locuințe decente și la prețuri accesibile, 

21 ianuarie 2021, (2019/2187(INI) 
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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), Biroul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (2014) 

Art. 8, alin (1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a 

domiciliului său şi a corespondenţei sale.  

Art. 8, alin (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 

Art. 1 - Toate persoanele trebuie să posede un grad de securitate în ce privește locuirea, care 

garantează protecția legală față de evacuările forțate. Evacuările forțate sunt incompatibile cu 

prevederile Pactului internațional privind asigurarea drepturilor sociale, economice și culturale. 

Art. 10 - Femeile, tinerii, persoanele în vârstă, minoritățile etnice și alte minorități, precum și alte 

persoane și grupuri vulnerabile sunt afectate în mod disproporționat de evacuările forțate. (...) 

când au loc evacuări, o obligație adițională a Guvernelor este să ia măsurile necesare pentru a se 

asigura că acestea nu implică nicio formă de discriminare. 

Art. 13 - Statele Părți trebuie să asigure înainte de a face orice fel de evacuare, mai ales în 

cazurile care implică grupuri mari, că toate alternativele fezabile au fost căutate în consultare cu 

persoanele afectate și utilizarea forței la evacuare este înlăturată. Pentru cei afectați de ordine de 

evacuare, li se vor asigura remedii sau proceduri legale. Persoanelor afectate de evacuare trebuie 

să li se respecte dreptul la compensare pentru bunurile pierdute. 

Art. 19 - Statele Părți sunt obligate să ofere informații privind evacuările forțate. Acestea includ 

informații legate de (a) numărul persoanelor evacuate în ultimii cinci ani și numărul persoanelor 

care nu dispun de protecție legală față de evacuările arbitrare sau de orice fel, (b) legislația 

privind drepturile locatarilor în ce privește siguranța locuirii și protecția față de evacuări și (c) 

legislația care interzice orice formă de evacuare. 

Art 20 - Statele Părți trebuie să ia măsuri în cazul unor programe de regenerare urbană, de 

dezvoltare infrastructurală, de înfrumusețare a localității sau altele asemenea, care garantează 

protecție împotriva evacuărilor și/sau garantează relocarea de comun acord cu persoanele 

afectate. Comitetul ONU pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale, Comentariul 

General 7/ 1997 
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Căsuța 5 

 

Recomandări 

Pentru ca prevederile internaționale de mai sus privind dreptul la locuire să își facă simțite 

efectele și în România, statul român trebuie să ratifice toate articolele tratatelor la care 

este semnatară, și să se asigure că le transpune în legislația națională.  

De asemenea, ca stat membru al UE, statul român trebuie să dea curs implementării, prin 

legislația proprie, a rezoluțiilor Parlamentului European cu privire la dreptul tuturor la 

locuință adecvată. 

Deoarece evacuările care lasă persoanele evacuate fără alternativă locativă adecvată (adică 

evacuările forțate) violează drepturile acestora la locuire, în vederea asigurării accesului pentru 

toți la locuințe adecvate, statul român trebuie să interzică prin lege evacuările forțate și să 

impună autorităților administrației locale să le prevină prin măsuri integrate socio-

locative. Doar în acest fel, statul român va putea să înceapă respectarea reglementărilor 

internaționale în domeniu, adică să abordeze evacuarea forțată din locuință prin prisma 

efectelor sale socio-umane și din punctul de vedere al încălcării drepturilor omului.  

Totuși, sunt multe situații de locuire în care prevenirea și interzicerea evacuării nu poate să fie 

doar un scop în sine. Locuirea în condiții inadecvate și/ sau în medii toxice impune ori 

asigurarea îmbunătățirii condițiilor de infrastructură și de mediu, ori relocarea 

locuitorilor în locuințe alternative adecvate. Pentru cei din urmă, mai ales dacă este vorba 

de persoane/ familii cu venituri reduse, alocarea de urgență de locuințe sociale de calitate ar fi 

soluția cea mai bună la problemele lor de locuire.   

În general, în politicile de locuire trebuie să se ia în considerare și relația dintre locuire și 

mediu, pentru că doar astfel se poate asigura accesul efectiv la dreptul la un mediu sănătos.5      

Mai departe, respectarea obligațiilor statului în vederea asigurării accesului în fapt al tuturor 

cetățenilor la drepturi social-economice, inclusiv la dreptul la locuire, nu ar trebui să se 

restrângă la actul legislativ. Legile trebuie să fie puse în aplicare prin politici publice, iar cele 

din urmă ar trebui transformate în planuri de acțiuni concrete pe termen scurt, mediu și lung, 

cu obiective și indicatori bine definiți. La rândul lor, aceste planuri, pentru ca ele să devină 

funcționale, trebuie să fie bazate pe alocări financiare necesare realizării lor, și monitorizate 

de către instituții cu atribuții în sancționarea autorităților publice care nu își respectă 

obligațiile asigurării unei locuințe adecvate pentru toți.       

