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Blocul Pentru Locuire este o rețea des-
centralizată de organizații ce luptă pen-
tru împuternicirea și organizarea politi-
că a  comunităților împotriva injustiției 
locative.

Această platformă s-a constituit în iulie 2017 
în urma acțiunilor grupurilor militante: Căși so-
ciale ACUM!, Frontul Comun pentru Dreptul la 
Locuire, E-Romnja, Dreptul la Oraș. Dincolo de 
acțiunile individuale ale noastre desfășurate în 
București, Cluj și Timișoara, sub egida Forumu-
lui pentru Justiție Locativă, Blocul a creat câteva 
ocazii pentru evenimente publice și ateliere de lu-
cru comune în jurul cărora s-au adunat mai multe 
grupări și persoane interesate în abordarea politi-
că a acestui subiect și în căutarea posibilităților de 
organizare și mobilizare pentru o politică justă și 

antirasistă de locuire. Am pus laolaltă rezultatele 
unor cercetări pentru a înțelege împreună feno-
mene cum sunt politica locuirii ca mecanism al 
privatizării și creării pieței de locuințe, politicile 
privind locuințele sociale publice, comodificarea 
locuirii și  transformarea acesteia în afaceri imo-
biliare și financiare, fenomenul retrocedării  și 
efectele sale asupra împingerii chiriașilor paupe-
rizați în afara spațiilor urbane gentrificate. Împre-
ună am căutat moduri pentru a influența deciziile 
politice din domeniu. Recent, Blocul a derulat o 
documentare a evacuărilor care lasă oamenii fără 
adăpost și/sau în condiții inadecvate de locuire, 
dar și a invizibilizării acestora de instituțiile im-
plicate în gestionarea lor de zi cu zi.  

Numărul curent al Gazetei de Artă Politi-
că oferă spațiu pentru analizele noastre despre 
evacuări, despre atribuirea de locuințe sociale în 
“orașele competitive” ale României, despre retro-

cedări, despre atelierul din martie 2018 privind 
financializarea locuirii, despre potențialul și limi-
tele activismului juridic, și despre alte forme ale 
acțiunilor militante în jurul dreptului la locuire 
și la oraș. Pe paginile revistei puteți citi și luările 
noastre de poziție față de recenta inițiativă pen-
tru legalizarea locuirii informale; dar și față de 
modul în care politica mainstream (promovată în 
continuare de Banca Mondială) perseverează cu 
identificarea soluțiilor la criza locuirii ancorate în 
“eficientizarea pieței de locuințe.“ Noi afirmăm că 
dreptul la locuință ca drept universal, ce ar tre-
bui să fie garantat ca atare și prin Constituție, va 
putea fi asigurat, în fapt, prin creșterea fondului 
locativ public, prin facilitarea unor forme coope-
ratiste de locuire, prin controlul chiriilor private 
și al dezvoltării imobiliare, dar și prin demersuri 
adiacente din domeniul muncii, ocupării și politi-
cilor salariale. ■

Lupta pentru justiție locativă
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Aresel! Basta! Enough!
Pe 28 iulie 2019 are loc la București un 

amplu protest antirasist denunțând acți-
unile extremei drepte și susținerea lor de 
către guverne în mai multe state europe-
ne. Organizat de un grup de activiste și 
activiști și beneficiind de participarea a 
peste 500 de persoane, acțiunea marchea-
ză cea mai amplă manifestație antirasistă 
din ultimii zece ani. În contextul mișcă-
rii pentru justiție locativă, acțiunea Are-
sel! reprezintă un important moment de 
solidarizare și aliere cu mișcarea pentru 
drepturile romilor, în același timp în care 
reafirmă ferma poziția antirasistă a gru-
purilor implicate.  

MANIFEST

În data de 28 iulie, noi, cetățeni români, romi și neromi, 
protestăm față de violența îndreptată împotriva romilor din 
România, Italia și Ucraina, ca urmare a declarațiilor și acți-
unilor instrumentate de reprezentanți ai guvernelor națio-
nale și de grupările paramilitare de extremă dreaptă.

Romii, cetățeni români încă de la fondarea statului, au 
contribuit la cultura, economia și societatea românească. În 
schimb, guvernele României nu au depus eforturi susținute 
pentru combaterea prejudecăților și rasismului anti-rom. 
Centenarul României poate marca momentul în care statul 
nostru își asumă responsabilitățile față de toți cetățenii săi. 

Protestăm pentru că:
În România, romii, potrivit sondajelor de opinie, sunt 

cea mai vulnerabilă minoritate etnică în fața rasismului 
și a discriminării. Rasismul anti-rom românesc este unic, 
având în vedere perioada lungă de sclavie a romilor în Mol-
dova și Muntenia (500 de ani), deportările din perioada 
celui de-al doilea Război Mondial și, nu în ultimul rând, 
politicile asimilaționiste și agresive din perioada comunis-
tă. După revoluția din 1989, romii din România au fost ținta 
mai multor conflicte interetnice, a rasismului promovat de 
instituții publice centrale și locale și a discriminării în ac-
cesul la educație, sănătate și locuire. În ultimii ani au avut 
loc evacuări forțate ale romilor, fără ca autoritățile să asi-
gure o alternativă pentru locuire, în Cluj-Napoca (Pata Rât, 
Coastei), Eforie Sud, Alba Iulia (Turturica), Lugoj, Timi-
șoara (Piața Traian), Dej, Constanța (Anadalchioi, Palas), 
Mangalia, Iași (Păcurari), București (Vulturilor și Sfinților), 
Focșani (Blocul „Nato”). 

În Ucraina, grupările paramilitare de extremă dreaptă 
„Sober and Angry Youth”1 au ucis cu violență doi cetățeni 
de etnie romă. Au distrus locuințele romilor, au incendiat 
grădinițe și biserici frecventate de romi. 

În Italia, Matteo Salvini, ministrul de Interne și vice-
prim-ministru, politician de extremă dreapta, a propus re-
cenzarea romilor fără să menționeze obiectivul clar al aces-
tei acțiuni2. Recenzarea unui singur grup etnic poate duce 
la măsuri politice rasiste, ce încurajează violența împotriva 
minorităților, așa cum s-a mai întâmplat în 1938 în Italia 
sub Mussolini3. Ulterior declarațiilor ministrului de Inter-
ne Matteo Salvini, mai mulți cetățeni români de etnie romă 
au fost deportați, iar locuințele acestora au fost demolate în 
Roma, la inițiativa autorităților locale. Primăria Romei a 
deportat 300 de romi care locuiau de ani de zile în tabăra 
improvizată4.

Din aceste motive, solicităm:
În România:
a. Asumarea responsabilității de către guvernul Româ-

niei față de cetățenii săi (indiferent de etnia lor) și combate-
rea publică a oricărui act rasist sau xenofob la adresa aces-
tora prin ministerele de resort;

1   Vezi Oleksiy Kuzmenko, „The Straight-Edge Neo-Nazi Group that 
Attacked a Ukrainian Roma Camp”,  www.bellingcat.com, 26 iunie 2018, 
accesat pe 2.10.2018.
2   Vezi Sorina Ionaşc, Ştefan Pană „Oameni și buldozere. Un serial Lib-
ertatea despre ce se întâmplă acum cu romii din Italia”, www.libertatea.ro, 
iulie 2018, accesat pe 2.10.2018.
3   Din 1938 și până în 1943 s-au promulgat setul de Legi Rasiale (Leggi 
Rassiali) elaborate de guvernul fascist al lui Benito Mussolini. Acestea 
aveau ca scop marginalizarea, excluderea și exterminarea în primul rând 
a persoanelor de etnie evreiască din Italia. Punerea acestora în aplicare 
a fost însoțită de numeroase ordonanțe administrative prin care erau 
țintite – cu aceeași violență – persoanele de etnie romă. Vezi, de exemplu, 
Giovanna Boursier, „Gypsies in Italy during the Fascist dictatorship and 
the Second World War” în Kenrick, Donald (ed.) In the shadow of the 
Swastika. The Gypsies during the Second World War 2, Hatfield: Univer-
sity of Hertfordshire Press, 1999, pp. 13-36.
4   Vezi Ylenia Gostoli, „Hundreds of Roma forcibly evicted from camp in 
Rome”,  www.aljazeera.com, 27 Jul 2018, accesat pe 2.10.2018.

b. Elaborarea unei legislații de către Parlamentul Româ-
niei care să definească specificitatea și să condamne rasis-
mul anti-rom după modelul legii antisemitismului recent 
aprobată;

c. Intervenția de urgență a reprezentanților Guvernului 
României pentru respectarea drepturilor cetățenilor ro-
mâni de etnie romă din diaspora;

d. Organizarea de acțiuni concrete pentru sprijinul co-
munităților formate de cetățeni români în statele în care 
există un proces de mobilitate, precum Italia, Spania, Rega-
tul Unit, Suedia, Norvegia, Belgia, Franța, Finlanda și altele;

e. Înființarea unui „observator” guvernamental privind 
rasismul și xenofobia care să funcționeze atât în România, 
cât și în statele în care există un flux de mobilitate interna-
țională a cetățenilor români, cu rolul de a semnala astfel de 
incidente autorităților competente și de a propune măsuri;

f. Implementarea și bugetarea strategiei naționale pen-
tru romi, reforma instituțiilor care se ocupă de incluziunea 
romilor;

g. Consolidarea Centrului Național de Cultură al Romi-
lor prin alocarea de spații culturale pentru înființarea unui 
teatru și a unui muzeu rom; 

h. Elaborarea și implementarea de către Guvernul Ro-
mâniei a unui program național de combatere a rasismului 
anti-rom în România și în statele în care există mobilitate 
internațională;

i. Sancționarea de către Consiliul Național al Audiovi-
zulului, conform legislației existente privind discursul in-
stigator la ură și promovarea stereotipurilor despre romi pe 
posturile de radio și televiziune. 

În Ucraina:
a. Asigurarea de către autoritățile naționale a protecției 

cetățenilor de etnie romă și combaterea, cu toate resursele, a 
grupărilor paramilitare de extremă dreapta; 

b. Intensificarea prezenței forțelor de ordine în comuni-
tățile de romi pentru protecția acestora;

c. Asigurarea unei bune cooperări cu reprezentanții co-
munităților de romi din Ucraina;

d. Identificarea și eliminarea din rândul forțelor de or-
dine a tuturor ofițerilor de poliție care au asistat pasiv la 
atacurile rasiste anti-rome;

e. Eliminarea tuturor persoanelor cu simpatii rasiste din 
rândul forțelor de poliție;

f. Luarea tuturor măsurilor necesare pentru identifica-
rea și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor respon-
sabile pentru atacurile rasiste anti-rome.

În Italia:
a. Retragerea declarațiilor care vizează recenzarea romi-

lor (sau a cetățenilor nomazi) și condamnarea tuturor for-
melor de rasism de către prim-ministrul Italiei, Giuseppe 
Conte;

b. Identificarea și condamnarea celor care au comis acte 
violente împotriva comunităților de romi;

c. Implementarea și bugetarea strategiei naționale pen-
tru incluziunea romilor asumată de către Guvernul Italian 
din februarie 2012 până în 2020;

d. Asumarea responsabilității clasei politice italiene și 
combaterea tuturor formelor de discriminare, xenofobie, 
islamofobie și rasism.

În Europa:
a. Comisiei Europeane: intensificarea monitorizării ra-

sismului anti-rom în statele membre, cu scopul de a identi-
fica derapaje de la principiile Uniunii Europene și combate-
rea acestora prin mijloacele instituționale;

b. Formarea în cadrul Agenției de Drepturi Fundamen-
tale (Fundamental Rights Agency) a unei direcții care să 
monitorizeze situația comunităților de romi din toate sta-

tele membre, cu o conducere de etnie romă;
c. Monitorizarea permanentă, inclusiv a politicilor și a 

declarațiilor discriminatorii formulate de către autorități-
le naționale și locale, în Cadrul Strategic European pentru 
Strategiile Naționale pentru Integrarea Romilor;

d. Declanșarea de urgență a procedurii de sancționare 
(infringement), în cazul statelor membre ale Uniunii Euro-
pene care nu iau măsuri drastice împotriva infracțiunilor 
motivate de ură rasială;

e. Reformarea politicilor de finanțare pentru a sprijini 
în mod direct victimele infracțiunilor  bazate pe ură, inclu-
siv prin susținerea directă a demersurile în justiție.

Populației și mișcării asociative
a romilor din România:
a. Solidaritate în fața rasismului! Doar împreună vom 

reuși să combatem acest flagel, vocea fiecăruia dintre noi 
fiind la fel de importantă; 

b. Respect față de legislația statelor și încurajarea unor 
relații bazate pe egalitate și respect între oameni, indiferent 
de etnia, genul, religia, orientarea sexuală, statutul social al 
altor persoane; 

c. Rolul organizațiilor neguvernamentale nu este să su-
plinească rolul autorităților responsabile, ci dimpotrivă, să 
monitorizeze și să reclame abuzurile, ignoranța, lipsa acțiu-
nilor în anumite domenii;

d. Romii, indiferent de neam, statut social, statut econo-
mic, regiune geografică, religie, tradiționali sau moderni, 
provenind din mediul rural sau urban, vorbitori sau nevor-
bitori ai limbii romani, întâmpină aceleași probleme atunci 
când se lovesc de rasism și discriminare. Din acest punct de 
vedere, nu există diversitate, ci doar un grup etnic vulnera-
bil rasismului. Avem datoria ca împreună să luptăm, cu mij-
loace pașnice, împotriva a ceea ce de secole ne ține captivi 
într-un cerc vicios. 

Noi, protestatarii din România, solicităm tuturor guver-
nelor statelor europene să adopte și să implementeze măsuri 
proactive pentru combaterea inegalităților, discriminării, 
rasismului, xenofobiei, antisemitismului, anti-islamismu-
lui, misoginismului, homofobiei și clasismului. Solicităm 
autorităților române, responsabile pentru situația romilor 
din România-aflați pe teritoriul său sau în alte state-să își 
asume rolul pe care îl au în protecția cetățenilor săi.

Centenarul României nu înseamnă doar folclor, ci și 
respect pentru toți cetățenii României, un stat puternic care 
să ne reprezinte interesele și capabil să ne garanteaze secu-
ritatea.  

Rasismul instituțional și societal se află în miezul pro-
ceselor de injustiție locativă din România, ca urmare a su-
prapunerii mai multor politici și transformări socio-politice 
din ultimii 150 de ani. În plus față de acest context istoric, 
2018 marchează ascensiunea dreptei radicale și populariza-
rea ideologiilor neo-fasciste în toată Europa, având printre 
consecințe intensificarea rasismului anti-rom. 

Solidaritatea și sprijinul persoanelor rome aflate în di-
verse situații locative vulnerabile (comunități stabilite la 
marginea orașelor, locuințe informale sau locuind în con-
diții precare în cartierele orașelor europene) sunt necesare, 
atât din partea mișcărilor locale și din România, cât și din 
partea guvernelor și administrațiilor locale.

Pe 28 iulie am strigat împreună:
Solidaritate-pentru toți și toate! 
Națiunea romilor, spaima fasciștilor! 
Rom Pakivalo muderel o rasismo! 
Romii nu sunt țapii ispășitori ai Europei!
Matteo, nu e bello, să fii rasist fratelo,
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao!  
Aresel!  ■

Foto: Gabriel T. Bălănescu
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Raport despre justiția locativă 
în Europa de Est. 

Atelier de cercetare
În perioada 16—19 martie 2018, în 

București, a avut loc atelierul „Justiția 
locativă în Europa de Est”, dedicat cer-
cetării militante și organizat de Fron-
tul Comun pentru Dreptul la Locuire 
(FCDL). Scopul său a fost consolidarea 
luptelor pentru justiție locativă în regi-
une, prin dezvoltarea unor resurse care 
ar putea fi utilizate ulterior pentru di-
verse publicații, documente informative 
și proiecte colaborative de cercetare. Ti-
tlul atelierului reflectă obiectivul comun 
al grupurilor, de a recupera conceptul de 
„justiție” înțeles în general doar în sens 
legalist și punitiv, și de a-i reda sensul 
de „justiție socială”—o idee menită să 
emancipeze și să susțină auto-organiza-
rea grupurilor și comunităților locale. 

În prima sesiune a atelierului, Proprietatea asupra 
locuințelor, s-a urmărit pentru început istoria accesului 
inegal la proprietate în Europa de Est și rolul statului în 
această privință-dezvoltarea primelor relații capitalis-
te agrare la sfârșitul secolului al XIX-lea, transformarea 
proprietăților în loturi mai mici cu scopul de a fi vândute 
pe piață, crearea inegalităților, excluderea populației de 
romi de la deținerea parcelelor mici de pământ.

Întâlnirea a continuat cu o analiză a politicilor de lo-
cuire în timpul socialismului real, în timpul tranziției și 
în perioada de aderare la UE. S-a insistat pe două aspecte: 
pe importanța categoriei de proprietate personală (diferi-
tă de proprietate privată / proprietate de stat) în anumite 
regimuri socialiste reale; și pe privatizarea locuințelor pu-
blice după anii ‘90-o direcție comună în Europa de Est, 
accelerată de procesul de integrare în UE. Discuțiile au 
alternat între dezbaterea istorico-analitică și cea strategi-
co-politică: de exemplu, la un moment dat a fost adresată 
problema întreținerii locuințelor în diverse contexte-ti-
tlurile de proprietate, proprietatea, modul în care întreți-
nerea este instrumentalizată politic de către stat, modul 
în care mișcările o pot utiliza etc. În centrul dezbaterii s-a 
aflat tema deținerii locuințelor în Europa de Est-și mo-
dul în care luptele locative se raportează la aceasta. Par-
ticipanți din mai multe țări au fost de acord cu faptul că 
majoritatea proprietarilor percep proprietatea imobiliară 
mai mult ca pe un instrument al propriei lor autonomii 
(față de stat, bănci, piețe), decât ca pe o apartenență de 
clasă. Clasa muncitoare din aceste țări asociază deține-
rea unei locuințe cu o formă minimă de siguranță, așadar 
luptele locale ar trebui să abordeze oamenii nu în funcție 
de statutul lor de proprietari, ci în funcție de veniturile 
lor, să colaboreze de exemplu cu cei care plătesc mai mult 
de 50% din venit pe locuință, întreținere și utilități.

În a doua sesiune, despre Retrocedări și perioada de 
tranziție, s-a discutat rolul UE în adoptarea legilor pivind 
retrocedarea în țările din Europa de Est. Participanții au 
făcut referire la contradicțiile de clasă scoase la suprafață 
în procesele de retrocedare și privatizare. S-a discutat și 
consensul anticomunist și anti-bunăstare regăsit, pe de-o 
parte, printre foștii chiriași din clasa muncitoare care au 
devenit proprietari la începutul anilor ‘90 prin cumpă-
rarea caselor de la stat la prețuri foarte mici și, pe de altă 
parte, printre noii proprietari ai caselor retrocedate, care 
aparțin unor clase sociale diferite. 

