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NOTĂ DE INFORMARE 

către  

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII 

Cu privire la Petiţia nr. 2.688/20.04.2011, constituită în dosarul nr. 145/2011 

 

 

Cluj, 05.07.2011. 

 

 

În atenţia 

Domnului Csaba Asztalos   

şi 

Doamnei Ioana POP 

 

 

Vă mulţumim pentru Citaţia Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, emisă către 
Grupul de Lucru al Organizaţiilor Civice (gLOC) în 27.05.2011, cu privire la Petiţia nr. 
2.688/20.04.2011, constituită în dosarul nr. 145/2011. Deoarece nu am avut posibilitatea să 
onorăm invitaţia de a ne prezenta la instituţia Dvoastră pe data de 14.06.2011, vă transmitem pe 
cale scrisă această NOTĂ DE INFORMARE.  

 

* 

 

Pe această cale vă informăm că începând cu 17 decembrie 2010 (data evacuării de pe strada 
Coastei şi a mutării a circa 300 de persoane în zona rampei de gunoi a oraşului), în baza 
prevederilor art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 
Asociaţia Amare Prhala şi Fundaţia Desire (organizaţiile fondatoare din Cluj ale Grupului de 
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Lucru al Organizaţiilor Civice) au depus Primăriei clujene mai multe solicitări cu privire la 
informaţiile de mai jos legate de terenurile şi construcţiile de pe strada Coastei şi din zona Pata 
Rât.  

1. Certificatul de Urbanism nr. 1642/2010 pentru construirea de locuinte sociale pentru 
persoanele fara adapost, beneficiar Municipiul Cluj-Napoca; 

2. Certificatul de Urbanism nr. 2180/2010 pentru amenajare platforma pentru stocarea 
temporara a deseurilor menajere, beneficiar SC Salprest Rampa SRL; 

3. Studiul de impact asupra mediului aferent rampei de deseuri menajere de la Pata-
Rat; 

4. Avizul de oportunitate al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism 
nr. 106721/514/20.05.2010 – PUZ Pata-Rat, impreuna cu documentatia care a stat la 
baza emiterii acestuia, precum si Referatul nr. 105833/433/17.05.2010 al Directiei 
Urbanism si Dezvoltare Urbana (aprobate prin HCL 213/2010) ; 

5. Planul Urbanistic Zonal - str. Pata Rat cu intreaga documentatie aferenta ( aprobat 
prin HCL 266/2010), Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si 
Urbanism nr. 148143/717/07.07.2010, precum si Referatul 148143/43/07.07.2010 al 
Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana;  

6. Referatul nr. 134829/30.06.2009 al Directiei tehnice prin care se propune aprobarea 
caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investitii “Construire de locuinte sociale pentru persoane fara adapost”( aprobat 
prin HCL 368/2009); 

7. Autorizatia de construire nr. 1181/2010 – Locuinte sociale pentru persoane fara 
adapost, beneficiari SC Strict Prest SRL si investitor Consiliul Local Cluj-Napoca, 
impreuna cu acordul de mediu, avizul sanitar, studiul de fezabilitate, si toata 
documentatia care a stat la baza emiterii acesteia; 

8.  Contractul incheiat intre municipalitate si firma care a executat constructia 
locuintelor sociale modularede la Pata-Rat, cu toate anexele; 

9. Intreaga documentatie de executie, precum si procesul-verbal de receptie a 
constructiilor locuinte sociale modulare de la Pata-Rat executate pe baza autorizatiei 
de construire nr. 1181/2010; 

10. Care a fost motivul pentru care evacuarea acestor persoane de pe str. Coastei si 
mutarea lor la Pata-Rat s-a realizat cu o asemenea urgenta? 

