Către
Primăria Municipiului Cluj-Napoca

În atenţia
Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală a Primăriei Cluj-Napoca

SESIZARE
Cluj, 06.06.2011.

Prin prezenta scrisoare, vă sesizăm faptul că toate 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 – ordonanţă prezidenţială.
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. 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).
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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 ClujNapoca, primind în folosinţă gratuită, în urma acceptului autorităţilor, căsuţe 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.
În speranţa că aceste sesizări vă vor fi utile în exercitarea atribuţiilor dumneavoastră,
Cu respect,
PAVEL DOGHI,

Prof. univ. dr. ENIKŐ VINCZE
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