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Comunicat de presa
Fata de comunicatul de presa din data de 25.01.2006 al Primariei Sector 1 - Bucuresti, Romani
CRISS aduce urmatoarele precizari.
Romani CRISS considera ca actiunea de demolare intreprinsa de Primaria Sectorului 1 Bucuresti, in
data de 24.01.2006, a fost, in fapt, ilegala, in temeiul urmatoarelor argumente:
Desi pe rolul Judecatoriei sectorului 1 existau procese cu privire la dreptul de proprietate asupra
tuturor terenurilor in cauza si, implicit, a locuintelor demolate, Primaria sectorului 1, fara a tine cont
de autoritatea instantei de judecata, a pus in executare actiunea de demolare a acestor locuinte.
Prin procesele verbale din data de 20.12.2005 se punea in vedere demolarea locuintelor pana la data
de 03.01.2006. In mod inexplicabil, procesele verbale au fost comunicate in data de 16 ianuarie
2006. Adica, la aproape doua saptamani dupa expirarea termenului la care ar fi trebuit demolate
casele! La doua zile de la comunicare, procesele verbale in cauza au fost contestate si depuse cu
numar de inregistrare 1567/18.01.2006 la sediul Primariei sectorului 1. Consideram ca Primaria
sectorului 1 a dezinformat opinia publica sustinand ca nu au fost depuse contestatii.
Demolarea caselor romilor a avut loc fara ca dispozitiile Primarului sa fie comunicate oficial
persoanelor in cauza si astfel, fara a fi putut exista un control juridiciar.
Fata de intentia Primariei de a continua actiunile de demolare, Romani CRISS solicita public
acesteia ca, in viitor, sa respecte legislatia in vigoare, la nivel national si international. In acelasi
timp, atentionam ca organizatia noastra va sesiza instanta de judecata in toate situatiile de incalcare a
legii.
Trebuie adaugat ca, la nivel local, se manifesta extinderea unei politici de excludere a persoanelor de
etnie roma, in special sub aspectul mutarii acestora din centrul sau din interiorul localitatii la
periferie, in locuri izolate si rezultand in segregare rezidentiala pe criterii etnice.
De cele mai multe ori aceasta separare fizica este insotita de violarea dreptului de proprietate, rasism
de mediu (cum ar fi la Miercurea Ciuc), conditii de locuit precare, limitarea dreptului la libera
circulatie.
Incalcarea dreptului la locuinta are efecte colaterale majore. Dreptul la educatie, accesul la un loc de
munca, dreptul la sanatate, dreptul la viata privata sunt afectate in mod substantial.
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