 

 

 

 

 
5 Detalii cu privire la aceste aspecte se pot regăsi în raportul și policy brief ENHOJUST pentru justiție 
antirasistă de mediu și de locuire, accesibile aici - https://www.desire-ro.eu/?p=4079, și aici - 
https://www.desire-ro.eu/?p=4054  

https://www.desire-ro.eu/?p=4079
https://www.desire-ro.eu/?p=4054
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5. Reglementări legislative ale dreptului la locuire în România și nevoia de 

a le îmbunătăți în vederea asigurării accesului la locuință adecvată al 

grupurilor vulnerabile 

 

Preambul. Reglementarea cadrului general de realizare, exploatare şi administrare a locuinţelor 

are la bază următoarele principii: Accesul liber şi neîngrădit la locuinţă este un drept al 

fiecărui cetăţean. Realizarea locuinţelor constituie un obiectiv major, de interes naţional, 

pe termen lung, al administraţiei publice centrale şi locale. Legea Locuinței 

 

Căsuța 6 

Recomandări 

Conform Legii locuinței, locuința socială este o locuință la care sunt îndreptățite toate 

persoanele care nu își pot achiziționa sau închiria o locuință de pe piață. Astfel, locuințele 

sociale sunt un instrument prin care se poate garanta ca și persoanele cu venituri reduse și/sau 

grupurile vulnerabile să poată să facă uz de dreptul lor la locuință adecvată. Legea definește 

pragul de eligibilitate la locuință socială la nivelul salariului mediu pe economie.   

În vederea asigurării accesului la locuință adecvată al grupurilor vulnerabile, alături de alte 

categorii care sunt îndreptățite să primească o locuință socială, autoritățile administrației 

publice centrale și locale trebuie să asigure : 

- Realizarea unui număr adecvat de locuințe sociale în fiecare localitate în funcție 

de nevoile locale, identificate cel puțin din 5 în 5 ani prin diverse mijloace.  

- Obligarea autorităților administrației publice locale ca în funcție de nevoile locale 

corect identificate să aloce un procent anume din bugetele locale anuale realizării 

de noi locuințe sociale, precum și a administrației centrale de a completa fondurile 

locale necesare cu acest scop.  

- Obligarea autorităților locale de a asigura accesul la o locuință socială adecvată 

tuturor solicitanților într-o perioadă rezonabilă față de prima solicitare de 

locuință socială, astfel încât să nu pună solicitanții an de an, timp de 5-10-20 de 

ani să concureze între ei pe un fond foarte redus de locuințe sociale. 

- Interzicerea ca autoritățile publice locale să introducă printre criteriile de 

atribuire de locuințe sociale criterii care contravin spiritului legii locuinței care 

definește locuința socială ca o nevoie și nu un merit sau un privilegiu.  

- Eliminarea tuturor criteriilor discriminatorii din setul de criterii de atribuire de 

locuințe sociale, care exclud de la dreptul la locuință socială persoanele 

discriminate, sau le restricționează exercițiul acestui drept.  

- Măsuri speciale aplicate în vederea asigurării accesului efectiv la locuință 

adecvată, sau acțiuni afirmative ce vizează protecţia grupurilor defavorizate care 

nu se bucură de egalitatea șanselor în accesul la o locuință adecvată, inclusiv 

locuință socială. Ele nu constituie discriminare, dimpotrivă, sunt măsurile care 

asigură nediscriminarea lor, adică faptul că ele își pot exercita drepturile.   
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Art. 25, alin. (1). În funcţie de nivelurile veniturilor stabilite în temeiul prevederilor art. 23 

consiliile locale au obligaţia de a asigura accesul persoanelor şi familiilor marginalizate, 

identificate potrivit art. 24, la locuinţă şi la serviciile publice de strictă necesitate, cum sunt: 

apă, energie electrică, gaze naturale, termoficare etc. Legea privind prevenirea și combaterea 

marginalizării sociale 

Art. 53, alin. (2) Pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială, prin 

politicile publice iniţiate, statul: a) asigură accesul persoanelor vulnerabile la unele drepturi 

fundamentale, cum ar fi: dreptul la locuinţă, la asistenţă socială şi medicală, la educaţie şi 

la loc de muncă; b) instituie măsuri de sprijin conform nevoilor particulare ale persoanelor, 

familiilor şi grupurilor defavorizate. 

