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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0893/2011, adresată de Ioan Stan, de cetățenie română, însoțită de 10 
semnături, privind un imobil insalubru din orașul Jimbolia (județul Timiș)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul detaliază condițiile de trai ale unor familii de etnie rromă într-un imobil care se 
află într-o stare avansată de degradare și care nu asigură condiții minime de confort 
locatarilor: într-o singură cameră conviețuiesc familii formate din 5 sau 6 membri; imobilul 
nu este prevăzut cu instalații sanitare, ceea ce face ca zona să devină un focar de infecție. 
Autoritățile au promis să demoleze respectivul imobil și să transfere familiile într-un imobil 
nou, însă promisiunile nu s-au adeverit.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 decembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 februarie 2012

Comisia este conștientă de faptul că romii se confruntă adeseori cu condiții de locuit precare 
și cu un acces neadecvat la utilitățile publice, ceea ce are un impact negativ asupra sănătății 
acestora și asupra integrării lor în societate.

În comunicarea sa privind cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 
20201, Comisia a invitat statele membre să pregătească sau să revizuiască strategiile naționale 
de integrare a romilor și să le prezinte Comisiei până la sfârșitul lunii decembrie 2011.
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În cadrul strategiei acestora, statele membre trebuie să abordeze situația romilor din punctul 
de vedere al ocupării forței de muncă, al educației, al sănătății și al locuințelor. Mai ales din 
punct de vedere locativ, statele membre trebuie să promoveze un acces nediscriminatoriu la 
locuințe, inclusiv la locuințele sociale. Acțiunile legate de accesul la locuințe trebuie înglobate 
într-o abordare integrată, care să includă, în special, măsuri în materie de educație, sănătate, 
afaceri sociale, ocuparea forței de muncă, securitate și desegregare. Acestea ar trebui să 
intervină în mod activ, prin programe specifice, cu implicarea autorităților regionale și locale. 

Comisia va evalua aceste strategii naționale și va raporta Parlamentului European și 
Consiliului cu privire la progresele înregistrate.

Concluzie

Deoarece domeniul locativ intră în competența statelor membre, Comisia nu poate să 
intervină în acest caz particular în favoarea petiționarului.

Cu toate acestea, cadrul UE urmărește să aducă schimbări concrete în viața romilor în general.