Implicarea actorilor financiari în procesele de retro-
cedare/privatizare a fost observată în exemplul din Po-
lonia, unde în anul 2012, în contextul unei lupte comune 
împreună cu chiriașii din câteva clădiri retrocedate, ac-
tiviștii au realizat că o bancă locală era principala sursă 
de finanțare, angajând una dintre companii să evacueze 
persoane din 10 clădiri. În ceea ce privește acțiunea po-

litică, s-au discutat ocuparea clădirilor goale, precum și 
taxarea proprietăților goale. Au fost adresate de asemenea 
alianțele  care ar putea fi construite cu ONG-urile locale 
orientate social.

În sesiunea a treia, Evacuări și situația oamenilor fără 
adăpost, dezbaterea  s-a concentrat pe două aspecte. În 
primul rând, pe modul în care cererile pentru locuințe ar 
putea fi articulate astfel încât să cuprindă mai mult decât 
simpla noțiune de adăpost, loc de dormit. S-a propus să se 
extindă cererile mișcărilor, pentru a implica dreptul la un 
spațiu care să poată fi numit „acasă”, și nu doar la „locu-
ire”. Conceptul de „acasă” cuprinde sentimentul comu-
nității, al locului (atașamentul față de ambele), precum și 
condițiile de trai, mediul în care oamenii trăiesc, cone-
xiunea cu orașul/cartierul și cu resursele acestuia. Unii 
participanți au subliniat, de asemenea, că prin folosirea 
exclusivă a sintagmei drepturi la locuință, mișcările riscă 
să fie preluate de establishmentul politic, prin urmare e 
necesar ca acestea să rămână conectate la și să aducă în 
revendicările lor nevoile, valorile, limbajul din viața co-
munităților. Participanții au convenit asupra necesității 
de a critica politicile UE din categoria „locuirea înainte 
de toate”, deoarece acestea nu abordează segregarea, izo-
larea etc.

În al doilea rând, discuția a vizat chestiunea drepturi-
lor sociale fundamentale și a condițiilor decente de viață 
ca premisă pentru construirea unei mișcări politice du-
rabile de stânga, pornind de la drepturile locative. Mai 
precis, unii dintre participanți au adus în discuție dilema 
implicării în probleme sistemice mai largi (anti-capita-
lism etc.) sau a axării pe chestiuni mai mici ce țin de locu-
ire decentă și servicii sociale. Unii au subliniat condițiile 
materiale care constituie un obstacol în calea politizării și 
implicării sistemice a mai multor oameni. Alții au sugerat 
că locuirea e o modalitate de a înțelege cum funcționează 
capitalismul în complicitate cu alte sisteme de opresiune. 
Un alt participant a propus o perspectivă alternativă-de 
a acționa în diferite temporalități, adică de a lupta pentru 
reducerea riscurilor și, în același timp, de a ținti înspre un 
proiect revoluționar. Activiștii pot acționa înspre a reduce 
strategic și temporar riscurile, fără să elimine planurile 
mai radicale. În același timp, a fost adresată necesitatea 
de a aborda cunoașterea istorică: activiștii ar trebui să 
lucreze la descentralizarea cunoașterii reproduse de spa-
țiile academice, care reflectă discursurile ONG-urilor și 
primăriilor. 

În cea de-a patra sesiune, Metode de reprezentare a 
luptelor locative, s-a pornit de la exemplul adus de FCDL 
București, care lucrează la un ghid care să le permită jur-
naliștilor să înțeleagă mai bine cum să reprezinte evacu-
ările dintr-o perspectivă anti-rasistă. Grupul a conștien-
tizat mai mult, prin această discuție, necesitatea creării 
propriilor reprezentări. Unele reprezentări ale evacuă-
rilor, produse de cercetători, artiști, ONG-uri, creează 
narațiuni despre evacuări care dezumanizează și excep-
ționalizează, atunci când nu sunt explicit rasiste și clasis-
te. O altă lipsă a multor astfel de reprezentări este nere-
cunoașterea protestelor: a existat o evacuare, grupul s-a 
organizat și și-a exprimat problemele, totuși, pentru că 
nu se încadrează în trendul occidental de protest, aceasta 
nu se califică drept rezistență. Atunci când protestele nu 
sunt recunoscute, sunt reduse la tăcere și golite de poten-
țial politic. 

În cea de-a cincea sesiune, dedicată Mișcării pentru 
patrimoniu și liberalismului, s-a încercat elaborarea unor 
răspunsuri pe două direcții.

Prima, referitoare la mișcările pentru patrimoniu. 
S-a discutat despre modurile în care sentimentul anti-
comunist alimentează mișcarea pentru patrimoniu în 
România și despre felul în care aceasta este reprezenta-
tă. Documentarele aduse în discuție, utile pentru analiza 
mecanicii mișcării patrimoniului, conțineau comentarii 
anti-romi, homofobe, anti-muncă sexuală și îi eroizau pe 
salvatorii clădirilor. 

S-a subliniat și faptul că în câteva orașe mai mari, miș-

cările de tipul Dreptul la oraș au evoluat de la o poziție 
„inocentă”, adică liberală, axată pe ideea civilizației și a 
superiorității claselor educate, la una cu asumate idei de 
dreapta (pe care le conținea de la început, fără să le accen-
tueze însă). 

A doua, referitoare la ONG-uri și la modurile în care 
e de dorit ca mișcările pentru locuire să creeze alianțe cu 
ele. S-a vorbit despre istoria locală a acestor organizații. 
În anii '90 a existat o presiune puternică din partea or-
ganizațiilor internaționale pentru a avea ONG-urile ca 
măsură a democrației. Au fost create posibilități pentru 
ca ONG-urile să obțină bani și vizibilitate, dar mai apoi 
resursele au fost reduse, iar ONG-urile au fost lăsate să 
concureze unele cu altele pentru bani, legitimitate și vi-
zibilitate. Un rol important în finanțarea ONG-urilor l-a 
avut UE, dar după ce România a devenit țară membră, 
multe ONG-uri au trebuit să se retragă, cu excepția celor 
norvegiene. Celelalte s-au retras din cauză că România nu 
a mai fost considerată o „țară în curs de dezvoltare".

S-a discutat în continuare despre bani și finanțatori. 
În interiorul ONG-urilor, mulți membri spun că nu con-
tează de unde vin banii, atâta timp cât există o situație de 
urgență, precum necesitatea tampoanelor sau a laptelui 
praf. 

A fost adusă în discuție și chestiunea fondurilor cultu-
rale europene, la care o mulțime de ONG-uri au aplicat ca 
să poată supraviețui. Este de dorit ca demersurile critice 
să vizeze structura sistemului de granturi, iar nu colegii 
care lucrează în organizații neguvernamentale. Atacați 
această structură care organizează banii, și nu ONG-urile 
precare și angajații acestora!

În cea de-a șasea sesiune s-a discutat despre Finan-
cializare și speculă, rente și credite. Toate politicile de 
locuire din Europa de Est s-au centrat pe ideea că propri-
etatea privată asupra locuinței este opțiunea cea mai bună 
pentru toți, idee care a însoțit transferul responsabilității 
furnizării locuințelor către piață. În unele țări, vânzarea 
locuințelor publice către chiriași a fost văzută ca un mod 
de a crește rata de împroprietărire și de a reduce cheltu-
ielile publice (în mod special cheltuielile de mentenanță).  

Financializarea a fost promovată și forțată de stat. În 
2001, unitățile locative ale ANL (Agenția Națională pen-
tru Locuire) au fost construite pentru a fi vândute ex-
clusiv prin credite, împreună cu băncile (BRD, banca de 
investiții a Băncii Mondiale; dar și Banca Transilvania, 
cumpărată de către Banca Europeană de Dezvoltare). 

Privatizarea a dus la crearea pieței imobiliare prin 
retrocedări, prin privatizarea și demolarea siturilor in-
dustriale care au permis (re)formarea unor loturi mari de 
teren pentru dezvoltări mari. Dar și prin politici de dez-
voltare urbană care au creat suburbiile.

În România ne confruntăm de asemenea cu o finan-
cializare masivă a terenurilor rurale,  mult mai avansată 
decât financializarea urbană. 

În ce privește financializarea vieții de zi cu zi a con-
sumatorilor din România, se poate spune că, față de Vest, 
există mai puține persoane care au carduri de credit și 
de aceea se fac eforturi mari de includere a populației în 
sistemul bancar. Financializarea vieții cotidiane implică 
printre altele cartelele telefonice cu credit care pot fi fo-
losite în comerț, cardurile de shopping, îndatorarea din 
motive medicale. Dar și îndatorarea pentru locuință (în 
România sub un milion de persoane, majoritatea sprijini-
te de stat), pentru renovări și folosirea colaterală a locuin-
ței pentru alte împrumuturi.

În încercarea de a articula alternative la financiali-
zare, s-a discutat despre CAR-uri (Casele de Ajutor Re-
ciproc, cu originile în vremurile socialiste). Acestea nu 
joacă banii pe piață, nu circulă în zona speculativă atât de 
mult. O cale de urmat ar fi poate sprijinirea acestora, în 
cazul în care nu au fost deja cooptate. S-ar opri astfel, cel 
puțin, financializarea gospodăriilor. ■

Atelierul a fost finanțat de European Action Coalition 
for the Right to Housing and to the City, “Housing, Social 
Mobilizations and Urban Guvernance in Central and 
Eastern Europe” Project și Rosa Luxembourg Stiftung.
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Ce sunt retrocedările?
Și de ce sunt ele esențiale pentru a în-

țelege politicile locative și experiențele de 
injustiție locativă din orașele de azi? 

În general, lumea asociază retrocedări-
le cu un fenomen al anilor 2000, o chesti-
une complicată, poate neplăcută care nu 
prea mai face parte din viața contempo-
rană. De fapt, retrocedările nu doar că 
nu s-au încheiat-ANRP mai are de solu-
ționat peste jumătate din dosare și PMB 
puțin sub jumătate-ci sunt un fenomen 
cheie al schimbărilor post-89 care a afec-
tat și încă afectează profund societatea 
românească.

Cum a început
Retrocedările au început imediat după 1989 cu primele 

persoane care au revendicat proprietățile din familie națio-
nalizate de regimurile comuniste. Aceste revendicări se fă-
ceau anevoios cu procese în instanță și pe baza unei legis-
lații întortocheate aflate în plină transformare. Mai apoi au 
apărut cazurile la CEDO: oamenii mergeau la Curtea Euro-
peană pentru Drepturile Omului pentru a raporta încălcarea 
dreptului la proprietate. Cu timpul, procesele s-au adunat și 
presiunea exercitată de cetățenii din România pe stat prin 
intermediul CEDO a crescut. Această presiune s-a alineat 
perfect cu noua ideologie post-decembristă care punea pro-
prietatea privată în centrul valorilor societății. Învingătorii 
Războilui Rece - lumea occidentală liberal-capitalistă - au 
început să facă legea, și la propriu și la figurat: aceștia deci-
deau ce e drept și ce nu e drept, cine e victimă și cine opresor. 
Iar în miezul acestei noi ordini morale găsim obsesia pentru 
proprietate privată - fundamentul liberalismului clasic. În 
noul sistem instalat, garantarea dreptului la proprietate este 
considerată condiția esențială pentru garantarea libertății in-
dividului. Și atunci ce te faci cu o societate unde proprietatea 
a fost de stat și a fost comună și colectivă, unde proprietatea 
individuală era inhibată legal și delegitimată moral?

Intervenția fermă și sistematică asupra regimului de pro-
prietate din România a devenit esențială pentru implemen-
tarea capitalismului în mod local. Mai multe procese s-au 
suprapus și intercalat: privatizarea locuințelor, lichidarea 
fondului de locuințe publice și retrocedările. Dintre toate 
aceste procese, retrocedările sunt procesul care a concentrat 
cele mai multe mize morale, împărțind societatea în victi-
me și profitori, redefinind nu doar ideea de proprietate ci și 
pe cea de dreptate. Tot așa, dintre toate procesele social-e-
conomice ce marchează perioada de așa-zisă tranziție-pri-
vatizarea industriilor, privatizarea locuințelor, privatizarea 
terenurilor agricole, disponibilizările și migrația muncii, 
etc.-retrocedările se află la intersecția transformărilor urba-
ne, a redefinirii proprietății, a privatizărilor și a reconfigură-
rii distribuției de clasă în societate. 

Astfel, la sfârșitul anilor 90, prin presiunea forurilor in-
ternaționale, grupuri din partide la putere dezvoltă propu-
neri pentru implementarea rapidă și eficientă a retrocedări-
lor. În 2001 trece infama lege 10, legea retrocedărilor. Legea 
10 nu este însă singura care reglementează retrocedările, ea 
fiind completată în repetate rânduri de diverse alte legi. De-
clanșând un proces complicat și de durată, Legea 10 trebuia 
să acopere doleanțele a sute de mii de petenți și să redistri-
buie milioane de hectare de teren agricol, de păduri, teren 
intravilan și clădiri cu diverse funcții. Și aceasta în condițiile 
în care actele originale de proprietate datând de aproximativ 
80 de ani erau precare și difciil de verificat. În plus, comu-
niștii nu și-au pus problema că o să vină la loc capitaliștii să 
reinstaureze clasa de mijloc și propritatea burgheză așa că au 
păstrat - la rândul lor - documentele de naționalizare în stare 
precară și dificil de autentificat.

Pe scurt, ecuația retrocedărilor e simplă: resurse în valoa-
re de aproximativ 13 miliarde de euro + acte ușor de falsificat 
= o rețea de oameni de bine, pregătiți să te ajute și să se ajute 
să iei înapoi vila lui bunicu. Cu alte cuvinte, asta e mafia re-
trocedărilor.

Cum funcționează mafia retrocedărilor?
Hai să o luăm punct cu punct. Se dă o proprietate oare-

care, să zicem numărul 13 pe strada Viitorului. E situată miș-
to, central, chiar lângă un nou megaimage și la o stradă de 

De VEDA POPOVICI pentru Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire

un nou complex rezidențial din zonă. O firmă de avocatură 
specializată pe retrocedări, să zicem Gheregheț & Gheregheț 
observă proprietatea de pe Viitorului 13 și se decide să gă-
sească urmașii proprietarilor din anii 30. Merge la cadastru, 
trage de sfori pe la primărie și găsește un strănepot stabilit de 
30 de ani în Germania. Strănepotul nu doar că a uitat de vila 
lui străbunicu de pe Viitorului dar nici nu consideră necesar 
să se amestece. Cu atât mai bine! Gheregheț & Gheregheț îi 
fac o ofertă pentru a-i cumpăra drepturile litigioase, adică îi 
spun, domnule strănepot, noi revendicăm casa, nu e sigur că 
vom câștiga, s-ar putea să dureze 10 ani. Nu vreți mai bine 
să ne vindeți drepturile de a revendica proprietatea pe 20% 
din valoarea estinată a proprietății, adică 100 000 de euro. 
Strănepotului nostru îi surâde, ce-i pasă de nuștiuce căsuță 
într-un oraș de prin balcani unde nu are nici cea mai mică 
intenție de a călca vreodată. Dacă dă o semnătură, ia niște 
bani. Și în felul acesta, casa de avocatură Gheregheț & Ghe-
regheț acumulează proprietăți și devine un jucător pe piața 
imobiliară locală.

Mafia retrocedărilor mai are și alte mecanisme. Pentru 
mulți, peștele cel mare nu sunt proprietățile în natură ci 
compensarea bănească. Dosarul pe care-l depui pentru a 
revendica o proprietate se poate rezolva în patru feluri di-
ferite: 1) respins, 2) aprobare prin compensare 3) aprobare 
prin restituire în echivalent și 4) aprobare prin restituire în 
natură. 

Acțiunea de revendicare-adică depunerea acestui do-
sar-o poți face astfel: a) dai în judecată primăria sau insti-
tuția la care se află proprietatea în posesie; b) depui dosar 
la primărie-dacă vrei în natură și dacă proprietatea este a 
primăriei; c) depui dosar la ANPR, dacă vrei compensare 
bănească. Agenția Națională pentru Retrocedarea Proprie-
tăților se ocupă doar cu dosare care, dacă aprobate, sunt re-
zolvare prin compensare bănească sau despăgubire. Rata de 
respingere este de sub 2%. Înființată în 2005, la presiunea 
structurilor internaționale exasperate de rata mică de rezol-
vare a dosarelor și eficiența ce lasă de dorit a întregului pro-
ces, ANRP-ul se ocupă de restituiri și compensări prin legile 
fondului funciar și prin legea 10-legea retrocedărilor. Or-
ganizată în șapte direcții și având aproximativ 200 de anga-
jați, ANRP devine instituția cheie pentru retrocedări în anii 
2000, având o putere uriașă de a redistribui resurse publice și 
comune către mediul privat. Din 2005 până azi, ANRP a „re-
ușit” să redistribuie resurse în valoare de peste 6 miliarde de 
euro (din care 100 de milioane sunt doar în 2017). În aceste 
condiții nu ne poate mira că agenția a fost, de-a lungul anilor, 
anchetată de nenumărate ori de DNA și DIICOT, rezultând 
în demiterea și arestarea conducerii în repetate rânduri.

Desigur că pentru alte părți ale mafiei retrocedărilor, 
peștele cel mare nu e nici viluțe prin oraș, nici terenuri intra-
vilane de zeci de hectare sau castelașe gen sediul CEC și nici 
măcar despăgubirile în valoare de milioane de euro. Peștele 
cel mare pentru unii sunt pădurile.

Efectele retrocedărilor
 1. Privatizarea patrimoniului de stat. Privatizările sunt 

un proces definitoriu pentru Europa de Est postsocialistă, 
fiind fundamental eficientei implementări a capitalismului 
târziu. Lichidarea fondului de locuințe ale statului și admi-
nistrațiilor locale este, în cazul Bucureștiului, gestionată în 
general de către Administrația Fondului Imobiliar. AFI este 
moștenitoarea fostelor ICRAL-uri, societăți create în anii 90 
pentru a gestiona și privatiza locuințele aflate în proprieta-
tea Primăriei București și date în chirie, cumulând astfel zeci 
de mii de apartamente din tot orașul. O instituție netrans-
parentă și refractară comunicării nu doar cu organizațiile 
independente ci până și cu primăria, AFI are capacitatea de 
a închiria dar și a vinde proprietățile din gestiune. Evidența 
etapelor de împuținare a fondului locativ: ce s-a retrocedat 
și ce s-a vândut, cine a fost evacuat și de ce, cui i s-a oprit 
contractul de chirie, când și de ce - nu este comunicată nimă-
nui. Estimările vehiculate în mediul activist și ONG indică 
că AFI ar fi micșorat de până la 5 ori patrimoniul locativ 
aflat în gestiunea sa. Însă cum mai precis s-a desfășurat acest 
proces, nu este clar.

 
2. Crearea unei clase de nou-îmbogățiți alcătuită din 

samsari imobiliari. Această clasă este formată din mafia 
retrocedărilor și de susținătorii acesteia: speculatorii și ra-
pid-îmbogățiți de mafii imobiliare (samsari)-la care face 
referire până și guvernul în legea din 165/2013. Această clasă 
a devenit nu doar un jucător foarte important și puternic pe 

piața imobiliară ci și un decident în policile orașului. Influ-
ența acestei clase este în continuă creștere la fel cum este și 
forța sa financiară. 