Art. 56, alin. (1). Principalele categorii de servicii sociale având drept scop exclusiv prevenirea 

şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială sunt adresate persoanelor şi familiilor 

fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor traficului de 

persoane, precum şi persoanelor private de libertate.  Legea asistenței sociale 

Art. 6, alin. (1). Persoanele cu handicap beneficiază de drepturi la:  

(e) Locuință, amenajarea mediului de viață personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, 

informațional și comunicațional. 

Art. 20, alin. (1). În vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap la obținerea unei 

locuințe, autoritățile publice au obligația să ia măsuri pentru introducerea unui criteriu de 

prioritate pentru închirierea, la nivelurile inferioare, a locuințelor care aparțin domeniului public 

al statului ori unităților administrativ-teritoriale ale acestuia. 

Art. 79, alin. (1). Promovarea și respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități reprezintă o 

obligație pentru autoritățile statului român.  Legea privind protecția drepturilor persoanelor 

cu handicap 

Art. 48, alin. (2). În cazul în care părinții sau persoanele care au, potrivit legii, obligația de a 

întreține copilul nu pot asigura, din motive independente de voința lor, satisfacerea 

nevoilor minime de locuință, hrană, îmbrăcăminte și educație ale copilului, statul, prin 

autoritățile publice competente, este obligat să asigure acestora sprijin corespunzător, sub 

formă de prestații financiare, prestații în natură, precum și sub formă de servicii, în condițiile 

legii. 

Art. 49, alin. (5). Organele de specialitate ale administrației publice centrale și autoritățile 

administrației publice locale sunt obligate să inițieze programe și să asigure resursele 

necesare dezvoltării serviciilor destinate satisfacerii nevoilor copiilor cu handicap și ale 

familiilor acestora în condiții care să le garanteze demnitatea, să le favorizeze autonomia și să le 

faciliteze participarea activă la viața comunității. Legea privind protecția drepturilor copiilor 

Art. 19.1, alin. (1) Autoritățile administrației publice centrale și locale, .... cooperează cu 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: așezările informale identificate să 

fie prioritare în cadrul acțiunilor și politicilor publice privind locuirea, accesul la 

infrastructură, sănătatea publică și siguranța persoanelor. 
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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. 

Art. 27.1, alin (2), punctul (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. Legea nr. 151/2019 pentru completarea Legii nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului și urbanismul 

Art. 1, alin (2) Principiul egalității între cetățeni, al excluderii privilegiilor și discriminării 

sunt garantate în special în exercitarea următoarelor drepturi: ... (e) drepturile economice, 

sociale și culturale, în special ... (iii) dreptul la locuință.  

Art. 2, alin (9) Măsurile luate de autoritățile publice sau de persoanele juridice de drept privat în 

favoarea unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comunități, vizând asigurarea 

dezvoltării lor firești și realizarea efectivă a egalității de șanse a acestora în raport cu celelalte 

persoane, grupuri de persoane sau comunități, precum și măsurile pozitive ce vizează protecția 

grupurilor defavorizate nu constituie discriminare în sensul prezentei ordonanțe. 

Ordonanţa de Guvern nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, aprobată prin Legea 48/2002 şi modificată prin Ordonanţa de Guvern 

nr.77/20033, aprobată prin Legea 27/2004 

 

Căsuța 7 

 

Recomandări 

Prevederile legilor de mai sus, atunci când definesc obligațiile statului în ceea ce privește 

asigurarea unei locuințe, se referă la categorii sociale particulare :  

- persoane marginalizate social;  

- persoane și familii cu venituri reduse;  

- persoane cu dizabilități;  

- copii;  

- persoane care locuiesc în așezări informale;  

- persoane sau grupuri discriminate pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, 

categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică 

necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată. 
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În legea locuinței, dincolo de stabilirea eligibilității la locuință socială prin nivelul venitului și 

lipsa unei locuințe în proprietate personală, următoarele categorii de persoane sunt definite ca 

posibile beneficiare de locuințe sociale: 

- persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele 

retrocedate foştilor proprietari;  

- tinerii care au vârsta de până la 35 de ani;  

- tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani;  

- invalizii de gradul I şi II;  

- persoanele cu handicap;  

- pensionarii;  

- veteranii şi văduvele de război;  

- beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au 

contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de 

persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti 

anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, ... şi ai prevederilor 

Decretului-lege nr. 118/1990 ....;  

- alte persoane sau familii îndreptățite.   

