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17.01.2020 

Comunicat de presă 

 

Centrul de Resurse Juridice lansează studiul de caz Comunităţile de romi din zona Hotar– 
Municipiul Aiud care prezintă situația privind locuirea pentru comunitățile de romi care locuiesc la 
marginea orașului (denumită informal Hotar), o parte de peste 80 de ani (”comunitatea Bufa), iar o 
altă parte din 2010, în urma evacuării lor de către autoritatea locală din centrul localității şi relocate 
în zona Poligon, fără a primi vreun sprijin (”comunitatea Poligon”).   

“Aș dori să am un contract pe casă pentru că, de când m-am născut, nu este un contract  pe casă, aș 

dori [să am] unde să pun gunoiul şi o canalizare, pentru copii, pentru baie, să avem posibilitate să 

facem baie; [...], dar nu am niciun contract pe casă şi nicio aprobare de la Primărie. Plătim impozitul 

pe pământ, dar nu avem acte pe locuință ... Drumul ar trebuie asfaltat sau pus pietriș până unde ne 

luăm mancare şi ce ne trăbe”.” (persoană intervievată în 2019) 
 

În perioada 2015-2016, la nivelul municipiului Aiud au fost înregistrate o serie de demersuri menite 
să regularizeze situația juridică a locuințelor familiilor de romi din comunitatea Bufa, prin proiectul 
LERI, desfășurat de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, dar acestea au 
stagnat după încheierea proiectului și schimbarea conducerii politice a Primăriei Aiud. În prezent, 
membrii comunităţilor din zona Hotar continuă să se confrunte cu acces limitat sau inexistent la 
utilităţi, servicii şi oportunităţi, şi condiţii de trai extrem de dificile.     
 

Studiul include o serie de recomandări urgente către autoritatea locală, dintre care menționăm: 

 Să stabilească un termen clar şi rezonabil până la care să finalizeze demersurile necesare de 
legalizare a locuințelor în cazul familiilor din comunitatea Bufa prevăzute în HCL nr. 48/2016; 

 
 Să clarifice şi să inițieze demersurile legale necesare pentru regularizarea tuturor locuințelor 

din comunitatea Bufa ce nu au fost prevăzute în HCL nr. 48/2016, inclusiv prin considerarea 
jurisprudenței CEDO în materie şi a legislației nou adoptate în plan național;  

 
 Să reconsidere opțiunea concesionării terenurilor, asigurând şi posibilitatea achiziționării în 

proprietate a acestora pentru familiile care doresc şi își permit acest lucru; 
 

 Să extindă rețeaua de utilități şi de transport public şi în comunitățile Poligon şi Bufa, evitând 
astfel discriminarea etnică a acestora; 

 
 Să implice membrii comunității rome şi reprezentanții acesteia în discuțiile şi deciziile ce îi 

vizează în mod direct şi să dezvolte o relație de parteneriat şi cooperare. 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/leri_community_summary_-_aiud_-_romania_-_ro.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/leri_community_summary_-_aiud_-_romania_-_ro.pdf
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Studiul de caz s-a realizat în cadrul proiectului ”Închiderea cercului – vulnerabilitatea locuirii 
romilor și interesele din domeniul locuirii”, sprijinit printr-un grant din partea Fundației Open Society 
Institute în cooperare cu OSIFE, din cadrul Open Society Foundations. Acesta este unul dintr-o serie de 
cinci studii de caz privind situații diverse de vulnerabilitate a locuirii romilor din Cluj Napoca, Alba 
Iulia, Aiud, Constanța și București, studii care includ mărturii ale oamenilor din comunități, cadrul 
legal și o serie de recomandări. Situațiile au fost documentate și de jurnaliști, care au publicat 
independent articole despre fiecare comunitate în parte, respectiv Povestea unui eșec administrativ la 
Alba Iulia. Cazul ”Turturica , Pata Rât – Turnesolul Clujului, Cine m-a pus să vin aici? Dar altundeva unde să 
mă duc? și Cartierul de coșmar al Aiudului. Oameni forțați să trăiască în sărăcie. 

 
Centrul de Resurse Juridice (CRJ) este o organizaţie non-guvernamentală, înfiinţată în anul 1998 

de către Fundaţia pentru o Societate Deschisă, care acţionează pentru crearea şi funcţionarea unui 
cadru legal şi instituţional care să asigure respectarea drepturilor omului şi a egalităţii de şanse şi 
pentru accesul liber la un act de justiţie echitabil. 
 

 

 

 

 

http://www.crj.ro/antidiscriminare/inchiderea-cercului-vulnerabilitatea-locuirii-romilor-si-interesele-din-domeniul-locuirii/
https://alba24.ro/povestea-unui-esec-administrativ-la-alba-iulia-cazul-turturica-sau-cum-un-oras-se-poate-comporta-ca-un-stat-captiv-724547.html
https://alba24.ro/povestea-unui-esec-administrativ-la-alba-iulia-cazul-turturica-sau-cum-un-oras-se-poate-comporta-ca-un-stat-captiv-724547.html
https://atlatszo.ro/ro/romana/pata-rat-turnesolul-clujului/?lang=ro
https://www.dor.ro/cine-m-a-pus-sa-vin-aici-dar-altundeva-unde-sa-ma-duc/
https://www.dor.ro/cine-m-a-pus-sa-vin-aici-dar-altundeva-unde-sa-ma-duc/
http://www.infoaries.ro/cartierul-de-cosmar-al-aiudului-oameni-fortati-sa-traiasca-in-saracie/