3. Cheltuieli financiare masive din bugetul de stat. Una 
din principalele motivații ale guvernelor anilor 90 de a în-
târzia retrocedările este povara financiară uriașă reprezen-
tată de acest proces și care trebuia suportat de stat. Aceste 
cheltuieli înglobează: a) despăgubirile bănești oferite recla-
manților; b) despăgubirile materiale reprezentând pierderea 
a numeroase proprietăți publice; și c) cheltuielile publice re-
prezentând chirii plătite noilor proprietari pentru proprie-
tăți ce găzduiesc instituții publice: școli, spitale, adminstrație 
locală, etc. O parte din instituțiile aflat în clădiri naționaliza-
te pur și simplu s-au mutat, în timp ce altele au rămas pe loc 
fiind forțate să plătească chirii, de cele mai multe ori cultelor. 
Estimarea sumei reprezentată strict de punctele a) și b) sunt 
la 16 miliarde de euro.

4. Pierderi financiare masive ale statului ce survin 
din exploatarea pe viitor a resurselor retrocedate. Cu alte 
cuvinte, statul nu doar pierde proprietăți ci și beneficiile fi-
nanciare ce survin din acestea: de la acoperirea cheltuielilor 
de găzduire a instituțiilor sau valorificarea terenurilor intra-
vilane până la exploatarea pădurilor, beneficiile indirecte ce 
decurg din posesia proprietăților este greu de estimat. Să-
răcirea statului fiind fundamentală în capitalismul neo-li-
beral, vedem că- alături de privatizări-retrocedările sunt 
un macro-proces menit să demanteleze puterea statului prin 
transformarea resurselor din public în privat.  

5. Reîmbogățirea bisericilor și a familiilor aristocrati-
ce și nobiliare. Sau pe scurt, o refeudalizare a proprietății 
în dauna proprietății publice, de uz comun. Informațiile cu 
privire la cifrele reale desemnând îmbogățirea bisericilor de 
pe urma retrocedărilor sunt disparate și fragmentate. Știm 
că cea mai mare parte din proprietățile și despăgubirile esti-
mate la 16 miliarde de euro aparțin cultelor și marilo familii 
de nobili și industriași. Cazuri celebre cum e procesul dintre 
BOR și Romsilva ne oferă puțină perspectivă. Îmbogățirea 
cultelor pe seama resurselor publice înseamnă concret o 
creștere în puterea și influența socială și politică a Bisericii 
Ortodoxe în dauna instituțiilor de stat. Cu alte cuvinte, unde 
statul a pierdut, biserica a câștigat.  

6. Gentrificare. Reorganizarea radicală a centrelor ora-
șelor pentru a face loc conform regulilor pieței „libere” unei 
clase mai înstărite decât foștii locatari și dându-i afară pe 
aceștia este, pe scurt, ce înseamnă gentrificarea. În contex-
tul românesc postsocialist, gentrificarea este strâns legată de 
retrocedări. Calea Uranus, Centrul Vechi, cartierul evreiesc 
sau zona Matache sunt toate zone radical transformate în ul-
timii ani din cauza retrocedărilor. 

7. Dislocarea și deposedarea a sute de mii de oameni. 
În casele naționalizate suspuse proceselor de retrocedare lo-
cuiesc persoane de diferite profesii și ocupații, cu o prove-
niență socială relativ diversă, dar în mare parte aparținând 
clasei muncitoare. Locuirea în case naționalizate a fost orga-
nizată dinainte de 1989 prin repartizarea de la locul de mun-
că în locuințe accesibile întreprinderii în care lucrai. Astăzi, 
persoanele ce locuiesc în aceste clădiri de cele mai multe ori 
sunt acolo de zeci de ani. Doar uneori, locatarii sunt de câți-
va ani, și cea mai mare parte din aceștia sunt persoane dislo-
cate, evacuate din căminele lor originale. 

Dintre toate aceste efecte, ultimul este și cel mai impor-
tant și cel ce dă măsura iresponsabilității, abuzului și nedrep-
tății operate de retrocedări. Aflate în miezul unui proces de 
transformare radicală a orașelor și societății, retrocedările 
sunt mai mult decât o simplă reglare de conturi. Efectele so-
ciale ale retrocedărilor corelate cu disponibilizările și depro-
fesionalizarea realizate o dată cu privatizarea și desființarea 
sectorului industrial sunt resimțite profund de clasa munci-
toare.

Cine sunt adevăratele victime?
A afla cine sunt adevăratele victime înseamnă a lansa o 

anumită judecată morală a celor întâmplate: a te pronunța că 
această acțiune a fost ilegitimă și pe baza a ce, această lege 
este abuzivă, aceste persoane sunt repuse în drepturi și aces-
tea sunt deposedate pentru a le face dreptate.

La fel ca cele mai multe aspecte din discursul anti-comu-
nist dominant în instituțiile statului, și chestiunea naționa-
lizărilor este impregnată de mitologizare și o citire selectivă 
a istoriei. Dacă analizăm succint doar politicile locative ale 
regimurilor socialiste vedem că naționalizarea a fost conti-
nuată de un extins și vast program de construire de locuințe 
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-aspectul fundamental al urbanizării societății românești și 
scoaterii a milioane de oameni din condiții de trai extrem de 
grele. La fel și persoanele deposedate au beneficiat de aceste 
programe, fiindu-le repartizate ca tuturor locuințe de la stat 
și putând apoi, la fel ca restul societății, să le cumpere în re-
gim de proprietate privată definitivă în anii 90.

Legea retrocedărilor a fost foarte mult dezbătută în ulti-
mii 15 ani. Abordarea-în general-se compune din: 1) con-
sensul legitimității procesului de retrocedare, 2) considera-
rea proprietarilor inițiali și ai urmașilor lor ca „adevăratele 
victime” ale regimurilor comuniste și 3) condamnarea mora-
lă și instituțională a clasei „samsarilor imobiliari”, considera-
tă în general ca fiind compusă din persoane aflate în funcții 
administrative, cum e e ANPR-ul sau în administrația locală, 
persoane din sectorul privat de afaceri și din mediul caselor 
de avocatură. În linii mari, mass-media abordează retroce-
dările din perspectiva dezvăluirii unui nou caz de corupție, 
ilustrând narațiunea corupției est-europene ce maschează 
adevăratele mecanisme de desposedare și dislocare specifice 
capitalismului implementat post-89.

Perspectiva FCDL este una informată de experiențele 
evacuaților din case retrocedate care indică felul în care legea 
retrocedării este cheie în: 1) gentrificarea centrului orașului 
(proces ce se desfășoară și pe alte căi) și 2) lichidarea fondu-
lui de locuințe sociale (proces ce se desfășoară și pe alte căi, 
însă legea retrocedărilor este calea dominantă.

FCDL se raliază punctului 3) însă nu se alinează punc-
telor 1) și 2). Pentru punctul 1) ar trebui o poziționare com-
plexă având în vedere numeroasele aspecte ale problemei: 
retrocedările au fost compensate în decade de politici loca-
tive extinse, nu toate persoanele și instituțiile ce revendică 
proprietăți sunt la fel, efectele sociale și economice imense 
ale procesului trebuie luate în considerare de bun început. În 
ceea ce privește punctul 2), considerăm că adevăratele vic-
time sunt foștii chiriașii la stat ce-și pierd locuințele și sunt 

evacuați. În plus, înafara clasei sociale bogate și foarte boga-
te, noi, restul avem nevoie de orașe negentrificate cu prețuri 
imobiliare accesibile și trebuie să suferim povara pierderilor 
masive suferite de instituții, inclusiv prin erodarea patrimo-
niului de locuințe sociale și toate cheltuielile aferente proce-
sului restituirilor.

Ce e de făcut?
Retrocedările nu s-au încheiat. Poate pentru că epoca 

dureroasă a tranziției, în care trebuie să suferim din greu ca 
să câștigăm respectul paternalistei Europe occidentale nu s-a 
încheiat și nici nu pare că se va finaliza vreodată. La fel ca 
cele mai multe țări din Europa de Est și din alte periferii și 
semi-periferii ale lumii, este esențial ca această perioadă, în 
care ne educăm despre democrație și drepturi să fie cât mai 
lungă posibil, pentru a legitima astfel îndatorarea economiei 
naționale, menținerea veniturilor mici și neo-liberalizarea 
structurilor de stat. Privatizările, inclusiv retrocedările, nu 
au făcut societatea mai bogată sau mai liberă, nu am devenit 
stăpânii propriilor resurse și moduri de producție: dimpo-
trivă, privatizările au făcut România să se integreze de pe o 
poziție subalternă marilor fluxuri financiare globale. Retro-
cedările, deschizând drumul gentrificării și a prețurilor exor-
bitante pe chirii și proprietăți, au contribuit la a face orașele 
să nu mai fie ale locuitorilor ci să aparțină marilor companii 
internaționale de dezvoltatori imobiliari, și unei clase locale 
de îmbogățiți care mențin piața imobiliară dereglementată și 
astfel fără nici o șansă să fie accesibilă omului de rând. 

În acest moment, mai puțin de jumătate din toate dosa-
rele deschise pentru retrocedări sunt finalizate. E adevărat că 
cea mai mare parte a marilor proprietăți-terenuri intravi-
lane, păduri, moșii și palatele din orașe-sunt deja judecate. 
Și pentru că acestea sunt și cele mai spectaculoase pentru 
media, nu se prea aude în ultima vreme mai nimic despre 
retrocedări. Marea majoritate a dosarelor care au rămas de 

rezolvat sunt pentru proprietăți mici: case răsfirate prin cen-
trele orașelor care, cel mai probabil, încă găzduiesc chiriași ai 
primăriei. În ce măsură aceste dosare vor rezulta cu evacu-
ări e dificil de estimat, însă orice anticipare este sumbră. Ne 
așteptăm la mai multe evacuări ce duc la mai multă sărăcie 
și aglomerare urbană, o mai acută gentrificare a unor zone 
cheie din centrele orașelor, împovărarea mai mare a statului 
cu cheltuieli non-sociale și consolidarea clasei speculanților 
imobiliari.

Și pentru că retrocedările sunt un proces amplu, cu rădă-
cini într-o pluralitate a sferelor sociale și economice și aflat 
la intersecția mai multor procese post-socialiste, la fel con-
secințele sunt și vor fi în continuare ample și cu ramificații 
multiple. Dacă vrem să luăm poziție față de acest proces, in-
tervenția trebuie să fie pe măsura efectelor. În contextul miș-
cării locale pentru locuire, Blocul este singura confederație 
care are o analiză transversală și de profunzime cu privire 
la cauzele structurale și la intersecționalitatea luptei pentru 
locuire. Injustiția locativă este pusă în legătură cu marile 
procese post-socialiste, înțelese la rândul lor în context glo-
bal: financializarea sferelor publice, neo-liberalizare pe toate 
planurile, delegitimarea clasei muncitoare și delegitimarea 
experiențelor post-socialiste est-europene.

Astfel, intervențiile pot varia de la o poziție publică criti-
că cu privire la retrocedări până la implicarea activă în miș-
carea locală pentru locuire. Orice facem însă, solidaritatea 
fermă pentru persoanele evacuate din casele naționalizate 
este necesară. Experiența acestora este cea care, pe moment 
și pe termen lung, va da măsura umană a catastrofei declan-
șate de retrocedări. Această experiență, o dată legată cu pro-
cesele de gentrificare, privatizare și demantelare generală a 
resurselor publice duce la o poziționare ce nu poate fi nici 
ignorată, nici asimilată perspectivei ce consideră evacuările 
o problemă umanitară. ■

Fragmentele de mai jos sunt extrase din 
Jurnalul de pe Vulturilor, proiect inițiat 
de Nicoleta Vișan în timpul rezistenței 
din stradă dintre 2014 și 2016, jurnal al 
evacuării a mai bine de 130 de persoane 
de pe strada Vulturilor.

Jurnalul a fost continuat și după 2016, 
iar o ediție tipărită va apărea în 2019 cu 
susținerea Antipode Foundation Scho-
lar-Activist Project într-un volum amplu 
în română și engleză, coordonat de mem-
brele și membri Frontului Comun pentru 
Dreptul la Locuire, volum care va conține 
texte colective despre lupta pentru locuire.
(antipodefoundation.org/2018/08/10/sa-
pa-and-iwa-2018-recipients)

„Mă numesc Nicoleta Vișan, sunt una dintre persoanele 
evacuate de pe Vulturilor 50. Blogul https://jurnaldinvultu-
rilor50.org/ s-a născut la inițiativa mea, în timp ce protestam 
zilnic în tabăra din stradă. Am început să țin un jurnal din 
dorința de a vorbi despre lupta noastră împotriva evacuă-
rilor și despre cum a rezistat o comunitate întreagă  timp 
de săptămâni, luni și ani de zile în stradă la început în niște 
corturi și mai târziu în niște barăci improvizate, amplasate 
în fața caselor de unde am fost dați afară.

Poveștile ce au apărut pe blog au fost scrise de mine ală-
turi de alte persoane cu care am locuit în tabăra de pe Vul-
turilor 50.

La un moment dat am încetat să mai scriu pe blog, dar 
Jurnalul din Vulturilor 50 nu s-a terminat. Numai că mi-a 
fost greu să mai scriu. Noi nu aveam condiții în stradă și nici 
nu aveam un telefon performant pe care să pot să scriu tot 
timpul, să țin la curent cititorii cu ceea ce vorbesc oamenii, 
ce spun oamenii, ce fac oamenii. Trebuia să scriu pe caiet, să 
trimit caietul la prieteni, iar ei să intre pe blog și să publice 
ce scriam. Acest proces cerea multe resurse și timp, așa că la 
un moment dat nu am mai putut să continui.

De curând am hotărât să continui și să rescriu Jurnalul 
din Vulturilor 50,  din amintirile mele și ale familiei mele.

În paginile ce urmează voi încerca să spun lumii istoria 
unei femei evacuate și lupta ei pentru dreptul la locuire, care 
începe cu o dimineață de toamnă și o stradă din centrul Bu-

cureștiului împânzită cu dube de jandarmi. [...]

Unde ai fost 60 de ani, moștenitorule?
Înainte de evacuare

Cum am mai zis, casa noi am primit-o de la stat, de la 
ICRAL. După o perioadă în care am locuit acolo și când 
toți oamenii din jur încercau să cumpere casele în care stă-
teau de pe vremea comunistă, părinții mei împreună cu mai 
multe familii din acea zonă s-au dus la ICRAL să spună că 
vor să cumpere aceste case, pentru că aveau dreptul să le 
cumpere așa cum făcea toată lumea. Doar că li s-a spus că 
deja există un proces, erau moștenitorii casei în proces cu 
statul. Erau doi veri, veri prin alianță din partea părinților. 
Doi moștenitori care nu aveau toate actele la îndemână pen-
tru a primi acest drept al lor. Și mai era complicat pentru 
că erau abia a 3-a sau a 4-a generație de drept asupra acelui 
bun, adică asupra tuturor caselor care erau acolo în zonă. 

Numai unul singur era în București, din câte știu eu lo-
cuia în Pitești. Era singurul care venea în București la pro-
cese și la petiții și la ce mai avea de făcut de fiecare dată 
când era judecată, pentru a-și revendica acest drept. Cel de-
al doilea proprietar era reprezentat prin vărul lui. Adică era 

acest singur om care reprezenta două părți. În timpul ăsta, 
părinții mei s-au tot interesat cum pot să facă să cumpere 
locuința și n-au reușit. Moștenitorul acesta nu câștiga ni-
ciodată procesul, pentru că nu avea documentele necesare.

Apoi s-a dat acea lege prin care toată lumea poate să-și 
revendice casele naționalizate (Legea 10 din 2001) și atunci 
el a câștigat din start. Cred că dacă nu era să fie dată legea 
asta a retrocedărilor, noi astăzi nu eram dați afară de acolo. 
El nu avea actele în regulă și cred că nu reușea sub nicio 
formă să primească tot acel teren cu 27 de case, cu diverse 
vile și case joase și cum mai era arhitectura pe acolo.  Și oa-
menii ăia care stăteau în case de când se știu au 50-60 de ani, 
au copii la rândul lor, au nepoți la rândul lor... Adică îți dai 
seama că trăiești o viață de om într-o casă și apoi te trezești 
după 50-60 de ani că vine a patra generație de la nu știu care 
moștenitor și zice că vrea casa. Foarte bine! Vrea casa!

Dă-i casa, dar respectă și pe cine locuiește acolo! 
Vino ca rezolvare cu o altă lege, în care să nu lași să se 

întâmple așa ceva. La unii să le dai că e dreptul lor, că merită 
să fie despăgubiți, iar ăștia care au stat 60 de ani într-o casă 
să fie dați afară și lăsați pe stradă, de izbeliște. Că ei n-au 
niciun drept. Adică tu unde ai fost 60 de ani, moștenitorule? 
Tu ce-ai făcut 60 de ani? N-ai făcut nimic. [...]

De NICOLETA VIȘAN

Foto: Michele Lancione
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Rasismul din presă și din societate
Toamna evacuării, 2014

Când am fost noi evacuați, s-a vorbit despre asta în pre-
să. Chiar la postul de televiziune ProTV a fost o știre despre 
noi. Iar știrea s-a răspândit foarte repede printre oameni, 
pentru că suna în felul următor: "Au fost evacuați aproxi-
mativ 150 de țigani care au locuit abuziv timp de 20 de ani!"

Eu mă întreb așa, oamenii ăștia care lucrează la presă și 
vor să dea bine, vor să aibă o audiență cât mai mare, nu se 
gândesc și ei atunci când dau o știre să cerceteze puțin îna-
inte? Nu se gândesc să prezinte corect realitatea? Pe ei ce îi 
învață la școală? Adică dacă vine unul și îi spune o prostie, el 
se duce și spune fix prostia respectivă pe ecran. Așa își crește 
audiența, pe minciuni. 

Presa n-a făcut decât să ajute populația să-și confirme 
prejudecățile despre romi și să spună:

—Bine le-a făcut că i-a dat afară! Fir-ar mama lor de 
ciori, așa le trebuie!

Și de aici mulţi oameni au prins așa o ură, o dușmănie pe 
noi, în sensul că ne zic:

—Băi, dar voi trăiţi pe spatele nostru, voi nu plătiţi ni-
mic, voi nu ajutaţi statul cu nimic și acum vreţi să vă dea 
și case statul?! Adică să vă dea din munca noastră? Că noi 
muncim și nouă ni se opresc impozite! 

Oamenii au fost duși în eroare de presă, de discursul pu-
blic, și n-au știut ce se întâmplă de fapt. Și chiar dacă noi am 
demostrat de nenumărate ori că avem acte, că avem buleti-
ne, că avem certificate, că avem servici, că suntem oameni 
duși la școală și mulţi dintre acești oameni au văzut că noi 
avem dreptate, nici măcar n-au dat înapoi să zică scuză-mă, 
iartă-mă. Sau nu neapărat să-și ceară scuze, dar măcar să 
mai tacă din gură. Au fost mulţi oameni care ne-au acuzat 
pe nedrept. Au zis că noi am stat acolo 20 de ani abuziv și 
acum mai avem pretenţia să ne dea și case, pe când ei mun-
cesc și plătesc atâtea taxe și noi vrem case din munca lor, din 
banii lor. Adică noi vrem să luăm un drept al unor oameni 
care au muncit toată viaţa pentru noi. 