Normele metodologice ale aplicării legii locuinței (Art. 21) prevăd că următoarele condiții  

trebuie punctate cu scopul stabilirea ordinii de prioritate în atribuirea de locuință socială: 

- condiții de locuire; 

- starea de sănătate; 

- număr de copii; 

- vechimea cererii de locuințe sociale.  

Ceea ce se poate observa în practica cotidiană a autorităților publice locale, este că 

acestea atribuie locuințe sociale pe baza legii locuinței. Deoarece localitățile dispun de un 

număr foarte redus de locuințe sociale, toate categoriile de mai sus, inclusiv cele definite 

ca și aparținând unor grupuri vulnerabile sau categorii defavorizate/ dezavantajate sau 

cele care locuiesc în nesiguranță și în condiții inadecvate, sunt puse să concureze între ele 

de-a lungul mai multor ani sau chiar decenii.  

De aceea, este clar că acest sistem de repartizare, și mai ales lipsa de voință politică de 

creștere a numărului de locuințe sociale în funcție de nevoile locale, încalcă în mod 

constant drepturile persoanelor care au nevoie de locuință socială și care ar fi 

îndreptățite la ele conform legii.  

În multe cazuri, persoanele vulnerabilizate de inegalități și sărăcie, pe lângă locuință au 

nevoie și de servicii sociale. Pe fondul urmăririi principiului locuință înainte de toate, 

autoritățile locale trebuie să ofere un pachet de măsuri socio-medicale care să susțină 

persoanele/familiile beneficiare de locuințe sociale, precum și să se asigure că previne 

evacuările forțate.  
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Într-un final, putem conclude, că cea mai bună măsură pentru asigurarea dreptului/ 

accesului la locuință a grupurilor vulnerabile este cea a creșterii fondului de locuințe 

sociale în fiecare localitate în funcție de nevoile reale.  

Astfel, cazurile cele mai vulnerabilizate de privațiuni materiale vor putea să fie prioritizate în 

procesul de atribuire de locuință socială în timp ce nu s-ar nega nici dreptul la locuință socială al 

altor categorii  îndreptățite la ele conform legii locuinței.  

O astfel de abordare ar asigura ca locuința socială să nu funcționeze doar ca un instrument al 

incluziunii sociale, ci și ca un factor prin care statul reglementează piața rezidențială venind 

în sprijinul celor care au nevoie de o locuință adecvată la un preț accesibil în funcție de veniturile 

lor. Mai departe, o astfel de abordare ar preveni procesele de segregare rezidențială, creând 

spații rezidențiale de bună calitate pentru toți.  

Pentru a atinge acest deziderat, modificarea legii locuinței trebuie să includă o serie de măsuri 

cu privire la aspectele instituționale și financiare ale realizării prin construcție sau prin alte 

metode de locuințe sociale, precum și ale administrării acestora prin implicarea asociațiilor de 

chiriași în luarea deciziilor de către direcțiile de specialitate ale primăriilor.     
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ANEXE 

 

Abordarea propusă pentru poziția Expert 1 : Expert în dreptul la locuire/ 

acces la locuire pentru grupuri vulnerabile - Enikő Vincze 

Analiza pe care îmi doresc să o realizez pentru studiul CES pe tema locuirii face uz de abordarea 

intersecțională a dreptului la locuire, pentru că aceasta este în măsură să: 

- Clarifice relația între dreptul la locuire ca drept universal al omului și dreptul la locuință 

adecvată al persoanelor/ grupurilor vulnerabile/ marginalizate/ dezavantajate, dintre care 

multe sunt supuse discriminării multiple și nedreptăților intersecționale.   

- Definească drepturile locative ca un set de drepturi precum dreptul la locuință adecvată, 

dreptul la locuință socială, dreptul de a fi protejat împotriva evacuărilor forțate, dreptul de 

a fi protejat împotriva violenței, dreptul de a locui în mediu sănătos. 

- Considere dreptul la locuire în relație cu dreptul constituțional la un trai decent.   

- Discute drepturile locative din perspectiva justiției locative ca parte a justiției sociale.  

- Analizeze asigurarea dreptului la locuire ca o condiție pentru accesul la celelalte drepturi.   

- Trateze asigurarea dreptului la locuire ca instrument al reducerii sărăciei și inegalităților.  