11. Referatul nr. 129770/48/15.06.2010 al Directiei Politia Comunitara prin care se 
propun unele masuri pentru reglementarea desfiintarii pe cale administrativa a 
constructiilor amplasate pe domeniul public sau privat al Municipiului Cluj-Napoca 
(aprobat prin HCL 249/2010); 

12. Actul administrativ prin care s-a dispus desfiintarea administrativa a constructiilor 
de pe str. Coastei din data de 17.12.2010, unde locuiau mai multe familii, in special 
romi; 

13. Inregistrarea video a operatiunii de desfiintare a constructiilor de pe str. Coastei din 
17.12.2010, efectuata conform Art. 1 din HCL 249/2010; 
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14. Somatiile trimise conform Art. 2 din HCL 249/2010 proprietarilor bunurilor aflate in 
constructiile de pe str. Coastei care au fost desfiintate pe cale administrativa in data 
de 17.12.2010, impreuna cu dovada comunicarii lor; 

15. Documentele prin care aţi stabilit criteriile distribuirii familiilor de pe str. Coastei in 
locuintele sociale modulare de la Pata-Rat; 

16. Evidenta oficiala, conform datelor colectate de municipalitate in ultimii ani, a 
numarului de familii si  persoane care au locuit pe strada Coastei si au fost evacuate 
de catre Primarie in data de 17.12.2010,  precum si evidenta oficiala a repartitiilor 
in locuintele sociale modulare de la Pata-Rat; 

17. Documente referitoare la situatia persoanelor de pe str. Coastei care nu au primit 
repartitie in locuintele sociale modulare din Pata-Rat, precum si documentele care 
atesta oficial faptul ca  familiile care nu au primit locuinţe au dreptul sa isi 
construiasca un adapost pe cate o parcela de 20 mp in Pata-Rat, in apropierea 
locuintelor modulare, si natura acestui drept (concesiune, inchiriere, folosinta etc.); 

18. Informatii privind depozitul de deseuri chimice aflat in apropierea locuintelor sociale 
modulare de la Pata-Rat (vechime, stare de functionare, natura substantelor chimice 
depozitate etc.), precum si documentele aferente (certificat de urbanism, studiul de 
impact asupra mediului si alte acte de mediu, autorizatii de functionare etc.); 

19. Documente care atesta faptul ca municipalitatea a asigurat persoanelor stramutate la 
Pata-Rat in 17 decembrie 2010 mijloace pentru transportul elevilor la scoala; 

20. Documente care atestă planurile municipalitatii în legătură cu continuarea 
construcţiei de locuinte sociale în zona Pata Rât, respectiv în legătură cu situaţia 
locativă a familiilor de pe strada Cantonului şi din zona Pata Rât.  

21. Lista completa a locuintelor sociale disponibile in Cluj-Napoca, impreuna cu adresa 
fiecareia, suprafata, dotari si numar de camere. 

22. Care sunt mai exact planurile municipalitatii in legatura cu terenul de pe str. Coastei 
de unde au fost mutati romii la Pata-Rat? Exista vreun contract incheiat pentru acest 
teren? In acz afirmativ, solicitam o copie, impreuna cu toate anexele. 

 

Menţionăm că Primăria Municipiului Cluj-Napoca nu a răspuns solicitărilor noastre privind 
aceste informaţii de interes public. Din acest motiv vă rugăm ca pe baza atribuţiilor CNCD, ca 
parte a analizei pe care o faceţi asupra cazului, să solicitaţi de la primăria municipiului Cluj-
Napoca aceste informaţii şi să le puneţi şi nouă la dispoziţie, identificând totodată motivele din 
care Primăria nu a răspuns solicitărilor noastre.      

 

* 

 

În legătură cu informaţia solicitată cu privire la planurile municipalităţii legate de terenul de pe 
strada Coastei de unde au fost mutate familiile de romi la Pata Rât, vă informăm că, după ce 
evacuarea acestor familii şi demolarea construcţiilor existente au fost efectuate în timp de iarnă 
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în regim de urgenţă, terenul a fost dat în folosinţă gratuită Arhiepiscopiei Feleacului şi Clujului 
în urma unei Hotărâri al Consiliului Local Cluj-Napoca din data de 10 Mai 2011.  