Așa s-a exprimat și primarul Negoiţă:
—Aceștia sunt niște oameni care au trăit și trăiesc pe 

spatele nostru de ani de zile! De când s-au închegat ei ca și 
popor rom, de când au venit ei pe lume. Noi românii, noi 
ăștia albii muncim pentru ăștia negri și ne-am săturat să îi 
ducem în spate. 

Întrebarea e următoarea: dacă ar fi să fiu cercetată eu 
și domnul primar de sector. Eu sunt ţigancă, sunt de et-
nie romă și el e român. Care dintre noi doi are mai multe 
amenzi? Care dintre noi doi are dosar penal? Și atunci s-ar 
vedea cine pe spatele cui trăiește. [...]

Mii de case goale, mii de oameni în stradă
11.12.2015, Acțiunea de la Națiunile Unite

Noi știam din legea 10 că în momentul în care ești eva-
cuat trebuie să primești imediat o locuinţă la schimb. Noi 
nu am primit nimic și la un moment dat am intrat în niște 
blocuri, în cele două gemene de la Naţiunile Unite. Am or-
ganizat această acțiune cu Frontul Comun pentru Dreptul 
la Locuire, din care fac parte. Planul ocupării a venit de la 
faptul că afară era frig. Era iarnă, noi stăteam tot în barăci, 
copiii îngheţau de frig chiar dacă aveam lemne și sobele alea 
cu care să încălzim copiii. Era foarte greu. Și noi am zis hai 

să intrăm într-un bloc care este gol și este al primăriei, să 
arătăm că apartamentele sunt goale și oamenii stau în stra-
dă. Asta a fost de fapt o mișcare de protest. Nu am vrut să 
intrăm și să rămânem acolo, am vrut să atragem atenţia că 
sunt case, dar cei de la primărie nu vor să ni le dea. 

Îniţial am întâlnit o persoană care ne-a zis că blocurile 
sunt goale. Ei i-au repartizat acolo casă după o evacuare de 
pe Lipscani. Am înţeles de la ea că fusese evacuată de pe 
Lipscani și mutată aici, provizoriu. Și în blocul ăsta locuia ea 
și încă alte cinci sau șase familii, în tot blocul. 

Astea erau blocuri de locuinţe sociale, dar în special 
pentru evacuaţi, calamităţi, cutremure, pentru situaţii de 
urgenţă.  Și atunci la situații de urgenţă eram și noi, cei care 
ne-am dus să intrăm, pentru că și la noi era o urgenţă. Noi 
stăteam în stradă deja de doi ani. Era a doua iarnă în care 
noi trebuia să stăm în stradă. Și când am dat de femeia asta 
am discutat, apoi am vorbit și cu alţi oameni cu care am pus 
la punct un plan cum să intrăm înăuntru, să arătăm că sun-
tem evacuaţi și casele alea sunt goale. Am făcut un protest 
cu oameni care s-au oprit în faţa blocului, noi eram deja 
sus, într-un apartament care era gol, era gol, la etajul 13, nu 
era nimeni. Într-un singur bloc 5 familii cred că erau toţi 
locatarii. În condiţiile în care noi eram de doi ani în stradă, 
existau aceste locuinţe de urgenţă goale. Iar în urma acestui 
protest s-au alarmat mai multe organizaţii, oameni de sus, 
de jos, din toate părţile, s-au agitat să vadă ce se întâmplă. 

Ocuparea s-a terminat bine în sensul că noi doar am 
arătat care-i situaţia și până să ajungă jandarmii sus la noi, 
noi deja am plecat acasă. Și s-a terminat totul bine, n-a fost 
nimeni arestat ș.a. Au fost ceva amenzi, oamenii de jos au 
luat amenzi. Erau oameni care stăteau jos în faţa blocului 
și blocau ușa, nu lăsau ca poliţia să urce sus la noi și nici 
jandarmii. Cei de jos de-acolo și-au luat amenzi toţi, vreo 
50 de persoane câte 5 milioane parcă. Dar asta ne-a ajutat 
foarte mult, pentru că ei au făcut bariera asta și n-au putut 
să ajungă jandarmii la noi.

În urma acestui protest și ocupare oamenii s-au mobili-
zat puţin. A fost întâlnirea cu primarul interimar Ștefănel, 
domnul Mircea Toma, Ciprian Necula și domnul Soare, 
care era de la Ministerul Fondurilor Europene sau ceva de 
genul...Irina Zamfir, vreo trei persoane de la AFI-capii 
ăștia mai mari-și cu Carmen Ivănoiu, prefectul Bucureș-
tiului, și încă unii. Teoretic, această întâlnire era pentru re-
zolvarea problemelor. Și, din punctul nostru de vedere, la 
toţi care eram acolo, acest primar era gata de a ne da chiar 
locuinţă socială în secunda doi. Dar tot timpul ne stătea în 
cale pionul negru din tabăra cealaltă, de la Spaţiu Locativ (și 
AFI), care spunea că dacă ne va da nouă acuma casă, mâine 
va sări Bucureștiul în sus și vor fi sute de oameni afară care 
vor face același lucru ca și noi. Vor cere case. Cu alte cuvinte, 
voia să fie un fel de pedeapsă pentru noi: nu le daţi lor, ca 
să nu vină alţi oameni după ei, să ia același exemplu. Știa că 
noi avem dreptate, știa că blocurile alea sunt goale (locuin-
ţele de urgenţă), știa că ne încadrăm și noi în categoria asta, 
aveau și case ca să ne dea, noi aveam dosare complete și tot. 
Adică eram chiar în drepturi din toate punctele de vedere. Și 
vremea ţinea cu noi, că afară era frig și ploua și era ninsoare 
și iarnă, aveam și copii mici, deci erau toate atuurile ca noi 
să primim locuinţă. Și bineînţeles că acest om (de la AFI) 
tot timpul întorcea toate discuţiile și a rămas că nu, nu se 
poate. Această întâlnire mare n-a avut niciun final până la 
urmă. [...]

Când o parte din familia mea
a primit locuință socială
Vara 2016

Când au primit părinţii mei și ceilalţi oameni repartiţie, 
clar a fost un moment de victorie, clar a fost un moment 
de bucurie. Nu ne așteptam ca după 2 ani de zile de stat în 
stradă să mai primim o locuinţă. 

Bucuria a fost atunci când au primit cheile de la case în 
mână. Aia a fost siguranţa că aceste familii au primit locu-
inţă. Și când s-au mutat a fost o bucurie enormă, dar și o 
problemă să zic așa, pentru că aceste apartamente nu au un 
spaţiu normal cât ar trebui să aibă ca să încapă toate persoa-
nele care locuiesc acolo. Au tot felul de modificări, au tot 
felul de stâlpi pe mijlocul camerei. Adică așa sunt mulţi fac-
tori în chestia asta care te fac să te și enervezi, că după ce ai 
luptat atâta uite ce ai primit. Dar oamenii au fost mulţumiţi.

Părinţii mei au primit un apartament cu 3 camere, la 
etajul 4, într-un bloc cu 4 etaje. O cameră e mică cât o baie, 
atât e de mică. Cât o baie unde ai cadă, wc, chiuvetă, 2x2 
să zic. I-a intrat un singur pat și o singură masă. Mama în-
cearcă acum să vadă cum găsește pe cineva să-i construiască 
un dulap de haine pe mărimea a ceea ce mai are spaţiu gol 
acolo, ca să poată să depoziteze și hainele. Are 2 băi, una de 
serviciu și una cu cadă, wc și chiuvetă. 

Noi sincer chiar am fost mulţumiţi de ceea ce a primit, 
am fost bucuroși, ne-am dus fiecare și am făcut curăţenie 
pentru că apartamentul era plin de praf, de materiale de 
construcţii ș.a. 

Ne-am dus și am făcut curăţenie și în momentul în care 
făceam curăţenie nu ne venea să credem că uite ăsta este 
apartamentul nostru. Fiecare ne gândeam cum să-l mobi-
lăm, cum să găsim spaţii în acest apartament care să ne bu-
cure, să ne simţim bine. Până la urmă am reușit să băgăm 
câte un pat, iar într-o cameră am băgat și un pat și un șifoni-
er. Casa are două holuri mici cărora nu le înţeleg rostul, dar 
până la urmă nu contează astea cât contează faptul că după 
atâta timp am reușit să obţinem o locuinţă. 

În acea casă locuiesc mama, tata și 4 fraţi de-ai mei. 4 
băieţi, cei mai mici. O cameră la 2 persoane. Sora mea locu-
iește cu soţul ei la soacră, alt frate la fel, iar eu sunt încă una 
care aștept să-mi dea locuinţă socială primăria. Ceilalţi 2 
fraţi ai mei au renunţat la acest lucru. Au hotărât să se mute 
la ţară la socri și să nu stea cu noi în București, ori eu nu pot 
să fac acest lucru pentru că nici nu am unde să mă duc la 
ţară, dar nici nu pot să renunţ așa ușor la această luptă. 

De sărbătorit n-am sărbătorit, că părinţii mei nu sim-
ţeau nevoia să sărbătorească atâta timp cât ei locuiau în casă 
și eu locuiam în Centru. Se simţeau oarecum vinovaţi. Și 
au zis că nu-și are rostul o sărbătoare până nu are toată lu-
mea casă. Noi oamenii din Vulturi nu am făcut un anunţ 
public clar că tot cazul acesta s-a rezolvat, pentru că nu s-a 
rezolvat. S-a rezolvat doar o parte. Am hotărât împreună cu 
toată lumea că vom face acest demers abia în momentul în 
care toţi acești oameni care au locuit în stradă și au rezistat 
timp de 2 ani, respectiv 4 ani noi ceilalţi, va avea acces la o 
locuinţă socială. 

Legal, mamei i s-au făcut acte de chiriaș la stat, deci cum 
era înainte chiriaș la stat în casă de ICRAL, acum e casă 
socială, numai că nu mai este casă la curte ci apartament. 
Plătește chirie, întreţinere ș.a. Nu e proprietară, e chiriașă. 

În cazul în care nu mai plătește, pot să o dea afară ori-
când. În cazul în care nu plătește câteva luni, sau chiar dacă 
plătește și are 3 abateri să zicem, de exemplu de gălăgie sau 
vreo reclamaţie de la vecini, la 3 reclamaţii pot să o dea afară 
fără ca ea să mai poată avea vreodată o casă socială. 

E un statut destul de fragil. ■

Foto: Michele Lancione

Foto: Michele Lancione
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Despre recunoașterea 
locuinţelor informale

Blocul Pentru Locuire susţine, se orga-
nizează și luptă pentru dreptul la o locu-
inţă decentă pentru toţi și pentru o politi-
că justă și antirasistă de locuire. De aceea, 
avem o poziţie critică faţă de propunerea 
dezvoltată în ultimii ani și avansată în 
ultimele luni de câteva ONG-uri din Ro-
mânia, pentru formalizarea locuinţelor 
informale (Fundaţia PACT, MKBT, și al-
tele, susținute de Habitat for Humanity 
prin evenimentele de promovare). 

În “Nota Documentară referitoare la necesitatea inițierii 
unor măsuri normative și operaționale pentru recunoașterea 
și îmbunătățirea condițiilor de viață în cadrul așezărilor in-
formale din România”, organizațiile care au propus această 
inițiativă recunosc că printre “factorii socio-economici care 
au contribuit la apariția și răspândirea acestui fenomen se 
află și restructurarea post-socialistă a economiei naționale 
care a condus la accentuarea stării de sărăcie și excluziune 
socială, precum și la accesul redus la locuințe pentru catego-
riile defavorizate după 1990.” 

Totuși, ele nu propun acționarea asupra acestor cauze, 
ci susțin măsuri ce acționează asupra consecințelor, într-un 
fel care omite să recunoască că, pentru foarte mulți, locuirea 
într-un așezământ informal este o soluție, oricât de precară 
și pauperă ar fi ea, față de situația economică disperată în 
care se află, deoarece tocmai locuirea informală le asigură 
un adăpost cu costuri reduse. Pentru cei care locuiesc infor-
mal, soluțiile care ar asigura condiții adecvate de locuire ar 
fi accesul real la locuințe publice cu chirie subvenționată de 
la stat sau la locuințe sociale, și programe de subvenționare a 
costurilor de utilități. 

Mai mult, diagnoza făcută de aceste organizații omite 
în totalitate responsabilitatea administrațiilor publice care 
evacuează din imobile retrocedate, din locuințe din vechiul 
fond de stat, din noile locuințe sociale sau de pe terenuri cu 
valoare imobiliară crescută, fără să ofere locuințe adecvate 
alternative pentru cei evacuați și forțându-i să aleagă să își 
construiască locuințe improvizate sau în unele cazuri chiar 
plasându-i ele însele în spații locative temporare la periferii-
le subdezvoltate ale localităților. La aceste cauze ale formării 
așezămintelor informale, soluția ar fi interzicerea prin lege a 
evacuărilor care nu le oferă oamenilor deposedați alternative 
adecvate de locuințe publice subvenționate de stat, în lipsa 
cărora oamenii și autoritățile creează locuințe informale.

Avertizăm, deci, că procesul de recunoaștere juridică a 
așezămintelor informale propus:

1. Nu rezolvă problemele locuirii și nu adresează cauzele 
acestora;

2. Rezolvă doar în mică măsură și doar în anumite cazuri 
nevoia de locuinţe decente;

3. Poate fi problematic și cu efecte negative în multe alte 
cazuri;

4. Ar trebui implementat numai împreună cu politici de 
locuire juste, antirasiste, centrate pe dezvoltarea de locuinţe 
sociale și publice.

Propunerea afirmă că “recunoașterea juridică a acestor 
realități spațiale și sociale” este singura soluție și include 
“limitarea extinderii necontrolate a așezărilor informale”, 
neglijând consecințele pe care această limitare le poate avea 
asupra oamenilor în cauză. Prin aceste completări propuse 
la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și ur-
banismului, aceștia riscă să fie criminalizați încă odată, după 
ce sunt deja stigmatizați și pasibili de acționare în judecată 
datorită “ocupării abuzive” a unor terenuri cu spațiile loca-
tive informale. Considerăm că în mod unilateral, propune-
rea se bazează pe imperativul de dobândire de proprietate 
personală/privată asupra locuinței informale și susține, ast-
fel, conectarea acesteia la piața de locuințe și integrarea ei în 
circuitul comodificării și financializării. Sau, altfel spus, se 
alătură demersurilor dedicate reducerii totale a responsabili-
tății statului pentru crearea unui fond de locuințe publice cu 
chirie subvenționată pentru persoanele marginalizate social. 

De asemenea, în modul în care ea este formulată, pro-

punerea creează confuzii în legătură cu prevederile Progra-
mului de guvernare al Guvernului României (2018-2020) în 
ce privește “îmbunătățirea substanțială a situației romilor, cu 
un accent deosebit pe comunitățile de romi aflate într-o situ-
ație de sărăcie extremă”, în care se propune „rezolvarea pro-
blemelor legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor 
și locuințelor deținute de romi și implementarea unor pro-
grame de reabilitare a locuințelor din zonele locuite de romi 
prin asigurarea energiei electrice, a apei potabile, a canali-
zării, a gazului metan, a salubrității”. Credem că asigurarea 
dreptului de proprietate nu poate fi o soluție în toate situați-
ile de locuire informală. Ea ar putea fi o soluție, de exemplu, 
în cazul unor comunități istorice care locuiesc în așezăminte 
informale de peste 50-100 de ani și care, eventual, au locu-
ințe ce asigură condiții relativ bune și/sau sunt conectate la 
resursele localităților. Și în cazul lor, însă, dacă este nevoie 
de acestea, s-ar impune următoarea clarificare: programele 
de reabilitare a infrastructurii de drum și de transport și de 
conectare la utilități este important să fie asigurate înainte 
de împroprietărire, pentru că, dacă acestea se promit a se 
rezolva după, cu siguranță vor împovăra cu costuri noii pro-
prietari, care poate nu vor avea resurse cu care să le acopere. 
Astfel, asigurarea dreptului de proprietate nu ar facilita îm-
bunătățirea condițiilor de locuire.        

În continuare, explicăm detaliat această poziţie a Blocu-
lui. 

1. Cauzele problemei. De ce ajung oamenii în locuinţe 
informale

Multe persoane ajung să își construiască informal o lo-
cuinţă sau să folosească o locuinţă pentru care nu au acte, 
din cauza costurilor foarte mari ale locuirii. În ultimii 10 
ani, costurile locuirii în România au crescut cu peste 500%, 
aceasta reprezentând cea mai mare creștere dintre ţările UE. 
În acest timp, salariile au stat pe loc, iar condiţiile de mun-
că s-au degradat: 25% dintre români au venituri sub pragul 
sărăciei. De asemenea, persoanele sărace își cheltuiesc ve-
niturile în primul rând pe menţinerea locuinţei (mult peste 
jumătate din veniturile lor, deci mult mai mult decât pentru 
nevoile zilnice de hrană, medicamente, rechizite etc). Locu-
inţele au devenit un lux pentru multe persoane din România 
și nu numai.

Multe persoane cu venituri mici sunt supuse proceselor 
de evacuare fără o soluţie de relocare. Tipurile de evacuare 
sunt diverse: din imobile retrocedate, în urma preluării aces-
tora de către proprietarii care scot vechii chiriași în stradă, 
din locuințe din vechiul fond de stat sau din locuințele soci-
ale datorită neplății chiriei și/sau utilităților, din locuințe din 
fondul de stat degradate, și, ca atare, demolate sau supuse 
unor lucrări de renovare (în condițiile în care vechilor chi-
riași nu li se oferă alternative locative sau posibilitatea de a 
se reîntoarce), din spații locative aflate în administrația con-
siliilor locale, pe motiv de ocupare abuzivă (în condițiile în 
care administrația refuză să reglementeze situația printr-un 
contract de închiriere).  

Locuinţele publice și sociale din orașe au fost privatiza-

te/vândute/retrocedate de către autorităţi după 1990, astfel 
încât au rămas foarte puţine, mult sub nevoia de locuinţe. 
În București, de exemplu, sunt circa 20.000 de cereri de lo-
cuinţe sociale înregistrate în ultimii ani și sub 20 de locuin-
ţe sociale libere disponibile anual. În Cluj, în cei trei ani în 
care primăria a creat locuințe sociale noi (2008, 2013, 2014), 
s-au repartizat 358 de locuințe în imobilele noi sau renovate 
printre cei 2250 de solicitanți, iar în ceilalți ani, când datorită 
înăspririi criteriilor și lipsei de construcții noi, oamenii a fost 
descurajați să depună cereri, s-au depus anual între 300-400 
de solicitări și au fost repartizate anual sub 10 locuințe, elibe-
rate prin evacuarea vechilor chiriași. 

Pe baza declarațiilor primite de la 41 de prefecturi, între 
2017 și 2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Adminis-
trației Publice a realizat o analiză a necesarului de locuințe 
sociale în România, totalizând numărul familiilor care au so-
licitat locuințe sociale, al familiilor marginalizate social care 
nu dețin o locuință, al familiilor aflate în risc de evacuare/de-
molare și al familiilor care locuiesc în așezăminte informale 
ce nu pot fi legalizate. Conform acesteia, la nivel de țară ar 
exista 128.683 familii aflate în situații care ar impune accesul 
lor la locuințe publice subvenționate de stat. 