- Analizeze legislația locuirii cu privire la locuințe sociale în relație cu legislația anti-

discriminare privind locuirea, precum și cu legislația socială și cea referitoare la dreptul 

la locuire al persoanelor aparținând unor grupuri vulnerabile (copii, persoane cu 

dizabilități, tineri care ies din sistemul de ocrotire a copiilor, romi care trăiesc în sărăcie, 

persoane evacuate sau sub risc de evacuare, persoane fără adăpost, persoane cu venituri 

reduse, persoane victime ale violenței domestice). 

- Analizeze legislația românească privind drepturile locative în relație cu legislația 

internațională din domeniu (tratate, convenții și rezoluții ONU și UE, ratificate sau nu.  

- Evalueze legislația privind dreptul la locuire în relație cu programele guvernamentale de 

finanțare a fondului locativ public și a fondului de locuințe dedicate persoanelor 

marginalizate, precum și în relație cu programele de finanțare europene.    

- Considere relația între dreptul la locuire reglementat prin lege, pe de o parte, și – pe de 

altă parte – condițiile economice și politicile publice necesare în vederea capacitării 

fiecărui om de a-și exercita acest drept. 

Recomandările făcute pe baza analizelor de mai sus, se vor referi la aspecte precum: 

- Nevoia de a aborda locuirea din punctul de vedere al drepturilor omului și de a 

recunoaște valoarea socială a locuinței. 

- Definirea unor principii pentru îmbunătățirea legislației românești în vederea asigurării 

drepturilor locative pentru toți, cu atenție deosebită pe grupuri vulnerabile.   

- Definirea unor modalități de punere în aplicare a abordării intersecționale a dreptului la 

locuire, cu atenție deosebită față de situația grupurilor vulnerabile. 

- Propunerea de a fundamenta modificările legislative pe cele șapte criterii ale dreptului la 

locuință adecvată precum sunt definite în prevederile ONU 

(https://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/AboutHRandHousing.aspx) 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/AboutHRandHousing.aspx
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Experiența relevantă pentru domeniul studiului “Acces la locuire pentru 

grupuri vulnerabile” (Expert 1) - Enikő Vincze 

Listă de documente adresate autorităților administrației publice cu privire la politicile de locuire 

pentru grupuri marginalizate, care atestă experiența mea de peste 10 ani relevantă în domeniul 

studiului 

 

2010-2011 

Petiții, Apeluri, Acțiuni anti-ghetoizare în Cluj, https://www.desire-ro.eu/wp-

content/uploads/PATA-actiuni-antighetoizare_p22-83_compressed.pdf  

2012 

Co-autoare SCrisoare deschisă către autorități în legătură cu problemele de locuire în zona Pata 

Rât, https://gloc2011.files.wordpress.com/2012/01/scrisoare_deschisa_gloc_ian2012.pdf  

Suggestions regarding the housing component of the integrated housing pilot project for 

disadvantaged Roma from Pata Rat (04.10.2012), 

https://gloc2011.files.wordpress.com/2012/10/suggestions-pilot-housing_oct2012_ev.pdf  

Mission and objectives of the integrated housing pilot project for marginalized people from Pata 

Rat, including ethnic Roma (28.07.2012), https://gloc2011.files.wordpress.com/2012/10/mission-

and-objectives_ev_july-2012.pdf  

Suggestions for the integrated housing pilot project for marginalized Roma communities from 

Pata Rat, Cluj-Napoca (07.07.2012), https://gloc2011.files.wordpress.com/2012/07/sugestions-

for-the-implementation-of-the-undp-project.pdf  

2013-2014 

Integrated housing program for marginalized communities, including Roma. The case of Pata 

Rat, Cluj-Napoca. Recommendations to Romanian public authorities, January 2013, 

https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/desire-text_Ro-gov-2013-january.pdf  

Comunități marginalizate de romi și abordarea integrată a dezvoltării socio-teritoriale. Propuneri 

privind corelarea politicilor dedicate inlcuziunii sociale a romilor cu politicile mainstream de 

incluziune socială și cu planul de utilizare a fondurilor europene în perioada 2014-2020. Către 

Guvernul României, iunie 2013, https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/desire-text_Ro-

gov-2013-iunie1.pdf  

Prevenirea și combaterea evacuărilor forțate – instrument al eliminării marginalizării sociale. 