 

* 

 

Pe această cale vă mai atragem atenţia şi asupra evenimentului organizat în Pata Rât de către 
Grupul de Lucru al Organizaţiilor Civice în data de 10 iunie 2011 cu titlul „Getting closer – EU 
strategy for Roma and local realities”. Precum atestă Raportul evenimentului ataşat acestei 
NOTE, toţi participanţii la acest eveniment – reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai Programului 
de Dezvoltare ai Naţiunilor Unite, ai European Roma Rights Center, ai Amnesty International şi 
ai mai multor organizaţii şi instituţii din România – au condamnat măsurile prin care familiile de 
romi integrate au fost mutate în mediul toxic şi izolat al rampei de gunoi, şi au accentuat nevoia 
găsirii unei soluţii de locuire alternative în acord cu imperativul desegregării teritoriale. 

 

* 

 

De asemenea, folosim această ocazie pentru a vă informa în legătură cu situaţia a 120 de familii 
care locuiesc pe strada Cantonului din Cluj. Persoanele care locuiesc pe strada Cantonului fără 
număr din municipiul Cluj-Napoca au primit o citaţie datată 31 mai 2011, Dosar Nr. 
13912/211/2011 pentru chemare în judecată în calitate de pârât de către Compania Naţională de 
Căi Ferate SA Bucureşti, Regionala CF Cluj, reclamant de fond. Reclamantul solicită emiterea 
unei ordonanţe prezidenţiale fără somaţie sau trecerea unui termen pentru ridicarea construcţiilor 
improvizate pe terenul CFR al Staţiei Cluj-Napoca Est şi plata cheltuielilor de judecată. CFR 
revendică: pârâţii să fie obligaţi să ridice toate construcţiile, iar în caz că refuză, CFR să fie 
autorizată să elibereze terenul pe cheltuila pârâţilor. În citaţie se face referire la adresa nr. 84789, 
84810/20.04.2011 a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca ce comunică faptul că Primăria “a 
întreprins demersuri pentru construirea de locuinţe sociale pentru persoanele defavorizate în zona 
Pata Rât, urmând ca pe viitor să se analizeze situaţia cetăţenilor de etnie romă şi necesitatea 
construirii altor zone pentru relocarea acestora în funcţie de oportunitatea acestor demersuri” 
(pag. 3, paragraful 7 al Citaţiei din 31 mai 2011).  

Drept reacţie, în 6 iunie 2011, două organizaţii membre ale Grupului de Lucru al Organizaţiilor 
Civice, Asociaţia Amare Prhala şi Fundaţia Desire din Cluj, au depus o Sesizare la Primăria 
Municipiului Cluj-Napoca în care au arătat următoarele: 

Având în vedere că familiile şi persoanele singure ce locuiesc pe strada Cantonului au o 
situaţie economică deosebit de precară, că în rândul lor sunt mai mulţi copii minori şi 
persoane vârstnice cu o stare de sănătate fragilă, ne exprimăm îngrijorarea faţă de 
consecinţele unei eventuale evacuări ai lor şi a demolării construcţiilor improvizate fără 
un plan concret pe termen scurt şi lung privind asigurarea unor condiţii alternative 
adecvate de locuire pentru ei.  

Având în vedere că mai multe dintre aceste familii, evacuate din alte părţi ale Clujului, au 
fost mutate pe strada Cantonului începând cu anii 2000 sub girul Primăriei Municipiului 
Cluj-Napoca, primind în folosinţă gratuită, în urma acceptului autorităţilor, căsuţe 
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fabricate de organizaţii de caritate (precum atestă documentele eliberate de acestea), 
facem apel la solidaritatea şi responsabilitatea instituţiilor abilitate de a susţine persoanele 
în cauză în procesul atentat de către Compania Naţională de Căi Ferate SA Bucureşti, 
Regionala CF Cluj.      

Sesizăm instituţiile abilitate din cadrul Primăriei Cluj-Napoca, în special Direcţia de 
Asistenţă Socială şi Medicală a Primăriei, asupra consecinţelor grave ale unei posibile 
evacuări ale familiilor şi persoanelor singure pe de strada Cantonului şi solicităm 
respectarea aplicării legislaţiei în vigoarea, în special: Legea nr.116/2002 privind 
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale şi Legea nr.272/2004 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor copilului. De asemenea, având în vedere că în documentul 
citat se nominalizează explicit cetăţenii de etnie romă, solicităm respectarea Legii Nr. 
27/2004 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi a 
prevederilor din H.G. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de 
Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor.  