În consecinţă, multor persoane cu venituri mici sau per-
soanelor evacuate le este blocat accesul la o locuinţă socială. 
În plus, persoanele cu venituri mici nu își permit o chirie la 
proprietari privaţi, nu își permit plata utilităţilor, nu își per-
mit costurile unei proprietăți (impozite, asigurări etc), deci 
nu își permit să locuiască altfel decât informal.

De multe ori, oamenii sunt îndrumaţi în zone în care 
pot locui informal chiar de către autorităţile locale. Li se dă 
de înţeles că acolo ar putea să stea „toleraţi”, după ce au tre-
cut prin experienţa evacuărilor și după ce autorităţile le-au 
refuzat soluţii formale și decente de locuire publică. Există 
și anumite cazuri în care oamenii au locuit în aceste zone 
dinainte de 1989, dar locuinţele lor nu au apucat să fie for-
malizate.

Zonele de la marginea orașelor sau comunelor în care 
oamenii își construiesc/reconvertesc locuinţele informale au 
totuși acces la niște resurse minime, pentru supravieţuirea în 
condiţii foarte precare: acces la materiale ieftine de construc-
ţie (lemn, materiale reciclate, chirpici, resturi de la construc-
ţii mai vechi etc), acces la o sursă de apă, acces la un drum 
către orașul în care nu își permit să trăiască, sprijinul altor 
persoane din familie (ca sursă de întrajutorare) sau acces la 
un centru de reciclare ca loc de muncă precar și informal. 
Astfel, locuitorii acestor zone muncesc și se organizează să 
supravieţuiască, folosind resursele minime pe care și le per-
mit. Pentru mulţi, o creștere a costurilor acestor resurse (de 
exemplu costul apei, al materialelor, al terenului, al drumului 
de acces etc.) ar face imposibilă locuirea/ supravieţuirea în 
acele zone.

2. Ce presupune procesul de formalizare/ recunoaștere 
juridică a locuințelor informale

Propunerea pentru formalizarea așezărilor informale 
elaborată de MKBT și organizațiile partenere, așa cum este 
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ea formulată în Nota de fundamentare, rămâne foarte vagă 
în ceea ce privește tipurile de intervenții și de soluții de regle-
mentare urbanistică sau “stabilirea dreptului de deținere le-
gală sau, după caz, relocare pe terenuri sigure din vecinătate, 
după consultări publice cu locuitorii afectați de relocări.” Ea 
promovează modificarea și completarea Legii nr. 350/2001, 
privind amenajarea teritoriului și urbanismului, “cu preve-
deri referitoare la: definirea așezărilor informale; stabilirea 
măsurilor și instituțiilor care pot asigura coordonarea și 
implementarea activităților de identificare, clasificare, regle-
mentare, monitorizare și evaluare a așezărilor informale din 
România; stabilirea cadrului necesar de intervenție publică 
integrată pentru limitarea extinderii așezărilor informale și 
îmbunătățirii condițiilor de viață a locuitorilor acestora.”

Însă, dacă ne imaginăm ce ar presupune un demers de 
legalizare și cum ar fi el implementat, ne putem gândi la ur-
mătoarele posibile măsuri. Cu acordul autorităţii locale res-
ponsabile, micile terenuri pe care au fost construite locuin-
ţele informale ar fi măsurate și intabulate. Apoi, ar fi date în 
concesiune de către autoritatea locală (cel mai probabil pro-
prietar sau administrator al terenurilor) sau date în proprie-
tate (mai rar se va întâmpla asta, din cât ne putem imagina), 
proces care va genera taxe pentru persoanele „formalizate”. 
Pentru formalizarea locuinţelor construite pe aceste mici te-
renuri, va fi nevoie de o formă de autorizare a construcţiei 
din partea autorităţilor locale (și eventual de refacere a lo-
cuinţei conform anumitor standarde), proces care, la rândul 
lui, va genera costuri suplimentare, iar în cazul în care se face 
și racordarea la utilităţi, la acestea se vor adăuga costuri de 
racordare, plus costuri lunare. Multe persoane care locuiesc 
informal nu își vor permite aceste costuri. Chiar dacă ele par 
mici la prima vedere, sunt greu de suportat de către familiile 
cu venituri sub pragul sărăciei.  

3. Efecte negative ale formalizării locuințelor informale
Cum arătam mai sus, formalizarea crește costurile locu-

irii în aceste zone informale. Ca efect imediat, se produce o 
separare între cei care își permit formalizarea, având acces 
la niște resurse minime, și cei care nu își permit toate aceste 
costuri care încep să se adune. Pentru cei care nu își permit 
costurile formalizării, efectele negative sunt extrem de ris-

cante: fie sunt forţaţi să plece, împinși astfel către zone cu și 
mai puţine resurse, și mai depărtate, și mai periculoase pen-
tru sănătate și viaţă, fie se împovărează cu datorii din care cu 
greu mai pot ieși familii întregi.

În plus, este foarte important cum va fi formulată legisla-
ţia care va facilita formalizarea. În acest moment, propune-
rea făcută de Fundaţia PACT și MKBT, susţinute de Habitat 
for Humanity Romania, menţionează limitarea dezvoltării 
de așezări informale. Dacă procedura de legalizare nu va in-
clude și măsuri de acoperire a costurilor enumerate mai sus, 
atunci ea, împreună cu imperativul limitării, ar putea să se 
întoarcă chiar împotriva persoanelor care locuiesc informal, 
punându-le în pericol pe cele care nu reușesc sau nu își per-
mit să își formalizeze locuinţele și făcându-le și mai vulne-
rabile să primească amenzi, să fie urmărire, gonite, blocate, 
deci împinse la limita criminalizării.

4. Exemplul altor ţări în care au fost implementate proce-
se de formalizare a locuinţelor informale

În Brazilia, procesul de formalizare a zonelor urbane in-
formale numite „favelas” a condus la evacuări masive, pen-
tru că oamenii nu și-au mai permis plata utilităţilor. Firma 
ENEL (același ENEL), în parteneriat cu autorităţile, a impus 
contracte de curent odată cu formalizarea, cu costuri la pre-
ţul pieţei, lucru care a îmbunătăţit condiţiile din favelas, dar 
a forțat oamenii să plece în locuri și mai depărtate, cu resurse 
și mai puţine. În schimb, în cartierele lor, au venit locuitori 
cu o situație financiară mai bună, care la rândul lor nu își 
mai permiteau costurile ridicate ale locuinţelor din alte car-
tiere. Cercetătoare Francesca Pilo scrie detaliat despre aceste 
procese.

În Ungaria, băncile mari au ţintit familiile cu venituri 
mici și nesigure, cărora le-au oferit credite pentru a-și forma-
liza/păstra locuinţele rurale sau cele din orașele mici. Foarte 
multe familii au rămas îndatorate pe viaţă cu aceste credite, 
alte familii și-au pierdut locuinţele în favoarea băncilor, al-
tele au fost forţate să plece în localităţi și mai mici, și mai 
îndepărtate de orașe, devenind dependente de autorităţile 
locale care dau sau nu sprijin, iar multe au rămas fără adă-
post. Cercetătoarele Agnes Gagyi și Zsuzsanna Pósfai scriu 
despre acest proces și despre partidele de extremă dreaptă 

din Ungaria care profită de pe urma persoanelor precarizate 
și mai mult prin aceste credite (riscante, dezavantajoase din 
start) pentru locuinţe. 

5. Poziția BLOCului și propuneri alternative
BLOCul susține nevoia de o locuinţă formalizată/ legal 

recunoscută, pentru a avea un domiciliu, acte, acces la servi-
cii publice condiţionate de deţinerea actelor de identitate, și 
în general siguranța locuirii. Susținem imperativul de a satis-
fice nevoia de acces la utilităţi precum curent, apă, căldură, 
elemente cruciale pentru sănătatea oamenilor și înţelegem 
nevoia de terenuri și construcţii sigure pentru locuinţe (fără 
risc de inundaţii, incendiu etc). 

De aceea, referindu-ne la situațiile de locuire informală 
mai ales din orașe, rezultate din nevoia de locuință în ab-
sența unor programe guvernamentale de locuire pentru per-
soanele cu venituri reduse și din procesele structurale ce le 
împing în astfel de situații, propunem:

1. Dezvoltarea și distribuţia justă de locuinţe publice în 
orașe, astfel încât tot mai puţini oameni să fie nevoiţi să ajun-
gă în locuinţe informale;

2. Formalizarea locuințelor informale acolo unde oame-
nii își doresc acest lucru și susținerea financiară a acestui 
efort;

3. Susţinerea din partea autorităţilor publice a dezvoltării 
infrastructurii tehnico-edilitare în aceste zone; 

4. Susținerea din partea autorităților publice a plății uti-
lităţilor, în toate acele cazuri în care persoanele nu își permit 
acest lucru; și/sau negocierea prețurilor pentru utilități cu 
distribuitorii (de exemplu în programele lor de Corporate 
Social Responsability);

5. Varianta de formalizare sub formă de „cooperative de 
locuinţe”, care să asigure sprijin atunci când anumite fami-
lii nu mai pot plăti costurile locuirii, respectiv care să preia 
locuinţa (și să o menţină de utilitate colectivă) atunci când 
anumite familii nu mai vor/nu mai pot locui acolo.

BLOCul pentru Locuire s-a constituit în urma acțiunilor 
grupurilor militante pentru dreptul la locuire, dreptate loca-
tivă și dreptul la oraș: Căși sociale ACUM!, Frontul Comun 
Pentru Dreptul La Locuire, E-Romnja, Dreptul la Oraș. ■

Potențialul și limitele
activismului juridic

sau despre construirea politică a legalității  
De-a lungul anilor, mișcarea Căși so-

ciale ACUM! a avut mai multe acțiuni 
revendicative privind justiția și drepta-
tea locativă, bazate pe câteva convingeri 
despre potențialul și limitele activismului 
juridic. Chiar dacă nu au fost în mod ex-
plicit elaborate, acestea au fost cel puțin 
în mod comprimat expuse în afirmații 
sau interogări de genul: Suntem egali, nu 
ilegali! și Ne face justiția dreptate?

Ce gânduri ne-au făcut să fim conștienți de li-
mitele unor astfel de acțiuni? 

În timp ce planificam și derulam aceste acțiuni, trebuia 
să recunoaștem: protestul stradal și cauza în instanță care 
revendică drepturi ale omului și dreptul la locuire sunt 
foarte limitate în ce privește capacitatea lor de a genera 
schimbare socială în favoarea clasei lucrătoare pauperizate, 
dar și în favoarea clasei de mijloc precare. Știam tot tim-
pul că revendicările privind legalitatea și drepturile trebuie 
să depășească atât cadrele liberalismului juridic (și implicit 
pe ale legalismului formal), cât și discursul universalist al 
drepturilor omului, axat pe individul desprins din relațiile 
sale sociale; și că ele trebuie să fie tratate cu autocritică dacă 
se dorește să devină o părticică din lupta pentru materiali-
tatea dreptății și egalității sociale. Considerentele de mai jos 
ne fac să fim conștienți de limitele activismului juridic în 
domeniul locuirii:              

1. Locuirea este un domeniu central al economiei po-
litice. Politica locuirii reflectă, dar și constituie economia 
politică capitalistă bazată, pe lângă exploatare, pe acumu-

lare de capital prin deposedare și fundamentată pe o anu-
mită structură de clasă.1 Piața de locuințe este parte din 
piața imobiliară, fiind strâns legată de piața terenurilor și a 
construcțiilor, dar și de fluxul de capital investit în locuin-
țe, precum și de sistemul financiar-bancar. Transformarea 
socialismului de stat în capitalism neoliberal în România a 
implicat în mod inevitabil schimbări în reglementarea lo-
cuirii, astfel încât (și) acest domeniu să susțină formarea 
economiei de piață, de exemplu prin privatizarea vechiului 
fond de locuințe de stat (via vânzări către foști chiriași, și 
retrocedări), prin susținerea construirii de noi locuințe în 
proprietate privată, prin susținerea dezvoltatorilor imobi-
liari în acumularea de capital, prin promovarea creditelor 
imobiliar-bancare, prin facilitarea evacuării din locuințe 
ocupate fără acte de către cei nevoiași, prin lipsa de investiții 
în locuințe sociale publice, prin investiții reduse chiar și în 
construirea de locuințe publice care se pot vinde (locuințe 
ANL). Aceste tendințe ale dezvoltării fondului de locuințe și 
ale relațiilor de proprietate în domeniul locativ transformă 
în mod structural locuința în marfă, în obiect de investiții 
(care se poate închiria sau vinde la prețuri mari), precum 
și în obiect al speculațiilor financiare (clădirile rezidențiale, 
alături de cele de birouri sau cele comerciale care se tranzac-
ționează cu scopul de a face bani din bani). Față de aceste 
trenduri mari, revendicările mișcării noastre care solicită 
mai multe locuințe sociale în fondul locativ public contra-
vin intereselor clasei dominante sau ale celor care fac afaceri 
și speculații imobiliare aducătoare de profit într-un context 
economic financializat. Nu ne mirăm că ele nu se bucură de 
susținere în rândurile guvernanților.     

1   Vezi Enikő Vincze și Simona Ciotlăuș: Housing and class (trans)forma-
tion in Romania, LeftEast,  3.09.2016, http://www.criticatac.ro/lefteast/
housing-and-class-transformation-in-romania/

2. Legea este unul dintre instrumentele dominației de 
clasă sau una dintre formele prin care se exercită puterea.2  
Cei aflați în poziții de putere în diverse structuri de stat la 
diverse nivele, atunci când (re)definesc legislația, nu afir-
mă, desigur, că o fac urmărind anumite interese de clasă, 
ci pretind că exprimă niște considerente universal-umane, 
naturale, normale, sau, dacă vrem, interese naționale. Astfel, 
procesul de construire a legislației implică în mod inerent 
și naturalizarea produsului rezultat. Însă trebuie să obser-
văm că, în realitate, legislația joacă un rol în reproducerea 
inegalităților sistemice care caracterizează societatea capi-
talistă, și în mod predominant, în legitimarea relațiilor de 
exploatare. Prin lege, inegalitatea așa cum se produce ea în 
relațiile sociale (de exemplu inegalitatea între proprietari 
și lucrători), poate să se normalizeze, astfel încât cei care 
critică inegalitatea, pot fi ușor stigmatizați ca promovând 
acțiuni ilegale. Și, mai mult, în general, legislația contribuie 
la promovarea înțelegerii dominante a ceea ce este bine sau 
chiar just. Dar legea nu este neapărat, prin definiție, dreaptă. 
Astfel, justiția poate să nu deservească dreptatea socială, din 
contră, ea poate să legitimeze forme ale nedreptății în nu-
mele legii, căci, precum am văzut, aceasta nu doar reflectă 
interesele celor care au influență asupra legiutorilor, ci le și 
legitimează puterea în societate.  

3. În condițiile în care locuința a devenit marfă (scum-
pă), posibilitățile fiecăruia dintre noi de a locui în condiții 
adecvate și/sau în siguranță, depind de capacitățile noastre 
economice, la rândul lor determinate de poziția noastră pe 
piața muncii sau în relație cu mijloacele de producție speci-
2   Idei elaborate de studiile legale critice (Critical Legal Studies), dezvol-
tate din anii 1970, ca o adaptare a teoriei critice la domeniul dreptului. O 
privire sintetică asupra acestei mișcări vezi, de exemplu, aici: https://cyber.
harvard.edu/bridge/CriticalTheory/critical2.htm

De ENIKŐ VINCZE
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fice muncii prin care ne câștigăm veniturile. Vorbind despre 
aceste aspecte în contextul sărăcirii severe a cel puțin unui 
sfert din populația României, sau al procentului ridicat al 
celor care trăiesc din salariul minim, acest lucru rezultă nu 
doar din veniturile reduse (salariile mici pentru care se lu-
crează pe piața muncii din România fiind avantajul compe-
titiv al țării prin care guvernanții speră să atragă investitori), 
ci și din costurile mari ale locuirii (prețurile de achiziționa-
re, de închiriere, dar și prețurile utilităților). De aceea, lupta 
pentru dreptul la locuință, fără asigurarea drepturilor mun-
cii, nu va putea asigura locuințe adecvate pentru toți.       

Totuși, ce potențial am văzut
în activismul juridic?

1. Demonstrarea faptului că egalitatea în fața legii, ca 
principiu al statului de drept, precum și discursul dreptu-
rilor omului, sau asigurarea dreptului de acces la locuință, 
mai ales dacă nu se traduc în măsuri legislative și adminis-
trative concrete, nu sunt factori suficienți pentru ca toată lu-
mea să aibă condiții adecvate de locuire, din cel puțin două 
mari seturi de motive: condițiile materiale ale traiului de zi 
cu zi ale oamenilor pot să fie atât de precare încât să nu le 
asigure transpunerea dreptului de iure de acces la locuință 
în acces efectiv sau de facto; pentru ca să se asigure egalita-
tea tuturor în fața legii, toți oamenii trebuie să beneficieze, 
după nevoi, de măsuri care să rezulte în egalizarea punctelor 
de pornire, care, în cazul multora, sunt puține din cauza re-
surselor financiare și/sau sociale extrem de reduse.

2. Posibilitatea de a ridica gradul de conștientizare la 
scară largă a faptului că legile sunt făcute de oameni și ele 
pot fi modificate dacă interesele celor care doresc a le mo-
difica se coagulează și aceștia se mobilizează în vederea pu-
nerii unei presiuni imposibil de ignorat asupra decidenților. 
În acest context, lupta pentru dreptul la locuință va trebui să 
vizeze recunoașterea acestui drept ca drept constituțional, 
și dincolo de asta, modificarea și corelarea legislației locui-
rii, a celei sociale și a celei anti-discriminare în așa fel încât 
acestea, împreună, să prioritizeze dreptul la locuințe publice 
pentru toți și, în mod particular, dreptul la locuință socială 
publică pentru cei care nu au resurse pentru a procura o 

locuință de pe piață.3

3. Impunerea, prin apel la diverse structuri ale justiției, 
inclusiv prin acțiuni în instanță, a respectării prevederilor 
legale de către autoritățile care nu le aplică în mod adecvat, 
ci încearcă să găsească nișe prin care pot evita să facă acest 
lucru. În acest context, încrederea noastră este că autonomia 
relativă a instituțiilor juridice față de politic (cel puțin după 
ce politicul a făcut legea și ar trebui să o aplice în guver-
nare) ar putea să asigure ca cel puțin cele câteva prevederi 
ce promit să rebalanseze inegalitățile produse de sistem să 
fie respectate întocmai de către guvernanți. În cazul nostru: 
locuințele sociale să ajungă și la cei care au cele mai reduse 
posibilități (adică cele mai mici venituri) de a cumpăra sau 
închiria locuință de pe piață, pentru că, cel puțin în orașul 
Cluj, aceste persoane sunt cu totul dezavantajate față de alte 
persoane care câștigă sub venitul mediu și care, conform le-
gii, sunt îndreptățite să primească locuință socială.  