Document elaborat în contextul campaniei Amnesty International pentru oprirea evacuărilor 

forțate în România, octombrie 2013, https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/prop-evac-

incluz-soc_desire-oct2o13-final.pdf  

Coordonatoarea grupului care a elaborat capitolul Cluj 2020 – oraș incluziv pentru Strategia de 

Dezvoltare Cluj-Napoca 2014-2020, http://cmpg.ro/wp-

content/uploads/2014/02/Clujul_incluziv_13_febr2014_FINAL.pdf 

https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/PATA-actiuni-antighetoizare_p22-83_compressed.pdf
https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/PATA-actiuni-antighetoizare_p22-83_compressed.pdf
https://gloc2011.files.wordpress.com/2012/01/scrisoare_deschisa_gloc_ian2012.pdf
https://gloc2011.files.wordpress.com/2012/10/suggestions-pilot-housing_oct2012_ev.pdf
https://gloc2011.files.wordpress.com/2012/10/mission-and-objectives_ev_july-2012.pdf
https://gloc2011.files.wordpress.com/2012/10/mission-and-objectives_ev_july-2012.pdf
https://gloc2011.files.wordpress.com/2012/07/sugestions-for-the-implementation-of-the-undp-project.pdf
https://gloc2011.files.wordpress.com/2012/07/sugestions-for-the-implementation-of-the-undp-project.pdf
https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/desire-text_Ro-gov-2013-january.pdf
https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/desire-text_Ro-gov-2013-iunie1.pdf
https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/desire-text_Ro-gov-2013-iunie1.pdf
https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/prop-evac-incluz-soc_desire-oct2o13-final.pdf
https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/prop-evac-incluz-soc_desire-oct2o13-final.pdf
http://cmpg.ro/wp-content/uploads/2014/02/Clujul_incluziv_13_febr2014_FINAL.pdf
http://cmpg.ro/wp-content/uploads/2014/02/Clujul_incluziv_13_febr2014_FINAL.pdf
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2015 

Co-autoare Propuneri privind modificarea criteriilor de atribuire a locuințelor sociale în 

municipiul Cluj-Napoca, (împreună cu grupul GALIL, în cadrul proiectului LERI/FRA), 

Noiembrie 2015, https://www.desire-ro.eu/?p=1709  

Co-autoare Fundamentele legale ale propunerilor de modificări în HCL Cluj-Napoca 150/2013 

cu privire la atribuirea de locuințe sociale (împreună cu grupul GALIL, în cadrul proiectului 

LERI/FRA), Noiembrie 2015, http://www.desire-ro.eu/?p=1705 

2016 

Co-autoarea Scrisoare deschisă către parlamentarii Clujeni! Inițiați schimbări legislative pentru 

locuire publică și drepturile lucrătorilor în România! https://www.desire-ro.eu/?p=2967  

Co-organizatoare Campania Căși sociale ACUM! pentru asigurarea accesului la locuințe sociale 

a persoanelor marginalizate 

- Locuirea înainte de toate (housing first) și reconectarea la oraș! https://www.desire-

ro.eu/?p=2388  

- Casa dreptului la locuinţă adecvată – în orașul Cluj?!, https://www.desire-ro.eu/?p=2352  

- Co-autoare Dosarul politicii de locuințe sociale din orașul Cluj, https://www.desire-

ro.eu/?p=2450  

- Co-autoare Stocul de locuințe din fondul locativ de stat și atribuirea locuințelor sociale în 

Cluj-Napoca (1997-2016), https://www.desire-ro.eu/?p=3062  

Co-organizatoare Campania Consultați-ne ! Romii nu sunt gunoaie, https://www.desire-

ro.eu/?cat=118  

Angajament local pentru incluziunea romilor. Studiu la nivel de localitate Cluj-Napoca 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/local-engagement-roma-romania-cluj-

napoca_ro.pdf  

2017 

Despre subvenționarea chiriilor private ca măsură pentru persoanele marginalizate, 

https://www.desire-ro.eu/?p=3451  

2018 

Co-autoare Analiza criteriilor de atribuire de locuințe sociale în Cluj, în vederea pregătirea 

acțiunii în instanță și petiției către CNCD, https://www.desire-ro.eu/?p=3518  

Punct de vedere față de “Metodologia de Lucru privind acordarea ajutorului pentru plata chiriei 

persoanelor singure/familiilor rezidente pe raza municipiului Cluj-Napoca” https://www.desire-

ro.eu/?p=3467  

2019 

Co-autoare “Ghidul privind prevenirea evacuărilor forțate și responsabilizarea autorităților 

publice,” Blocul pentru Locuire, aprilie 2019, https://bloculpentrulocuire.ro/2019/03/29/ghid-