Mai departe, legat de acest caz, în data de 1 iulie 2011, Grupul de Lucru al Organizaţiilor Civice 
a transmis Judecătoriei Cluj-Napoca, Companiei Naţionale de Căi Ferate SA Bucureşti, 
Regionala CF Cluj, Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, precum şi Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului Petiţia iniţiată online de gLOC împreună cu cele aproximativ 350 de 
semnături de sprijin, în care a arătat:  

- familiile şi persoanele singure ce locuiesc pe strada Cantonului au o situaţie economică 
deosebit de precară, în rândurile lor fiind mai mulţi copii minori şi persoane vârstnice cu 
o stare de sănătate fragilă  

- prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, şi 
ale Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

- în Citaţie se nominalizează explicit cetăţenii de etnie romă, fapt care contravine Legii Nr. 
27/2004 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi 
prevederile din H.G. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de 
Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor 

- mai multe dintre aceste familii, evacuate din alte părţi ale Clujului, au fost mutate pe 
strada Cantonului începând cu anii 2000 sub girul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca 

- aceste familii au primit în folosinţă gratuită, pe baza unor contracte de comodat, căsuţe 
construite de organizaţii de caritate, cu acordul autorităţilor locale  

- aceste organizaţii, la rândul lor, au încheiat Protocoale de colaborare cu Primăria 
Municipiului Cluj-Napoca în 2004, precum şi în 2005, prin care se afirmă că terenul de 
pe strada Cantonului aparţine Primăriei şi Primăria se obligă să asigure terenul pentru 
construirea a 30, respectiv a 20 de locuinţe, precum şi documentaţia şi avizele necesare 
construirii 

- în legislaţia internaţională, evacuările forţate sunt definite drept dislocarea temporară sau 
permanentă a oamenilor împotriva voinţei lor din locuinţele sau de pe terenurile pe care 
le ocupă, fără consultarea şi notificarea lor adecvată şi fără a li se asigura locuinţe 
alternative adecvate şi compensaţii. Conform prevederilor internaţionale, orice evacuare 
forţată este ilegală (rezoluţia Organizaţiei Naţiunilor Unite, Comisia Drepturilor Omului 
nr. 24/2004).      
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- conform Comitetului Naţiunilor Unite pentru Drepturi Economice, Sociale şi Culturale 
posesiunea unei locuinţe cunoaşte forme diferite, printre ele locuinţe de necesitate şi 
aşezăminte informale; toate persoanele trebuie să beneficieze de o anumită securitate 
privind posesiunea, ceea ce trebuie să le garanteze protecţie legală împotriva evacuărilor 
forţate; statele semnatare trebuie să ia măsuri imediate pentru a conferi securitate legală 
persoanelor care nu beneficiază de astfel de protecţie 

- conform Constituţiei României tratatele internaţionale ale drepturilor omului au prioritate 
faţă de legislaţia naţională şi odată ratificate, tratatele internaţionale devin parte a 
legislaţiei româneşti 

- România a semnat (şi) tratatele internaţionale şi regionale în cauză 

- pe 10 iunie 2011 Primăria Municipiului Cluj-Napoca a semnat un Memorandum de 
colaborare cu Programul de Dezvoltare al Naţiunilor Unite în care se prevede că Primăria 
acceptă să ia măsuri care urmăresc asigurarea incluziunii sociale în contextul planului de 
dezvoltare urbană.  

 

* 

 

În speranţa că informaţiile puse la dispoziţia Dvoastră prin această NOTĂ DE INFORMARE vor 
fi utile în demersurile CNCD întreprinse în legătură cu cazul evacuărilor forţate din oraşul Cluj-
napoca, Grupul de Lucru al Organizaţiilor Civice vă solicită informaţii în legătură cu stadiul 
acestor demersuri, precum şi în legătură cu răspunsul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca 
exprimat în urma invitaţiei primite de la CNCD de a-şi prezenta poziţia faţă de cazul semnalat de 
GLOC. 

 

 

Cu respect,  

Prof. univ. dr. Enikő Vincze 
Preşedinta Fundaţiei Desire 
Membru fondator gLOC 
  

 