4. Posibilitatea ca lupta în justiție pentru dreptul la lo-
cuință să poată fi dusă ca o componentă a luptei pentru 
dreptate locativă, care la rândul său funcționează ca ele-
ment constitutiv al dreptății sociale. În sens pozitiv, pentru 
că această luptă poate să impună pe cale legală respectarea 
prevederilor legii locuinței și a legislației sociale și anti-dis-
criminare de către autoritățile administrației publice, ceea 
ce are potențialul de a genera consecințe materiale. În sens 
negativ, pentru că putem folosi acțiunea în instanță pentru 
a demonstra limitele statului de drept în relație cu asigu-
rarea drepturilor social-economice: adică faptul că instanța 
nu poate obliga administrația publică locală să asigure de 
facto locuințe sociale adecvate tuturor celor care ar fi în-
dreptățiți la locuință socială, și nici măcar tuturor persoa-
nelor marginalizate social, pentru că în luarea unor astfel 
de măsuri primează autonomia administrativă și presupusa 
lipsă a banilor. O măsură structurală care ar putea depăși 
această barieră și ar acționa dincolo de asigurarea dreptu-
lui individual la locuință, ar fi crearea unor pârghii juridice 
prin care administrațiile publice să fie obligate să creeze un 
3   În accepțiunea noastră, locuința socială este o formă a locuinței 
publice, fiind un instrument al garantării dreptului la locuință ca drept 
universal al omului și al asigurării accesului în fapt al tuturor la locuințe 
adecvate. Locuința socială publică este inalienabilă. Ea se acordă cu 
chirie subvenționată de stat în funcție de nivelul venitului în așa fel încât 
criteriile de atribuire să faciliteze și accesul persoanelor marginalizate. 
Locuințele sociale publice ar trebui să fie administrate de colectivul de 
chiriași.

stoc adecvat de locuințe sociale publice atât din punct de ve-
dere calitativ, cât și din punct de vedere cantitativ. Dar pen-
tru asta este nevoie de reconstruirea (politică) a legalității, 
pentru ca legislația să devină un instrument al schimbării 
sociale în direcția susținerii celor deposedați de drepturi so-
cial-economice, și să nu fie în mod predominant un mijloc 
al reproducerii puterii clasei proprietare.       

Despre construirea politică a legalității
 
Imperativul general ce ne ghidează în activismul nostru 

juridic este acela de a fi conștienți/conștiente de construi-
rea politică a legalității. Din punctul de vedere al celor care 
devin persoane fără adăpost și/sau locuiesc în condiții ina-
decvate, asta înseamnă, spre exemplu, să chestionăm legali-
tatea evacuărilor care lasă oamenii în stradă, sau legalitatea 
refuzului instituțional de a produce un număr adecvat de 
locuințe sociale, sau legalitatea dislocării oamenilor înspre 
periferii sub-dezvoltate și toxice, sau legalitatea acceptării 
ca ei să locuiască în condiții care le periclitează sănătatea, 
sau legalitatea legilor care susțin acumularea de capital prin 
dezvoltare imobiliară, sau până la urmă și legalitatea care 
sfințește proprietatea privată chiar și înaintea protejării vie-
ții oamenilor deposedați de proprietăți.   

Dar de ce lucrurile în politica locuirii nu se puteau în-
tâmpla altfel decât s-au întâmplat după 1990? De ce, de 
exemplu în perioada 2007-2016, aproape 90% din fondurile 
de stat investite în producția de locuințe au susținut creș-
terea fondului de locuințe private, și prea puține investiții 
au fost făcute în dezvoltarea stocului de locuințe publice?4   
Pentru că această politică a fost subordonată dezideratu-
lui principal la care România trebuia să răspundă ca țară 
semi-periferică ce opta pentru integrarea pe scena capitalis-
mului global, și anume cerinței de a crea piața de locuințe și 
de a transforma statul din dezvoltator de fond de locuințe, 
4   Enikő Vincze, Simona Ciotlăuș, George Zamfir: După aproape 
30 de ani de măsuri pro-piață imobiliară, se impune o POLITICĂ 
ANTIRASISTĂ ȘI JUSTĂ DE LOCUIRE PUBLICĂ, Critic Atac, 12 mai 
2017, http://www.criticatac.ro/dupa-aproape-30-de-ani-de-masuri-pro-
piata-imobiliara-se-impune-o-politica-antirasista-si-justa-de-locuire-
publica/

Suntem egali, nu ilegali!-2015, protest stradal de 
comemorare revendicativă a evacuărilor din decembrie 
2010. Am transmis mesajele oamenilor care locuiesc în 
zona Pata Rât în aranjamente de locuire informală: ei 
locuiesc acolo din cauza unor constrângeri economice 
(în colonia Dallas și pe rampă, de la începutul anilor 
1970), precum și pentru că autoritățile publice locale 
i-au direcționat spre acel teritoriu în urma unor evacuări 
repetate din alte locații ale orașului (pe strada Cantonu-

lui, de la sfârșitul anilor 1990; și înspre fâșia informală a 
zonei caselor modulare, pe cei care au fost evacuați de pe 
strada Coastei în 2010 și nu au primit locuințe în modu-
larele construite de primărie în proximitatea rampei de 
deșeuri). Aceste așezăminte nu sunt ilegale: autoritățile 
au fost cele care au direcționat oamenii și au tolerat pe 
termen lung această situație, și în foarte multe cazuri oa-
menii dețin acte oficiale semnate de autorități prin care 
li se dă acceptul de a-și construi spații locative în aceste 

zone. Locuitorii din Pata Rât, majoritatea născuți în Cluj 
și/sau lucrând în oraș, revendică dreptul lor de a fi tratați 
egal cu ceilalți cetățeni ai Clujului, în ce privește accesul 
efectiv la locuințe sociale și/sau la resursele dezvoltării 
urbane în materie de infrastructură locativă (drumuri, 
utilități, transport în comun, condiții de locuit) și, mai 
mult, solicită măsuri pozitive care să răspundă la situația 
lor specifică în care se cumulează diverse forme ale 
deprivării.

Foto: Mónika Oborocea
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în manager întreprinzător al domeniului locativ.5 În urma 
acestor intervenții, raportul între procentul locuințelor pri-
vate și al locuințelor publice s-a schimbat semnificativ față 
de cum arăta el în 1990: azi, peste 98% din fondul total de 
locuințe fiind în proprietate privată, în timp ce înainte pro-
centul locuințelor în proprietate personală era de circa 70%. 
Privind politica locuirii ca politică economică în dinamica 
sa istorică de după 1990, putem distinge următoarele patru 
mari direcții prin care statul a contribuit la formarea pieței 
de locuințe, la promovarea afacerilor imobiliar-bancare ca 
motor al capitalismului, și la comodificarea locuirii. 

1. Privatizarea fondului locativ de stat construit înainte 
de 1989, prin: 
• Vânzarea locuințelor construite din fonduri de stat (in-

clusiv cele ale întreprinderilor) către foștii chiriași; inter-
venție ce s-a întâmplat și în contextul Legii nr. 15/1990 
privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca 
regii autonome și societăţi comerciale, care prevedea că 
bunurile din patrimoniul societăţii comerciale trec în 
proprietatea acesteia.

• Retrocedarea/ Restituirea imobilelor naționalizate (ime-
diat după 1990 prin Hotărâri Judecătorești, ulterior prin 
Legea 10/2001).

2. Susținerea directă de către stat a construcției de noi 
locuințe în proprietate privată, prin: 
•  Acordarea unor subvenții până la 30% din valoarea lo-

cuinței din bugetul de stat pentru realizarea locuințelor 
proprietate personală pentru anumite categorii de per-
soane, printre ele  tineri căsătoriți; răniții, familiile și pă-
rinții celor decedați, ca urmare a participării la victoria 
Revoluției din decembrie 1989; și altele.

•  Atribuirea, la cerere, prin darea în folosință gratuită, ti-
nerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani a unei su-
prafețe de teren, din terenurile aflate în domeniul privat 
al unităților administrativ-teritoriale, pentru construi-
rea unei locuințe proprietate personală.

3. Susținerea de către stat a construcției de locuință în 
proprietate privată, făcând posibilă și valorificarea acestora. 

5     World Bank: Housing: enabling markets to work. A World Bank 
policy paper. Washington DC ; World Bank, 1993. http://documents.
worldbank.org/curated/en/387041468345854972/Housing-enabling-
markets-to-work

• Conform Legii 114/1996 - legea locuinței, persoanele fi-
zice sau juridice române pot realiza, cu respectarea pre-
vederilor legale, construcții de locuințe pentru folosință 
proprie sau în scopul valorificării acestora. Persoanele 
juridice române care investesc din profit pentru reali-
zarea de locuințe, beneficiază de scutirea de impozit pe 
profitul investit cu această destinație. Consiliile locale 
pot realiza din depozitele special constituite locuințe 
exercitând controlul asupra prețului de vânzare, în ve-
derea înlesnirii accesului la proprietate pentru unele ca-
tegorii de persoane. 

4. Contribuția directă a statului la dezvoltarea afacerilor 
imobiliar-bancare prin susținerea construcției de locuințe 
proprietate privată, prin: 
• Programul naţional privind sprijinirea construirii de 

locuinţe proprietate personală, prevederile Programu-
lui aplicându-se pentru construcţiile de locuinţe prin 
credite ipotecare, sprijinul fiind acordat unor categorii 
de persoane fizice care construiesc pentru prima dată 
o locuinţă prin credit ipotecar. Începând cu data de 15 
noiembrie 2011, statul nu mai acordă subvenţii de la bu-
getul de stat prin acest program. 

• Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri des-
tinate închirierii, derulat prin Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe. Reglementările în vigoare ale programului 
prevăd că locuințele construite și date în chirie se pot 
cumpăra de către chiriași după un an.  

• Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri și 
programul de construcţii de locuinţe prin credit ipote-
car.  În cadrul acestui program s-a urmărit ca Agenția 
Națională pentru Locuințe să nu mai fie avantajată de 
asigurarea de surse de finanțare de la bugetul de stat 
pentru subvenții, permițând astfel crearea oricărui tip de 
parteneriat în dezvoltarea de noi ansambluri rezidenți-
ale. Programul prevede că creditul ipotecar este acordat 
de instituții financiare agreate de ANL, el fiind garantat 
prin ipoteci pe teren și construcțiile ridicate pe acesta. 
S-a mai stabilit că pentru construcția de locuințe, ANL 
își constituie un portofoliu de terenuri prin solicitarea și 
preluarea acestora, conform legii, din patrimoniul pu-
blic al statului sau al unităților administrativ-teritoriale.

• Programul Prima Casă, conceput în 2009 ca o măsură 
anticriză ce urmărea să relanseze creditarea bancară, 
este destinat sprijinirii persoanelor care achiziționează 

pentru prima dată o locuință și nu au beneficiat în trecut 
de credit ipotecar. Prin acest program, guvernul garan-
tează cu un anumit procent din valoarea împrumutului 
pentru cumpărarea locuinței prin Fondul Naţional de 
Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Astfel, băncile 
private devin și mai interesate să acorde credite imobili-
are de pe urma cărora nu doar câștigă foarte mult profit, 
dar beneficiază de o siguranță în plus datorită garanții-
lor de stat pe care le primesc pe baza acestui program. 

• Programul Bauspar de economisire-creditare, susținut 
de statul român prin așa numite prime pentru economi-
sirea făcută de către clienții băncilor de locuințe (BCR 
și Raiffeisen), care după perioada de economisire pot 
lua credite ipotecare de la aceste bănci. După ce Curtea 
de Conturi a demonstrat că cele două bănci au prejudi-
ciat statul român beneficiind de aceste prime, dar ne-
acordând credite ipotecare doar unor procente infime 
de clienți (sub 2% respectiv sub 4% dintre cei după care 
băncile au primit prime de economisire), programul a 
fost blocat timp de doi ani. El s-a deblocat recent, în iulie 
2018, printr-o lege care a adus modificări reglementări-
lor din legea inițială. 

Susținerea formării pieței de locuințe și a celor care fac 
profituri mari din dezvoltare imobiliară și/sau din tranzac-
ționări imobiliare prin programele guvernamentale de mai 
sus, au fost și sunt justificate prin promovarea ideii că lo-
cuința în proprietate privată este cea mai adecvată și sigu-
ră, precum și a idealului de persoană-proprietar, dar și a 
convingerii că aceste deziderate merită orice sacrificiu (de 
exemplu, îndatorarea la bancă pe tot timpul vieții active, 
riscul de a rămâne și fără banii plătiți, și fără casă, în cazul 
în care nu mai poți plăti creditele bancare etc). Toate aceste 
construcții justificatoare sunt completate și de sugestia de a 
considera investiția în imobiliare ca fiind cea mai sigură și 
rentabilă investiție, precum și de prezentarea competiției in-
vestiționale ce crește în continuu prețurile la imobiliare ca o 
competiție bună. Strategiile de marketing ale orașelor mari, 
de exemplu, pe lângă mesajele prin care doresc să atragă in-
vestitori, repetă la nesfârșit că orașele unde locuințele cos-
tă foarte mult, sunt cele mai bune orașe în care cineva își 
poate dori să trăiască și să-și achiziționeze o locuință de pe 
piață, sau sunt cele mai bune locații unde cineva poate să 
dovedească că a devenit o persoană adecvată capitalismului 
neoliberal. ■

Ne face justiția dreptate?-O serie de inițiative începute 
din 2017, prin care ne-am adresat Consiliului Național 
pentru Combaterea Discriminării, precum și Tribunal-
ului Cluj-Secția de Contencios Administrativ. Pe baza 
analizei legii locuinței, a legislației sociale și a celei an-
tidiscriminare, pe baza analizei Hotărârilor de Consiliu 
Local din Cluj-Napoca cu privire la criteriile de alocare 
de locuințe sociale, precum și a analizei istoriei și situației 

locative a solicitanților de locuințe sociale din zona Pata 
Rât, care au fost excluși în mod repetat de la accesul la 
locuință socială, am demonstrat caracterul discrimina-
tor și caracterul ilegal al sistemului de criterii elaborat și 
aplicat în orașul Cluj. Acest sistem introduce criterii de 
eligibilitate și de punctare care nu doar că nu sunt specif-
icate în legislație, dar încalcă însuși spiritul legii privind 
locuințele sociale și legea privind persoanele marginal-

izate social; în plus, el nu punctează deloc condițiile de 
locuire inadecvate sau locuirea în zonă cu riscuri de me-
diu și de evacuări, dar nici starea de sănătate agravată de 
condițiile locative insalubre-deci situații care sunt defi-
nite de legislația locuinței drept prioritare. În momentul 
de față, trei foruri (CNCD, Tribunalul Cluj, Curtea de 
Apel Cluj) ne-au dat dreptate, însă Primăria Cluj-Nap-
oca continuă să facă recurs la aceste decizii. 
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Banca Mondială în politica 
locuirii din România 

#totulpentruprofit 
I. Blocul Pentru Locuire—poziţia sa critică 

faţă de evenimentul „Housing Forum” (12 sep-
tembrie 2018, București) și propunerile de poli-
tici de locuire prezentate

Este al doilea an în care ONGul Habitat for Humanity 
România organizează un forum despre locuire, la care re-
prezentanţi ai intereselor private-corporaţii multinaţionale 
bancare, de utilităţi și materiale de construcţie, Banca Mon-
dială (BM)-sunt invitaţi de seamă. Invitaţii din mediul pri-
vat multinaţional își dau cu părerea despre nevoia de locu-
inţe și viitorul locuirii, desigur promovând strategii publice/
măsuri politice/programe profitabile pentru corporaţiile lor 
și trecând sub tăcere problemele pe care chiar ei le produc.

Aceste evenimente reflectă că există o deschidere din 
partea BM față de temele celor două ateliere ale forumu-
lui: (1) legalizarea așezămintelor informale; (2) nevoia de 
locuințe sociale. Noi observăm modul în care cele două pro-
blematici se integrează în discursul și practica dominantă a 
BM, subordonându-se principiului de bază al politicii sale, 
și anume eficientizarea pieței de locuințe. Mai concret, BM 
creează o oportunitate pentru organizațiile neguvernamen-
tale și companiile private ca acestea să caute soluții de legali-
zare, respectiv de creare de locuințe sociale care să slujească 
la rândul lor piața de locuințe, respectiv privatizarea, como-
dificarea și financializarea locuirii. 

Anul acesta, scena forumului a fost ocupată de două re-
prezentante ale Băncii Mondiale, care au susținut, pe scurt, 
următoarele:

1. Politicile de locuire trebuie concentrate pe susţinerea 
dezvoltatorilor imobiliari și a instituţiilor financiare-adică 
exact ceea ce a condus la criza din 2008, exact ce impune 
BM de câteva decenii, prin acordurile sale de împrumuturi, 
cu rezultate dezastruoase peste tot în lume. Ne uimește am-
nezia de care dă dovadă BM în această privinţă.

2. Protecţia chiriașilor blochează dezvoltarea de locuinţe 
-ceea ce nu este doar aberant, ci și periculos pentru chiria-
șii și așa aflaţi în poziţii vulnerabile pe piaţa chiriilor private, 
de-reglementate.

3. Se dorește o separare între politicile de locuire pentru 
cele mai sărace persoane, care să primească sprijin de la stat 
(ajutoare sociale deja mult reduse faţă de nevoi), și politici-
le pentru persoanele care, deși sunt sărace, au totuși niște 
resurse limitate, astfel încât ar putea fi lăsate să se descurce 
singure pe piaţa imobiliară și pe piaţa de credite/împrumu-
turi (mergând către îndatorare profundă).

4. Numărul mare de proprietari individuali îi încurcă pe 
marii dezvoltatori și investitori imobiliari și, deci, ar trebui 
limitat; în schimb, ar trebui încurajate să crească firmele 
private deţinătoare de imobile pentru închiriere. Din nou 
ne uimește amnezia de care dă dovadă BM, care a impus 
guvernelor României în anii ’90 și 2000 facilitarea privatiză-
rii locuinţelor și direcţionarea de programe bugetare către 
proprietarii de locuinţe. Acum însă, BM îi preferă doar pe 
marii proprietari imobiliari, de tipul corporaţiilor, care încă 
nu au destul loc pe piaţă din cauza proprietarilor mai mici.

 
Rapoartele și discursurile BM susțin că statul social nu 

mai funcţionează, fără să ne spună cum acordurile cadru 
de împrumuturi cu BM, de-a lungul ultimelor decenii, au 
măcinat treptat statul social.

Rapoartele și discursurile BM spun că nu ne mai putem 
aștepta ca statul să facă locuinţe sociale și publice, fără să 
ne spună că BM descurajează implementarea de programe 
naţionale/locale de construcţie de locuinţe sociale în fondul 
locativ public, pentru că locuinţele publice limitează pro-
fiturile posibile pe piaţa imobiliară și interesele private pe 
care BM le susţine.

Prin autoritatea lor, BM și alte organizaţii internaţionale 
definesc discursul dominant pe tema locuirii, pe care foarte 

rapid îl și naturalizează, prezentându-l ca pe ceva neutru, de 
la sine înţeles. Principiile centrale ale acestui cadru discur-
siv și ideologic sunt:

a) statul să bugeteze programe de locuinţe astfel încât să 
susţină dezvoltatorii imobiliari, asigurându-i că își vor rea-
liza obiectivul (acumularea de profit);

b) așezările informale să fie reglementate prin lege astfel 
încât ele să faciliteze acumularea de taxe, precum și con-
tracte noi (deci acumularea de profit) pentru distribuitorii 
multinaţionali de utilităţi.