pentru-prevenirea-evacuarilor-fortate/ 

https://www.desire-ro.eu/?p=1709
http://www.desire-ro.eu/?p=1705
https://www.desire-ro.eu/?p=2967
https://www.desire-ro.eu/?p=2388
https://www.desire-ro.eu/?p=2388
https://www.desire-ro.eu/?p=2352
https://www.desire-ro.eu/?p=2450
https://www.desire-ro.eu/?p=2450
https://www.desire-ro.eu/?p=3062
https://www.desire-ro.eu/?cat=118
https://www.desire-ro.eu/?cat=118
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/local-engagement-roma-romania-cluj-napoca_ro.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/local-engagement-roma-romania-cluj-napoca_ro.pdf
https://www.desire-ro.eu/?p=3451
https://www.desire-ro.eu/?p=3518
https://www.desire-ro.eu/?p=3467
https://www.desire-ro.eu/?p=3467
https://bloculpentrulocuire.ro/2019/03/29/ghid-pentru-prevenirea-evacuarilor-fortate/
https://bloculpentrulocuire.ro/2019/03/29/ghid-pentru-prevenirea-evacuarilor-fortate/
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Co-autoare Punct de vedere asupra proiectului de HCL „Procedura de achiziție de pe piața liberă 

a unor imobile de locuințe cu destinația de locuințe sociale”, supus consultării publice de către 

Primăria Municipiului Cluj-Napoca, https://www.desire-ro.eu/?p=3840  

Co-autoare Apel către candidatele și candidații la alegerile europarlamentare : Locuințele sociale 

publice – prioritate pe agenda parlamentului european 2019-2023,  

https://casisocialeacum.ro/archives/3348/apel-europarlamentare/  

2020  

Ghiduri elaborate în cadrul proiectului Hope al Centrului de Resurse pentru Comunități de Romi  

- Obligația de a nu discrimina prin politicile locative, https://romacenter.ro/wp-

content/uploads/2021/02/01-GHID-OBLIGATIA-DE-A-NU-DISCRIMINA-PRIN-

POLITICILE-LOCATIVE.pdf  

- De ce și cum să accesăm o locuință socială ?, https://romacenter.ro/wp-

content/uploads/2021/02-GHID-DE-CE-SI-CUM-SA-ACCESAM-O-LOCUINTA-

SOCIALA.pdf  

- De ce este ilegal și ilegitim ca să lăsăm oamenii evacuați fără alternativă locativă ?, 

https://romacenter.ro/wp-content/uploads/2021/02/03-GHID-DE-CE-ESTE-ILEGAL-SI-

ILEGITIM-CA-SA-LASAM-OAMENII-EVACUATI-FARA-ALTERNATIVA-

LOCATIVA.pdf 

Co-autoare Propunere către primăriile Cluj, București și Timișoara pentru a aloca locuințe 

sociale după maximum 2 ani de așteptare, https://bloculpentrulocuire.ro/proiectul-de-hotarare-

pentru-consiliile-locale/, susținute și de campania aferentă, 

https://campaniamea.declic.ro/petitions/cluj-napoca-locuinte-sociale-in-2-ani-nu-in-20  

2021 

Co-autoare Scrisoare deschisă Către Asociația Municipiilor din România, January 2021,  

https://casisocialeacum.ro/archives/5648/scrisoare-deschisa-catre-asociatia-municipiilor-din-

romania/  

Co-autoare Propunere pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, February 2021, 

https://casisocialeacum.ro/archives/6169/propunere-pentru-planul-national-de-redresare-si-

rezilienta/  

Co-autoare Proposal to include “The Right to Adequate Housing” on the List of Issues for 

monitoring the implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights in Romania, August 2021, https://casisocialeacum.ro/archives/6371/proposal-to-include-

the-right-to-adequate-housing-on-the-list-of-issues-for-monitoring-the-implementation-of-the-

international-covenant-on-economic-social-and-cultural-rights-in-ro/ 

Co-autoare INFORMARE: România trebuie să raporteze la Organizația Națiunilor Unite 

respectarea dreptului la locuință adecvată și prevenirea evacuărilor forțate, December 2021, 

https://casisocialeacum.ro/archives/6620/informare-romania-trebuie-sa-raporteze-la-organizatia-

natiunilor-unite-respectarea-dreptului-la-locuinta-adecvata-si-prevenirea-evacuarilor-fortate/  

 

