
              

 

 
România nu se ridică la înălțimea obligațiilor sale internaționale în domeniul drepturile economice, 
sociale și culturale 
 

Budapesta, Londra, 3 decembrie 2014: Amnesty International și Centrul European pentru Drepturile 
Romilor (ERRC) salută observațiile finale făcute publice luni, 1 decembrie, de către Comitetul ONU privind 
Drepturile Economice, Sociale și Culturale ca urmare a recentei examinări a rapoartelor periodice ale 
României. 

Observațiile finale evidentiază preocupări persistente față de eșecul României de a asigura implementarea 
și protejarea eficientă a drepturilor omului – printre care – ale romilor, România neîndeplinindu-și astfel 
obligațiile asumate în baza Pactului Internațional pentru Drepturi Economice, Sociale și Culturale pe care l-a 
ratificat în 1974. Acestea reiau în mare parte preocupările articulate de către cele două organizații în mod 
repetat atât în mod public cât și în discuții cu autoritățile române. 

Comitetul și-a exprimat îngrijorarea față de o gamă extinsă de probleme legate de drepturile omului, inclusiv 
"discriminarea pe scară largă și excluziunea socială a romilor, în special în domeniile de locuire, educație, 
sănătate și locuri de muncă", precum și ostilitatea opiniei publice față de romi (alin. 9). Comitetul a remarcat 
deficiențe în Strategia Națională de incluziune a Romilor din România și a solicitat politici mai eficiente 
bazate pe date statistice dezagregate privind situația romilor. 

În special, Comitetul a împărtășit preocupările organizațiilor referitoare la provocările semnificative legate de 
dreptul la locuire pentru “romi care continuă să trăiască în condiții de locuire necorespunzătoare, fără apă 
potabilă sau facilități sanitare, electricitate, încălzire, canalizare, salubritate sau securitate legală a posesiei, 
ceea ce îi expune riscului unei evacuări" și, de asemenea, a remarcat "numărul limitat de locuințe sociale 
disponibile și lipsa unui mecanism de monitorizare pentru a asigura alocarea acestora în mod transparent și 
nediscriminatoriu" (alin. 18). Acesta a subliniat în cele din urmă persistența "cazurilor de evacuări forțate ale 
romilor din așezări informale, precum și relocarea lor în zone nesigure și poluate care le pun în pericol viața 
și sănătatea" (alin. 19). 

Comitetul a recomandat adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru a asigura accesul la locuire adecvată 
pentru grupurile dezavantajate și marginalizate, inclusiv a romilor. Autoritățile române au fost îndemnate să 
modifice legislația națională pentru a asigura un grad minim de securitate a posesiei persoanelor care 
trăiesc în așezări informale și să adopte o legislație care să asigure că evacuările sunt efectuate în 
conformitate cu standardele internaționale privind drepturile omului. În special, evacuările forțate ale romilor 
nu ar trebui să aibă loc "până când aceștia nu au fost consultați, le-a fost garantat un proces echitabil și 
locuințe alternative sau compensații care să le permită să dobândească o locuință adecvată" (alin. 19). 

Amnesty International și Centrul European pentru Drepturile Omului reiterează apelul către autoritățile 
române de a implementa recomandările Comitetului fără întârziere. În special, autoritățile române trebuie să 
profite de ocazia revizuirii Strategiei Naționale de Incluziune a Romilor, în prezent în curs de desfășurare, 
pentru a include măsuri conforme recomandărilor Comitetului. Autoritățile ar trebui să se angajeze public 
pentru adoptarea de garanții adecvate împotriva evacuărilor forțate și pentru garantarea securității posesii 
tuturor persoanelor, inclusiv a celor care trăiesc în așezări informale. 
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