BM și alte organizaţii internaţionale creditoare cheamă 
experţi, ONGuri, cercetători etc. să găsească soluţii tehnice 
care să se subordoneze acestor principii și acestui cadru dis-
cursiv/ ideologic/ politic deja dat.

Asta este și ceea ce am văzut la forumul organizat de 
Habitat: nu doar că nu au existat păreri contrare din partea 
altor invitaţi la eveniment, dar nici măcar publicul nu a fost 
lăsat să vorbească. Trebuia să stai cuminte pe scaun, în tă-
cere, să trimiţi întrebări de pe smartphone printr-un portal 
online, iar moderatorul alegea ce întrebări „mai populare” 
să pună. Și asigura aparenţa consensului, astfel încât invita-
ţii de la BM să nu fie deranjaţi de vreo critică.

 
II. Recapitulare: care este situaţia locuirii
în Europa de Est?
 
Pentru a răspunde, e necesară o analiză critică a activi-

tăților Băncii Mondiale în acest context în ultimele decenii.
BM a impus ţărilor creditate, prin documentul „Hou-

sing: Enabling Markets to Work” (1993), o privatizare rapidă 
a locuirii, retragerea autorităţilor publice din construcţia și 
dezvoltarea de locuinţe sociale, precum și dereglementarea 
dezvoltărilor imobiliare. BM a continuat să impună aceste 
direcţii de politici publice pe tot parcursul anilor ’90 și 2000 
și să facă  presiunea pentru privatizarea locuirii și lărgirea și 
dereglementarea pieţei imobiliare venită de la UE, în peri-
oada de preaderare.

Apoi, BM a impus politici de austeritate post-criză, oda-
tă cu împrumutul din 2009, care au însemnat o mare limita-
re a tuturor tipurilor de susţinere socială pentru persoanele 
sărăcite. În plus, BM a colaborat din plin cu BNR pentru 
politicile de privatizare în general și pentru dereglementa-
rea creditelor, ceea ce a dus la împovărarea multor familii.
Ulterior, BM, în calitate de consultant al Guvernului Româ-
niei susținut din fonduri europene, a elaborat, în perioada 
2014-2016, studiul care a fundamentat draftul Strategiei 
Naționale a Locuirii, în care și-a reiterat convingerea că 
eficientizarea pieței de locuințe  este soluția la problemele 
locuirii în România.

Între timp, în România, costurile pentru păstrarea și în-
treţinerea unei locuinţe au crescut enorm, cu 500% din anul 
2000 încoace, în timp ce salariile au fost blocate. În acest 
timp, mii de locuinţe stau goale-chiar în zone în care oa-
menii ar vrea să locuiască, dar nu își permit și în care dez-
voltatorii așteaptă profituri mai mari pentru investiţiile lor 
(din turism, speculă, scheme financiare). În acest context, 
este important să analizăm critic și propunerea BM de a 
limita distribuţia de locuinţe sociale doar către „grupurile 
cele mai vulnerabile”, pentru că:

1. presupune ca de la sine înţeles cine sunt „grupurile 
vulnerabile”, sugerând că ar fi vorba despre un număr re-
strâns de cazuri, care sunt excepţii; lăsând să se înţeleagă că 
ar fi vorba despre cazuri de persoane/grupuri care au defi-
cienţe personale/fizice/culturale și care, din cauza acestora, 
nu sunt capabile să își facă rost ele însele de locuinţele de 
care ar avea nevoie;

2. astfel, ascunde faptul că lipsa de locuinţe adecvate și 
ieftine afectează o foarte mare parte din populaţie-25% din 
populaţia ţării find sub pragul sărăciei, 40% fiind în risc de 
sărăcie și excluziune socială, 18% dintre persoanele angaja-
te fiind în sărăcie, 50% dintre angajaţi având doar venitul 

minim;
3. ascunde faptul că „grupurile vulnerabile” sunt vulne-

rabile din cauza costurilor mari ale locuirii, veniturilor tot 
mai reduse odată cu măsurile de austeritate, inegalităţilor și 
nedreptăţilor locative;

4. ascunde cauzele structurale ale acestei situaţii: cos-
turile mari ale locuirii se explică nu prin simplista schemă 
cerere-ofertă, ci prin faptul că locuinţele au devenit o marfă 
și obiect al tranzacţiilor imobiliare speculative, efectuate cu 
scopul de a investi pentru a face profit, și, mai mult, locuin-
ţele au devenit obiect al speculaţiilor imobiliare derulate de 
marii dezvoltatori imobiliari și marii proprietari de locuin-
ţe/clădiri de birouri;

5) susţine că nu statul, ci organizaţiile neguvernamenta-
le și/sau companiile private sau diverse asociaţii privat-pu-
blice ar trebui să distribuie aceste locuinţe sociale, prin pro-
iecte punctuale-ceea ce ar măcina și mai mult statul social 
și responsabilităţile sale faţă de interesul public.

Din toate aceste puncte reiese că BM și politicile (anti)
sociale pe care aceasta le impune de trei decenii sunt cauzele 
problemelor actuale de locuire.

 
III. Propunerile BLOCului, din poziţia
sa critică, sunt următoarele:

1. BM este parte din problema locuirii și singura atitu-
dine pe care putem să o avem este una de opoziţie faţă de 
lucrurile pe care această instituție le propune, le promovea-
ză și le impune.

2. Corporaţiile bancare, din domeniul construcţiilor, 
energiei, tranzacţiilor imobiliare și investiţiilor își doresc să 
extragă cât mai mult profit din programele pentru locuinţe 
-bani publici și bani de la categoriile aflate la limita vulne-
rabilităţii. Dacă noi avem în vedere interesul public, atunci 
reprezentanţii intereselor private nu au de ce să fie invitaţi la 
formularea de politici publice pentru locuire.

3. ONGurile care sar în această barcă condusă de BM, 
căutând să își ducă la capăt proiectele, trebuie să conștien-
tizeze cum devin instrumente în această politică a locuirii. 
Dar, desigur, nu contestăm capacitatea acestor organizaţii 
de a fi conștiente de ceea ce se întâmplă: probabil că, de fapt, 
aderă la ideologia BM și la principiile sale bazate pe promo-
varea profitului privat. ONGurile care se asociază cu actorii 
privaţi ai pieţei de locuinţe și cu organizaţiile internaţionale 
de creditare ar trebui să își asume faptul că promovează ace-
leași măsuri care au dus la bula imobiliară și criza financiară 
din 2008-punând milioane de vieţi în risc.

Îi revine în continuare și tot mai mult BLOCului pen-
tru Locuire rolul de a coagula grupuri active și mișcări care 
susţin o altă politică de locuire.  Considerăm că dezvoltarea 
fondului de locuinţe publice este soluţia principală pentru 
rezolvarea nevoii de locuinţe.

Locuinţele sociale pentru persoanele cu venituri reduse 
(nu doar pentru acele „grupuri vulnerabile” vag și limitat 
definite) trebuie asigurate ca o componentă a unei politici 
mai largi de locuinţe publice care transpune în practică 
principiul dreptului la locuință pentru toți. Aceasta tre-
buie bazată pe o evidenţă centralizată a nevoii de locuinţe 
publice în general și de locuinţe sociale în mod particular, 
operaţionalizate în măsuri multianuale bugetate de la stat 
(eventual completate din fonduri europene, de exemplu, ca 
sursă adiţională existentă).

Programele pentru locuinţe sociale și publice nu în-
seamnă doar construcţii noi-înseamnă și crearea de lo-
cuinţe prin diverse căi administrative de conversie a unor 
clădiri vacante, achiziţionate de pe piaţă de către stat cu 
acest scop, și/sau expropriate cu scopul de a le transforma 
în locuinţe sociale ca obiectiv de interes public. ■
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funcție de durata chiriei private sau de mp/locuitor a spațiu-
lui în care este tolerat, în funcție de caz), este aproape simp-
tomatică pentru preocuparea administrației Clujului pentru 
dezvoltarea imobiliară. În același timp, Clujul este promovat 
ca fiind primul oraș smart din țară, un oraș magnet, un cen-
tru universitar înfloritor, un oraș al tinerilor profesioniști, 
iar acest lucru se reflectă în punctajul foarte mare acordat 
pentru nivelul de studii (în mod deosebit pentru studii su-
perioare), care practic elimină muncitorii necalificați de la 
vreo șansă reală de a primi o locuință socială.

Timișoara este, de asemenea, un oraș în care discursul 
neoliberal meritocratic se aude în toate difuzoarele, fapt 
ce se reflectă și în punctajul mare acordat pentru studiile 
efectuate și situația locativă actuală. Orașul se pregătește 
pentru anul 2021, când Timișoara va fi Capitală Europeană 
a Culturii. Centrul orașului este transformat în “zonă de 
loisir”, (inclusiv) prin evacuarea violentă a persoanelor fără 
adăpost din zonele centrale. Repulsia față de săraci și față 
de cei fără adăpost se resfrânge inclusiv în criteriile pentru 
locuințe sociale. Cei care locuiesc în condiții informale și 
cei care au venituri nule (lucrează la negru) primesc punctaj 
nul la categoriile respective, iar cei care au ocupat vreodată 
un imobil al primăriei sunt excluși complet.  

Dintre cele trei orașe, capitala pare să fie cea mai “socială” 
în ceea ce privește setul de criterii, punctajul pentru chirie 
privată, de exemplu, fiind identic cu cel pentru locuirea în 
condiții informale, iar cel pentru salariații cu venit mic fiind 
semnificativ.

Tot ca și observație generală: accentul pus pe situația fa-
milială pare să fie, în general, inexplicabil de mic, Timișoara 
fiind singurul oraș care oferă un punctaj considerabil pen-
tru familiile monoparentale. Acest lucru reflectă prezența 
unei componente majoritar masculine în consiliile locale 
sau, în orice caz, a unor persoane de la clasa de mijloc în 
sus, care sunt complet deconectate de la realitatea creșterii 
unei familii cu mai mulți copii în condiții de sărăcie, în lipsa 
unor creșe și after-school-uri publice, și, mai ales, de către 
părinți singuri.

Pentru a înțelege mai în detaliu modul în care aceste se-
turi de criterii diferențiază și discriminează între persoane, 
este ilustrativ sa comparăm punctajul potențial obținut de 
câteva persoane-imaginare, dar bazate pe cazuri reale- 
aflate în situații de viață foarte diferite.

R.-tânăr din clasa de mijloc, proaspăt absolvent de facul-
tate cu diplomă de doctorat; angajat la o firmă mică, unde 
câștigă un salariu aproape de cel mediu pe economie; cu-
mulat are 3 ani de vechime în muncă; de un an și jumătate 
locuiește într-o chirie privată; chiria fiind foarte mare, anul 
acesta aplică pentru locuință socială.

Obiectiv este noul subiectiv
Efecte ideologice ale criteriilor

pentru locuințe sociale
Ne confruntăm cu un adevărat fetișism 

al obiectivității, atotprezent în discursul 
hegemonic neoliberal. Acest văl, însă, as-
cunde adesea evaluări subiective cu privi-
re la drepturile cui contează, cine este un 
cetățean demn și cine reprezintă un su-
biect legitim al nevoii. Este important să 
interogăm și să înțelegem modul în care 
procese sociale aparent obiective produc 
geografii sociale impregnate cu ideologie, 
cu relații de putere, dominare și depen-
dență. Alocarea locuințelor sociale către 
aplicanți și distribuția spațială a locuin-
țelor sociale în oraș sunt două astfel de 
procese. 

Loc. Fam. Venit Săn. Stud. Adit. Total

TM 10 5 3 0 10 0 28

CJ 3 3 20 0 45 3 74

B 3 1 14 0 10 3 33

Loc. Fam. Venit Săn. Stud. Adit. Total

TM 0 5 5 0 5 0 15

CJ 0 3 30 0 35 15 83

B 5 1 15 0 0 3 24

Loc. Fam. Venit Săn. Stud. Adit. Total

TM 0 12 5 3 5 0 23

CJ 0 14 30 10 20 15 85

B 5 15 15 8 5 0 38

Loc. Fam. Venit Săn. Stud. Adit. Total

TM 0 8 5 4 0 3 20

CJ 40 6 30 10 5 11 102

B 15 6 15 8 3 0 47

M.-copilăria și-a petrecut-o într-un orfelinat unde a fost 
maltratat în mod continuu de colegi și îngrijitori; de peste 
20 de ani este persoană fără adăpost; are 4 clase absolvite; de 
ani buni lucrează fără contract la o florărie; de 3 ani aplică 
pentru locuință socială.

A.-a fost miner timp de 15 ani într-un oraș din va-
lea Jiului; după închiderea minei a lucrat câțiva ani în 
străinătate, după care a revenit în țară; timp de 10 ani a lo-
cuit pe stradă; are o școală de maiștri absolvită; cu ajutorul 
unui ONG a reușit să se angajeze ca și paznic la o firmă, 
unde câștigă sub salariul minim; anul acesta aplică pentru 
locuință socială.

N.-persoană evacuată recent dintr-o locuință 
retrocedată, unde a locuit timp două decenii, tolerată fiind 
de către primărie, însă fără acte legale; momentan locuiește 
în condiții informale; este mamă singură cu trei copii, dintre 
care 2 minori, iar unul cu un handicap de grad mediu; are 8 
clase absolvite; este activă în câmpul muncii de peste 15 ani; 
ca urmare a situației de criză, aplică pentru locuință socială.

C.-persoană evacuată dintr-un imobil retrocedat; ac-
tualmente este tolerată, informal, într-un spațiu de către 
o asociație umanitară; are o familie cu 3 copii, dar este 
necăsătorită; are studii primare; a fost angajată timp de 5 
ani ca și femeie de serviciu; acum este încadrată în grad de 
handicap permanent; de 3 ani aplică pentru locuință socială.

Diferențele dintre punctajele obținute de aceleași persoane 
în cele trei orașe sunt considerabile. R., de exemplu, obține 
cel mai mare punctaj dintre cele cinci cazuri studiate după 
criteriile din Timișoara, în schimb se plasează pe poziția 4 
după criteriile din București și Cluj.

Portretul general al unui solicitant care se clasează sufi-
cient de sus pe liste pentru a primi o locuință socială este: o 
persoană căsătorită, cu mai mulți copii, dintre care cel puțin 
unul este cu un handicap; care locuiește în chirie privată sau 
a fost recent evacuată ca urmare a  unei retrocedări; câștigă 
sub venitul minim pe economie, dar are studii peste medii; și 
aplică de (cât mai) mulți ani pentru locuință socială. Un apli-
cant care nu îndeplinește minim(!) aceste condiții, are șanse 
infime de a primi o locuință.

Persoanele care nu au o formă stabilă de locuire, de exemp-
lu-atât persoane ce locuiesc fără adăpost de timp îndelungat 
(M., A.), cât și cele recent evacuate (N.)-practic nu au nicio 
șansă de a primi o locuință. În toate cele trei orașe, persoanele 
fără adăpost (M. și A.) în general primesc un punctaj simi-
lar cu sau mai mic decât o persoană din clasa de mijloc cu 
doctorat, care locuiește actualmente într-o chirie privată (R.). 
Conform criteriilor din Timișoara, R. este considerat mai 
“merituos” chiar decât o mamă singură, cu trei copii, recent 
evacuată din căminul ei, aflată în situația lui N.

3   Neeligibil conform criteriilor din CJ, pentru că are doar venituri din 
muncă informală.

În figura alăturată sunt reprezentate seturile de criterii 
pentru acordarea locuințelor sociale din orașele București, 
Cluj și Timișoara, pe baza HCGMB 494/2017, HCL 
434/2015 și HCL 38/2016, separate pe șase categorii mari1: 
situația locativă actuală, starea civilă, venitul realizat, starea 
de sănătate2, studiile efectuate și o categorie adițională cu 
varii situații de viață particulare (provenită din instituții de 
ocrotire socială, realizări sportive și culturale excepționale 
etc.). Punctajele au fost mediate în interiorul fiecărei catego-
rii, iar suma lor a fost normată la unitate pentru a prezenta 
ponderea relativă pe care o poartă fiecare categorie-în me-
die-din punctajul total obținut de cineva care aplică pentru 
o locuință socială. 

De la bun început se poate trage concluzia că cei care au 
elaborat aceste sisteme de punctare nu se raportau la locu-
ire ca fiind un drept fundamental. Prezența printre criterii 
a studiilor efectuate de către solicitant, de exemplu, relevă o 
abordare meritocratică în procesul de alocare a locuințelor. 
La fel stau lucrurile și cu punctajele pentru situația locativă 
actuală-în general, se obține un punctaj mare dacă solici-
tantul deține în prezent o chirie privată și un punctaj mic 
sau nul dacă trăiește într-un adăpost informal. Iar în cazul 
criteriului pentru venitul realizat, deși punctajul este invers 
corelat cu venitul, persoanele cele mai vulnerabile-cele care 
au venit nul (incluzând și pe cele care muncesc la negru)- 
primesc punctaj nul sau sunt considerate neeligibile pentru 
a primi locuință. Imaginea de ansamblu care reiese pe baza 
seturilor de criterii este că administrațiile locale alocă locu-
ințele sociale nu după severitatea nevoii-cum ar fi normal 
dacă locuința ar fi considerată un drept-, ci mai degrabă pe 
baza unui considerent de merit.

Dincolo de aceste observații generale, există variații con-
siderabile între sistemul de punctare al celor trei munici-
palități, diferențe ce par a reflecta pozițiile ideologice și 
preocupările locale diferențiate ale administrațiilor. În ca-
zul orașului Cluj, de exemplu, nivelul de detaliu al modului 
de punctare a situației locative a solicitantului (punctaj în 

1   Criteriile au fost reordonate pentru a putea compare între cele 
trei orașe – de exemplu, punctajele pentru evacuare ca urmare a unei 
retrocedări a fost mutat la situația locativă, iar toate punctajele legate de 
studii și venit au fost mutate la categoriile respective.
2   Se oferă punctaj doar pentru încadrarea într-un grad de handicap al 
unuia din membrii familiei. Nu se oferă punctaj pentru boli cronice.  

Loc. Fam. Venit Săn. Stud. Adit. Total

TM 0 5 0 0 5 3+8 16

CJ 0 3 x 0 5 6+40 x3

B 5 1 5 0 0 3+30 34

De ROBERT BLAGA
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Pe lângă acestea, punctajele pentru unele criterii, cum 
ar fi studiile superioare (București, Cluj și Timișoara) sau 
locuirea în chirie privată (Cluj și Timișoara), sunt atât de 
disproporționat de mari încât au efect discriminatoriu. 
Administrația Clujului a fost chiar sancționată de către 
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pentru 
acest lucru.1 Punctajele pentru evacuare ca urmare a unei 
1   Hotararea CNCD_531-2017: “Acordarea unui punctaj de numai 5 
puncte pentru obținerea de locuințe sociale de către persoanele fără 
studii sau studii primare, 10 puncte pentru persoanele cu dizabilități, 
până la 20 de puncte pentru condițiile de locuire precare în locuințe 
neconvenționale, în comparație cu acordarea de 40 puncte pentru 
persoanele care au studii universitare și 45 puncte pentru cei cu studii 
doctorale, reprezintă discriminare conform art. 2 alin. 1 coroborat cu art. 
10 lit. a) și h) al O.G. nr. 137/2000.”

retrocedări sunt, de asemenea, foarte mari. Evident, orice 
persoană care își pierde locuința prin retrocedare ar trebui 
să primească locuire alternativă, cel puțin temporară. Când 
aceste cazuri sunt, însă, evaluate împreună pe aceeași listă 
cu toate aplicațiile, precum se întâmplă în București și Cluj, 
statutul de evacuat le oferă aproape mereu întâietate, față de 
ceilalți aplicanți. C., de exemplu, primește un punctaj mare 
comparat cu celelalte patru cazuri, doar datorită faptului că 
și-a pierdut locuința prin retrocedare. În schimb N., care se 
află practic în aceeași situație, nu beneficiază de acest punctaj 
deoarece a fost tolerată în imobil fără acte doveditoare.  