 

https://www.desire-ro.eu/?p=3840
https://casisocialeacum.ro/archives/3348/apel-europarlamentare/
https://romacenter.ro/wp-content/uploads/2021/02/01-GHID-OBLIGATIA-DE-A-NU-DISCRIMINA-PRIN-POLITICILE-LOCATIVE.pdf
https://romacenter.ro/wp-content/uploads/2021/02/01-GHID-OBLIGATIA-DE-A-NU-DISCRIMINA-PRIN-POLITICILE-LOCATIVE.pdf
https://romacenter.ro/wp-content/uploads/2021/02/01-GHID-OBLIGATIA-DE-A-NU-DISCRIMINA-PRIN-POLITICILE-LOCATIVE.pdf
https://romacenter.ro/wp-content/uploads/2021/02-GHID-DE-CE-SI-CUM-SA-ACCESAM-O-LOCUINTA-SOCIALA.pdf
https://romacenter.ro/wp-content/uploads/2021/02-GHID-DE-CE-SI-CUM-SA-ACCESAM-O-LOCUINTA-SOCIALA.pdf
https://romacenter.ro/wp-content/uploads/2021/02-GHID-DE-CE-SI-CUM-SA-ACCESAM-O-LOCUINTA-SOCIALA.pdf
https://romacenter.ro/wp-content/uploads/2021/02/03-GHID-DE-CE-ESTE-ILEGAL-SI-ILEGITIM-CA-SA-LASAM-OAMENII-EVACUATI-FARA-ALTERNATIVA-LOCATIVA.pdf
https://romacenter.ro/wp-content/uploads/2021/02/03-GHID-DE-CE-ESTE-ILEGAL-SI-ILEGITIM-CA-SA-LASAM-OAMENII-EVACUATI-FARA-ALTERNATIVA-LOCATIVA.pdf
https://romacenter.ro/wp-content/uploads/2021/02/03-GHID-DE-CE-ESTE-ILEGAL-SI-ILEGITIM-CA-SA-LASAM-OAMENII-EVACUATI-FARA-ALTERNATIVA-LOCATIVA.pdf
https://bloculpentrulocuire.ro/proiectul-de-hotarare-pentru-consiliile-locale/
https://bloculpentrulocuire.ro/proiectul-de-hotarare-pentru-consiliile-locale/
https://campaniamea.declic.ro/petitions/cluj-napoca-locuinte-sociale-in-2-ani-nu-in-20
https://casisocialeacum.ro/archives/5648/scrisoare-deschisa-catre-asociatia-municipiilor-din-romania/
https://casisocialeacum.ro/archives/5648/scrisoare-deschisa-catre-asociatia-municipiilor-din-romania/
https://casisocialeacum.ro/archives/6169/propunere-pentru-planul-national-de-redresare-si-rezilienta/
https://casisocialeacum.ro/archives/6169/propunere-pentru-planul-national-de-redresare-si-rezilienta/
https://casisocialeacum.ro/archives/6371/proposal-to-include-the-right-to-adequate-housing-on-the-list-of-issues-for-monitoring-the-implementation-of-the-international-covenant-on-economic-social-and-cultural-rights-in-ro/
https://casisocialeacum.ro/archives/6371/proposal-to-include-the-right-to-adequate-housing-on-the-list-of-issues-for-monitoring-the-implementation-of-the-international-covenant-on-economic-social-and-cultural-rights-in-ro/
https://casisocialeacum.ro/archives/6371/proposal-to-include-the-right-to-adequate-housing-on-the-list-of-issues-for-monitoring-the-implementation-of-the-international-covenant-on-economic-social-and-cultural-rights-in-ro/
https://casisocialeacum.ro/archives/6620/informare-romania-trebuie-sa-raporteze-la-organizatia-natiunilor-unite-respectarea-dreptului-la-locuinta-adecvata-si-prevenirea-evacuarilor-fortate/
https://casisocialeacum.ro/archives/6620/informare-romania-trebuie-sa-raporteze-la-organizatia-natiunilor-unite-respectarea-dreptului-la-locuinta-adecvata-si-prevenirea-evacuarilor-fortate/
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2022 

Coordonatoare Campania ENHOJUST – pentru o justiție antirasistă de mediu și de locuire, 

https://www.desire-ro.eu/?page_id=3918   

Coordonatoare și co-autoarea Raportului ENHOJUST pentru o justiție antirasistă de mediu și de 

locuire (https://www.desire-ro.eu/?p=4054), precum și a policy brief rezultat din analiză 

(https://www.desire-ro.eu/?p=4079)  

 

 

 

https://www.desire-ro.eu/?page_id=3918
https://www.desire-ro.eu/?p=4054
https://www.desire-ro.eu/?p=4079

