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Obiectul interpelarii: Situatia familiilor de romi mutate de pe strada 
Costei in zona Pata Rat,Cluj Napoca 
   
Stimate domnule ministru,  

În data de 10 iunie 2011, Grupul de Lucru al Organizaţiilor Civice 
(gLOC) a organizat vizita internaţională de lucru „Getting closer – EU 
strategy for Roma and local realities”, deschizând un dialog faţă-în-faţă 
între parteneri europeni, naţionali şi locali, alături de comunităţile 
marginalizate de romi din Cluj. Evenimentul a avut loc într-un moment 
notabil, tocmai înainte de adoptarea, la nivel European, a strategiei-
cadru privind obiectivele până în 2010 a Strategiilor Naţionale de 
Incluziune a Romilor, formulate de statele membre UE. Strategiile 
recomandă ferm autorităţilor publice implementarea unor proiecte de 
locuire integrată. Imperativul politicilor de locuire integrată derivă din 
evacuările forţate recurente petrecute în mai multe localităţi, din 
condiţiile indecente de locuire şi din multiplele privări la accesul la 
servicii de bază de care suferă etnicii romi. Vizita de lucru este una 
dintre cele mai semnificative acţiuni gLOC din ultimele şase luni pentru 
că a adunat, în mijlocul a 2.000 de locuitori de la Pata Rât, o zonă care 
suferă de sărăcie extremă şi de segregare, numeroşi suporteri activi ai 
drepturilor romilor, ai şanselor egale, ai non-discriminării, ai incluziunii 
şi coeziunii sociale.  



Aproximativ  100 de persoane din varii instituţii guvernamentale, non-
guvernamentale, academice şi mediatice s-au alăturat vizitei care a 
început cu un tur de două ore prin cele trei aşezări ghetoizate de la Pata 
Rât: aşa-numitele „locuinţe sociale” de la „noul” Pata Rât, care 
găzduiesc 250 de persoane evacuate de pe str. Coastei în decembrie 
2010; colonia de pe str. Cantonului formată în urmă cu 10 ani cu acordul 
tacit al municipalităţii, ai cărei locatari (aprox. 400 persoane) sunt daţi în 
judecată şi ameninţaţi cu evacuarea forţată de Societatea Naţională 
„Căile Ferate Române” şi vechea colonie „Dallas” din apropierea gropii 
de gunoi, locuită de câteva decenii de aproape 1.500 de locatari, 
majoritatea romi, care trăiesc în condiţii nedemne de viaţă şi lucrează în 
economia gri a reciclării şi valorificării deşeurilor, în condiţii 
exploatatoare. Familiile din „Dallas” sunt ajutate de mai mulţi ani de 
Fundaţia Pro Roma şi de Fundaţia pentru Sprijinul Familiilor. 

 
 

Stimate domnule prim-ministru, domnule presedinte 
 
-care este opinia dumneavoastra cu privire la situatia familiilor de 

romi care traiesc in acea zona? 
-care sunt masurile pe care le veti interprinde pentru ca aceste 

familii extreme de sarace sa aiba sanse egale de reintegrare in societate 
 
 

Solicit raspuns scris si verbal. 
 
 
Va multumesc,  
 

Senator,     
  
Alexandru Cordos 

 