În ultimii ani, niciunul din cele trei orașe nu a construit ac-
tiv locuințe sociale, doar în București sunt prevăzute pe viitor 

astfel de proiecte. În fapt, o locuință nouă devine disponibilă 
doar ca urmare a decesului locatarului, a evacuării pe motiv 
de neplată sau din alte motive.  

La momentul aplicației C., persoana cu cel mai mare punc-
taj dintre cele cinci cazuri studiate, s-a clasat pe locul 117 pe 
lista din orașul Cluj. În Cluj se distribuie anual în medie în jur 
de 10 locuințe sociale. ■

Evacuări forțate în România:
o încercare de inventariere

Blocul pentru Locuire derulează un 
studiu privind amploarea evacuărilor 
locative forțate din România cu scopul 
de a contura caracterul generalizat al fe-
nomenului și de a evidenția ansamblul 
concertat al practicii. Direcția studiu-
lui este împotriva unor înțelegeri care 
individualizează și rasializează proble-
ma, și înspre susținerea măsurilor pen-
tru stoparea acestor acțiuni inumane. 
Consecință directă a schimbării regimu-
lui de proprietate, evacuările sunt una 
dintre formele concrete ale politicilor re-
vanșarde din perioada post-89 și repre-
zintă una dintre principalele dimensiuni 
ale restructurării spațiilor urbane post-
socialiste.

 
Contextul socio-politic al evacuărilor

Să o luăm cu începutul. Privatizarea locuirii a demarat în 
februarie 1990 prin Decretul-Lege 61 și a ajuns la un nivel 
aproape total (goo.gl/d2aqxX) și cel mai ridicat dintre țările 
cu istorii relativ similare. Procentul ridicat de locuinţe în pro-
prietate privată s-a atins prin trei mecanisme: dreptul chiria-
șilor de a cumpăra locuința deținută de stat pe care o ocupau; 
retrocedarea; și minimizarea producției de locuințe publice. 
Odată cu individualizarea responsabilității de asigurare a lo-
cuinței prin îndepărtarea statului din furnizarea de politici 
sociale, a apărut noul val de evacuări (situația evacuărilor în 
regimul socialist rămâne de analizat). Acestea sunt rezulta-
tul a numeroase și diverse proceduri, adesea într-un cadru 
temporal și juridic fluid și amalgamat. Politicile de prevenire 
și combatere efectivă a excluziunii locative au fost complet 
insuficiente. Astfel, în timp, s-au exacerbat reverberațiile eva-
cuărilor, care au contribuit la formarea de gospodării mul-
tigeneraționale supraaglomerate, unele fiind și ele evacuate 
chiar și succesiv.

În cercetarea noastră ne interesează în mod principal tipo-
logia evacuărilor din imobile în proprietate publică sau care 
s-au aflat înainte de 1990 în proprietate publică, chiar dacă 
ulterior au fost privatizate prin retrocedare sau alte metode. 
Viziunea Blocului pentru Locuire este una în care controlul 
public și funcția socială a locuirii sunt primordiale pentru o 
societate în care dreptul la locuire este al tuturor, astfel încât 
suntem interesați de raportarea la proprietate publică.

Evacuările din astfel de imobile sunt mai vizibile mediatic 
tocmai pentru că constituie unul dintre simbolurile schim-
bării macazului: contrar unor rămășițe ale memoriei statului 
socialist, statul actual nu mai este furnizor direct de bunuri și 
servicii, ci este statul care produce și reproduce într-un mod 
activ economia de piață. Confirmarea și demonstrarea aces-
tui rol este chiar evacuarea în sine, care, pe lângă rolul de a 
crește valoarea de piață a zonei în care are loc, ajunge să aibă 
un rol de pedagogie socială, prin mediatizare: „persoanele 
evacuate sunt informate că au posibilitatea identificării unei 
soluții locative pe piața liberă” (răspuns din partea Primăriei 
Municipiului Oradea). În cazul în care locuitorii sunt romi, 
efectul este cu atât mai puternic, amplificând caracterul ra-
sist al fenomenului. În schimb, evacuările din imobile private 
care nu au avut vreo istorie recentă controversată (retroceda-

De GEORGE ZAMFIR și ȘTEFANIA VINTILĂ

re, privatizare fabrici, etc.) nu ating același nivel de vizibilitate 
în media. A ajunge incapabil de a-ți plăti chiria și a fi evacuat 
este un fapt trist, dar banal și necontroversat într-o economie 
de piață capitalistă. 

O parte din imobilele din fondul locativ de stat vechi sunt 
lăsate intenționat să se degradeze de către administrațiile pu-
blice, pentru ca ulterior să fie casate, iar terenul concesionat, 
cum se întâmplă în Cluj. De asemenea, noii proprietari ai 
imobilelor retrocedate mai degrabă nu au investit în mente-
nanța acestora până când chiriașii nu au fost îndepărtați. În 
ambele cazuri, responsabilitatea pentru degradarea acestor 
imobile este transferată pe umerii ocupanților într-o manieră 
necontestată public, fiind una dintre situațiile frecvent medi-
atizate. 

Numărul de evacuări

Cu toate că evacuările sunt o parte semnificativă a schim-
bărilor sociale din România, o cunoaștere precisă a situației 
este aproape imposibil de realizat din câteva motive. În pri-
mul rând, nu există o metodologie de înregistrare a evacuări-
lor. Regimul juridic al imobilelor, cât și procedurile de evacu-
are s-au modificat repetat, deci și modul în care informațiile 
au fost stocate. Pe de altă parte, neînregistrarea birocratică 
clară, centralizată și publică a evacuărilor este o metodă de a 
elimina posibilitatea revendicărilor locative din partea evacu-
aților. În ceea ce privește retrocedările, realizarea revendică-
rilor chiriașilor nu putea fi și nici nu a fost atinsă altfel decât 
parțial, pentru că nu reprezintă scopul setului de politici de 
după 1990. Costul strămutării întregii populații de locuitori 
ai imobilelor naționalizate în alte locuințe de stat ar fi fost 
astronomic, evidențiind imensitatea dimensiunii întregului 
proces-peste 200 de mii de cereri de retrocedare de imobile 
(SAR, 2008, goo.gl/fy2eMQ). Drept urmare, practica retro-
cedărilor ne arată cine au fost cei aleși să suporte costurile 
schimbării regimului de proprietate. Evacuările au survenit 
și în alte situații nelegate direct de retrocedare, dar care au 
împrumutat de acolo imagistica evacuabililor, cum ar fi cazu-
rile de chiriași din fondul locativ de stat neîntreținut de către 
administrațiile locale. 

Din investigațiile noastre, studii anterioare asupra evacuă-
rilor s-au realizat mai degrabă la scară redusă sau ca element 
secundar sau de context al altor procese sociale. Raportul 
Amnesty International din 2013 (goo.gl/JYAHbC) este un 
exemplu concret de discuție laolaltă a câtorva cazuri de eva-
cuări în masă: Coastei (Cluj, 2010, 350 de persoane), Craica 
(Baia Mare, 2012, 500 de persoane), Muncii (Piatra Neamț, 
2012, 500 de persoane). Cosima Rughiniș atinge tema într-un 
studiu din 2004 (goo.gl/b4sQqKal) al noilor proiecte de locu-
ințe sociale din câteva orașe. În aceeași direcție ca și noi mer-
ge Adrian Dan într-un articol recent (goo.gl/CbChYz) în care 
sesizează lipsa informațiilor centralizate privind evacuările și 
mizează pe acoperirea de către mass-media ca sursă de docu-
mentare. RomaniCRISS și European Roma Rights Center au 
ridicat și au contestat public și pe cale juridică în mod repetat 
problema evacuărilor (goo.gl/MDs6r9). Grupările membre 
ale Blocului pentru Locuire au descris în varii forme tema 
evacuărilor în ultimii ani.

Metodologia cercetării noastre

Având în vedere că digitalizarea presei scrise și a adminis-
trațiilor publice s-a accentuat în ultimul deceniu, ușurând 
accesul la informație, am selectat intervalul de analiză 2008-
2017. Datele pe care ne bazăm sunt următoarele:

 
1.  Elemente de cadru juridic. 
Care e diferența dintre o „evacuare” și o „evacuare forța-

tă”? Conform dreptului internațional, evacuarea forțată este 
o „mutare permanentă sau temporară împotriva voinței per-
soanelor, familiilor și/sau comunităților din casele și/sau de 
pe terenul pe care îl ocupă fără a beneficia de prevederi și ac-
ces la forme legale sau altă protecție corespunzătoare” (UN 
Human Rights, goo.gl/T2W17r). Interzicerea evacuărilor 
forțate nu este aplicată, totuși, în cazul evacuărilor executa-
te cu forța, dar în conformitate cu legea și în conformitate 
cu prevederile din tratatele internaționale privind drepturile 
omului. De notat că definiția ONU nu specifică lipsa unei al-
ternative locative decente ca element al unei evacuări forțate, 
chiar dacă sintagma „altă protecție corespunzătoare” extinde 
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sfera cadrului care transformă o evacuare într-una forțată. 
Atributul „forțat” nu este parte din corpul juridic românesc. 
Drept urmare, el este raritate în discursul formal al autorități-
lor publice din România. Din informațiile pe care le-am pri-
mit până în prezent la solicitările pe care le-am transmis către 
instituții publice, a apărut în răspunsuri care transmiteau că 
nu a existat nicio evacuare.

Noul Cod de Procedura Civilă (NCPC) aduce în plus ur-
gentarea acțiunii prin procedura specială de evacuare (goo.
gl/nGnbhU). Prin articolul 1040 se introduce și evacuarea 
voluntară, care scutește reclamantul de apel la procedurile 
judiciare. Instrumente de contraatac din partea locatarilor nu 
prea există. De exemplu, se poate contesta executarea silită 
(care permite evacuarea) și cere suspendarea acesteia pe pe-
rioada analizării contestației, însă plaja de contraargumente 
legale este foarte redusă. Una dintre puţinele forme de pro-
tecție efectivă, deși parțială, împotriva evacuării este articolul 
896-evacuarea din locuințe nu se face între 1 decembrie-1 
martie, care însă nu se aplică ocupanților fără titlu valabil.

Urmează să investigăm diferența dintre procedura judi-
ciară de evacuare și „evacuarea pe cale administrativă”. Cea 
de-a doua este o formulă utilizată de primăriile care au adop-
tat regulamentele de evacuare prin hotărâri de consiliu lo-
cal. Un exemplu este HCL Oraș Dărmănești 62/2016 (goo.
gl/3a3KKH). În astfel de regulamente găsim definiţii cum ar 
fi „Persoane abuzive: persoane fizice sau juridice care ocu-
pă fără titlu locuința” sau „evacuarea efectivă a abuzivilor”, 
care atașează într-un mod esențialist atributul legal de abuz 
cu persoanele care se află în situațiile respective. Procedurile 
acestui tip de evacuare eludează apelul la instanțe și executori 
judecătorești. La baza lor ar fi stat normele de aplicare a Legii 
Locuinței adoptate prin HG 1275/2000, care cuprind un ar-
ticol abrogat însă în 2017, art. 32, p. 4: „întreprinderea care 
administrează fondul locativ va evacua acele persoane care 
ocupa spaţiul respectiv fără forme legale, pe baza hotărârii 
consiliilor locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului 
București, orașelor și comunelor.” 

Altă temă esențială contextului recent este însăși ideea de 
ocupare abuzivă. Practic, întâlnim situații de ocupări de imo-
bile fără contract care s-au soldat cu acțiune legală din partea 
primăriei și cu sentință judecătorească, însă „abuziv” se referă 
și la situațiile în care un contract a expirat.

În prezent, de la aplicarea NCPC, procedura de evacuare 
implică în cele mai extinse cazuri următoarele instituții: di-
recțiile de patrimoniu din cadrul primăriilor, direcțiile de 
asistență socială, instanțe judecătorești, executori judecăto-
rești, poliția locală, poliția română, jandarmeria.

 
2. Solicitarea de informații de la toate primăriile orașe-

lor din România. 
În cazul direcțiilor de asistență socială din cadrul primări-

ilor, un set de 9 întrebări a acoperit atribuțiile și  procedurile 
de lucru în cazul evacuărilor, cât și numărul evacuărilor la 
care au participat reprezentanți ai instituțiilor și soluțiile exis-
tente pentru persoanele în acele situații. 

Am primit răspunsuri din partea a aproximativ 150 de pri-
mării din cele peste 300 de orașe către care am trimis solici-
tări. Varietatea răspunsurilor a fost destul de ridicată: unele 
au fost foarte sumare, indicând doar lipsa acestui fenomen 
în localitate și, implicit, și a nevoii de a lua măsuri pe temă; 
altele și-au prezentat în detaliu măsurile și viziunea. Analiza 
completă a răspunsurilor e în desfășurare, urmând a solicita 
lămuriri și completări din partea celor care au răspuns, cât și 
de a retrimite solicitări primăriilor care nu au răspuns. 

Acestea sunt primăriile care au raportat cel mai mare număr 
de evacuări: Galați-590; Piatra-Neamț-201; Brăila-151; 
Orăștie-64; Deva-59; Focsani-55; raportări în perioada 
2008-2017.

Au existat și răspunsuri care au detaliat numărul de locu-
ințe sociale acordate celor evacuați din imobile retrocedate. 
Dificultatea principală este de a elucida câți dintre cei eva-
cuați au primit repartiție în locuințe de stat și câți au rămas 
fără adăpost. De menționat și că dimensiunea evacuărilor din 
mediul rural probabil că va rămâne o enigmă din cauza com-
plexității situației. 

3. Solicitarea de informații de la toate direcțiile generale 
de asistență socială și protecția copilului din România. 

Am solicitat procedurile de lucru ale DGASPC, cât și impli-
carea fiecăreia în situațiile de evacuare. Am primit răspunsuri 
din partea a 30 de instituții pe care urmează să le analizăm.

 
4. Solicitarea de informații de la Uniunea Națională a 

Executorilor Judecătorești.
Una dintre cele mai relevante surse de informații statistice 

considerăm că o reprezintă Uniunea Națională a Executorilor 
Judecătorești, deoarece recuperarea bunurilor imobile este 
una dintre principalele lor activități, iar executorii sunt obli-
gați să țină un registru detaliat al activităților lor, conform 
Legii 188/2001, art. 86. Am solicitat o audiență președinte-
lui Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești pentru a 

deschide subiectul accesului la date, însă răspunsul repetat 
a fost că solicitarea a fost clasată. Continuăm eforturile pe 
alte căi. În urma discuțiilor cu membri ai Blocului, deputatul 
independent Adrian Dohotaru a solicitat la rândul lui infor-
mații de la UNEJ, de la care încă mai așteptăm un răspuns. 
De asemenea, a solicitat informații și Ministerului de Afaceri 
Interne. Răspunsul MAI a fost că „nu există o prevedere le-
gală care să stabilească în sarcina Ministerului Afacerilor 
Interne obligația de a colecta datele”, cât și că nu se justifică 
demersul de a responsabiliza instituția cu acest rol raportat la 
competențele sale specifice.

 
5. Monitorizarea presei locale din toate județele, pe tema 

evacuărilor. 
În acest scop apelăm la portalul ziare.com, probabil cel mai 

extins centralizator digitalizat al presei locale. Am selectat 
fiecare reședință de județ, am introdus termenul de căutare 
„evacuare” și intervalul de căutare separat pe fiecare dintre 
anii 2008-2017. 

În limba română nu avem două cuvinte diferite care îm-
părtășesc aceeași rădăcină, dar semnifică contexte diferite, 
precum în engleză, unde evacuation înseamnă îndepărtarea 
de către autoritățile publice a persoanelor din locuințele lor 
în cazul unui pericol sau calamitate, iar eviction îndepărtarea 
ocupanților unui imobil de către proprietar prin căi legale. 
Chiar dacă în solicitarea noastră de informații am specificat 
că nu ne referim la situațiile de calamitate, unele răspunsuri 
au indicat informațiile chiar pe această temă. 

În special în prima parte a perioadei analizate, știrile despre 
construcția de locuințe sociale menționează adesea faptul că 
sunt destinate persoanelor evacuate din imobile retrocedate. 
Mai găsim adesea știri despre evacuări plănuite sau pe cale să 
fie realizate, dar nu am identificat confirmarea lor. 

În cazul clădirilor publice, explicația formală a evacuărilor 
este că sunt o consecință a neplății repetate a chiriilor celor 
care dețin un contract. Însă, în practică, validitatea unui con-
tract și respectarea lui nu au constat o protecție certă în fața 

evacuărilor. Situația se complică atunci când, pe lângă locu-
ința în care locuiau părinții, copiii și-au construit camere se-
parate în momentul constituirii propriilor familii. Evacuări în 
masă au avut loc și atunci când o parte dintre locuitori aveau 
contracte de chirie valide cu primăriile sau cu noii proprietari 
ai imobilelor retrocedate.

Studii de caz

Prezentăm două exemple, județul Satu Mare și județul Gorj. 
În primul caz, am trimis solicitări de informații către cele 

șase orașe și am primit răspunsuri de la patru dintre ele, in-
clusiv de la reședința de județ, Satu Mare. Răspunsul serviciu-
lui de asistență socială din cadrul primăriei menționează eva-
cuarea unei singure persoane în 2016 din cauza riscului de 
prăbușire a locuinței. Acelei persoane i s-a acordat o locuință 
socială. Din monitorizarea mass-media am descoperit două 
evacuări care s-au efectuat astfel: în 2010-6 familii, în 2011- 
3 familii, în prezența Serviciului Public de Asistenţă Socială. 

În cazul județului Gorj, am primit trei răspunsuri din nouă 
solicitări, printre care și de la primăria Tîrgu Jiu. Răspunsul 
a fost că nu au fost situații în care reprezentanții instituției să 
participe la evacuări în perioada precizată. Monitorizarea de 
presă a completat și corectat informația cu evacuarea celor 
aproximativ 100 de familii din cartierul ACH, numit „cartie-
rul de carton”, finalizată în anul 2014.

Raportul complet al studiului va fi publicat la finalul anu-
lui 2018. Printre scopurile Blocului pentru Locuire privind 
această cercetare este folosirea datelor pentru deschiderea de 
noi direcții de prevenire a evacuărilor forțate, iar una dintre 
metode este o identificare cât mai clară și o centralizare a 
acestor situații, pentru sublinierea caracterului general social 
al fenomenului. ■
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