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SCRISOARE DESCHISA
Organizatiile Romani CRISS, Sanse Egale si Asociatia Umanitara Impreuna
pentru Ei se opun cu vehementa actiunilor ilegale si inumane initiate de Primariei Baia
Mare, impotriva cetatenilor romani de etnie roma din localitate.
Iminenta evacuare a romilor din Craica, precum si din alte comunitati din Baia
Mare a fost subiectul ingrijorarii organizatiilor Romani CRISS si Sanse Egale inca din
anul 2011, avand in vedere nerespectarea standardelor legale internationale in materia
dreptului la locuire.1 Procesul de demolare a fost inceput de catre Primaria
Municipiului Baia Mare, care, in prezent, exercita presiuni asupra romilor care nu
doresc sa se mute in locuintele sociale alternative puse la dispozitie de Primarie, chiar
daca, in mod formal, in fata opiniei publice, Primaria reclama ca aceste mutari au loc
doar cu acordul romilor.
Primaria Municipiului Baia Mare a inteles sa respecte dreptul la locuire, garantat
prin tratate internationale, ratificate de Romania, prin a incalca atat prevederile legale,
dar si prin a desconsiderarea oamenilor din Craica.
In data de 20.04.2012 Primaria Baia Mare a emis somatii2 prin care asigura ca
„nicio persoana, respectiv familie nu va fi evacuata fortat si nicio locuinta nu va fi
demolata fara acceptul acestora”. Totodata, pentru a asigura, din nou strict din punct
de vedere legal, ca persoanelor in risc de evacuare li se ofera alternative de locuire,
Primaria Municipiului Baia Mare enumera variante de relocare, niciuna insa amenajata
adecvat.
In data de 1 iunie 2012, in ciuda angajamentelor facute in scris de catre Primarie,
in comunitatea din Craica au fost prezenti reprezentanti ai politiei si ai Primariei
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Municipiului Baia Mare, inclusiv domnul primar Catalin Chereches, care au exercitat, in
mod direct, presiuni asupra romilor, sa paraseasca de buna voie comunitatea si sa se
mute in locuintele sociale oferite, din incinta CUPROM. Unii romi ne-au informat ca au
primit amenintari ca vor fi lasati pe drumuri, ca li se vor demola casele si ca nu vor avea
unde sa locuiasca, daca nu accepta ce li se ofera. Unul dintre locuitorii romi din Craica a
aratat reprezentantilor Primariei somatia primita, in care scria ca „nu vor fi evacuati
fortat si ca nicio casa nu va fi demolata fara acceptul lor”. Raspunsul unui oficial ales,
si anume al domnului Catalin Chereches, a fost ca „se p...a pe ele de hartii”.
In data de 1.06.2012, cateva zeci de persoane care au fost mutate din Craica in
blocul nr. 2 amenajat in incinta societatii CUPROM s-au intoxicat, in urma ingerarii
unor substante aflate in locuintele ce le-au fost repartizate, necesitand spitalizarea.3
Acest incident, de o gravitate extrem de ridicata, care a implicat mai multi copii,
nu arata decat lipsa de interes fata de drepturile persoanelor de etnie roma. Lipsa unei
minime amenajari a spatiului oferit ca locuinta in cadrul incintei CUPROM – blocul 2
este agravata de faptul ca, in camerele unde romii au fost mutati, au fost lasate
recipiente cu substante toxice, incalcandu-se astfel si prevederile cu privire la regimul
substantelor si preparatelor chimice periculoase.
Inca o data, aratam ca romii sunt tratati ca cetateni de mana a doua, fiind puse in
pericol sanatatea lor si respectarea drepturilor cetatenesti. Primarul Catalin Chereches
nu face exceptie de la aceasta afirmatie: domnia sa accelereaza evacuarile din Craica, „se
acopera” de somatii conforme cu legea si exercita presiuni directe asupra romilor,
pentru a-si respecta promisiunea electorala4, de a demola cocioabele de pe Craica.
Consideram ca este inadmisibil ca o campanie electorala a unui primar sa fie bazata pe
mutarea unui grup etnic cu orice pret, in orice conditii, si chiar cu punerea in pericol a
sanatatii si a vietii a zeci de persoane.
Protestam vehement fata de aceasta stare de lucruri si solicitam institutiilor
statului roman sa ia masuri concrete in plan legal, administrativ si politic pentru a stopa
actiunile indreptate impotriva romilor ale Primariei Maria Mare si sa informeze in mod
public, in mod urgent, cu privire la masurile dispuse.
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