FORMULAR STANDARD PENTRU
PROPUNERI DE REVIZUIRE A CONSTITUŢIEI ROMÂNIEI
1. MODIFICAREA unui ARTICOL EXISTENT în actualul text constituţional
Vă rugăm să indicaţi coordonatele articolului din actualul text constituţional vizat:
Titlul

II Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale.

Capitolul

II Drepturile şi libertăţile fundamentale.

Secţiunea

_

Articolul

47 - Nivelul de trai

Vă rugăm introduceţi noua formulare a articolului propusă de Dvs.:
Formularea din actualul text

Formularea propusă de Dvs.

constituţional
(1) Statul este obligat să ia măsuri de
dezvoltare economică şi de protecţie
socială, de natură să asigure cetăţenilor un
nivel de trai decent.
(2) Cetăţenii au dreptul la pensie, la
concediu de maternitate plătit, la asistenţă
medicală în unităţile sanitare de stat, la
ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări
sociale publice sau private, prevăzute de
lege. Cetăţenii au dreptul şi la măsuri de
asistenţă socială, potrivit legii.

(1) Statul este obligat să ia măsuri de
dezvoltare economică şi de protecţie
socială, de natură să asigure cetăţenilor un
nivel de trai decent.
(2) Cetăţenii au dreptul la pensie, la
concediu de maternitate plătit, la asistenţă
medicală în unităţile sanitare de stat, la
ajutor de şomaj, la o locuinţă decentă şi la
alte forme de asigurări sociale publice sau
private, prevăzute de lege. Cetăţenii au
dreptul şi la măsuri de asistenţă socială,
potrivit legii.

Vă rugăm să prezentaţi o justificare a propunerii făcute de Dvs.
Statul român a semnat numeroase tratate internaţionale şi regionale care protejează
dreptul tuturor la locuire adecvată (Art. 25 din Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului; Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Pactul Internaţional privind
Drepturile Economice, Sociale şi Culturale, Pactul Internaţional privind Drepturile Civile
şi Politice, şi Convenţia Internaţională privind Eliminarea tuturor Formelor de
Discriminare Rasială), care fac parte, de jure, din legislaţia internă.
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Vă rugăm să prezentaţi principalele obiective vizate de propunerea Dvs.:
Obiectivul modificării articolului 47 este de a stimula statul român să ia măsuri în
domeniul locuirii sociale. România este statul din Uniunea Europeană cu cele mai puţine
măsuri luate în acest sens deşi există nevoie (date exacte nu există, deoarece statul român
nu colectează date despre această problemă; în urma unor declaraţii publice ale
primarului Sorin Oprescu, ştim doar că la Primăria Municipiului Bucureşti au fost
înregistrate 15.000 cereri). Statul român, asumându-şi un obiectiv de solidaritate socială,
aşa cum o face în art. 47 din Constituţie, nu poate ignora obligaţia de a asigura celor în
nevoie mijloacele de a accede la condiţii de locuire decente. Constituţia nu prescrie
măsurile care ar trebui luate, statul român având ulterior la dispoziţie diferite instrumente
de politică publică pentru a-şi atinge acest obiectiv.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Housing_statistics

Vă rugăm să indicaţi prevederi similare din constituţiile unor state membre ale Uniunii
Europene sau ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică:
În Europa, printre ţările care au înscris în Constituţie dreptul la locuinţă menţionăm
Finlanda, Belgia şi Elveţia. În Franţa dreptul la locuire a fost recent recunoscut prin
diverse decizii judecatoreşti ca având valoare “opozabilă” şi Marea Britanie a adoptat o
serie de texte cu valoare constituţională ce consacră “the right to housing” (dreptul la
locuinţă).
Mai jos redăm câteva exemple:
Constituţia Belgiei, Titlu II – Belgienii şi drepturile lor, Art. 231
Fiecare are dreptul de a duce o viaţă conformă cu demnitatea umană.
În acest scop/sens, legea, decretul sau regula vizată la art. 134 garantează, ţinând cont de
obligaţiile ce decurg, drepturile economice, sociale şi culturale şi determină condiţiile în
care acestea sunt exercitate.
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In original in franceza:
Titre II Des belges et de leur droit
Art.23
Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations
correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment :
1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi,
visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail
et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective;
2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique;
3° le droit à un logement décent;
4° le droit à la protection d'un environnement sain;
5° le droit à l'épanouissement culturel et social.
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Aceste drepturi cuprind în mod special:
1° dreptul la muncă şi la libera alegere a activităţii profesionale în cadrul unei politici
generale de ocupare, vizând, între altele să asigure un nivel de ocupare pe cât de stabil și
ridicat posibil, dreptul la condiţii de muncă şi o remuneraţie echitabilă, cât şi dreptul la
informare, consultare şi negociere colectivă;
2° dreptul la securitate socială, la protecţia sănătăţii şi ajutor social, medical şi juridic;
3° dreptul la o locuinţă decentă;
4° dreptul la protejarea/protecţia unui mediu sănătos;
5° dreptul la afirmare/împlinire culturală şi socială.
Constituţia Finlandei
Secţiunea 19 – Dreptul la protecţie socială
Autorităţile publice vor susţine dreptul la locuinţă al tuturor şi posibilitatea fiecăruia de a
îşi amenaja spaţiul
În Elveţia, dreptul la locuire este garantat de Constituţie la Articolele 108 şi 41
(paragraful 1)
Art. 41 (text în limba franceză):
1 La Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité
individuelle et de l’initiative privée, à ce que:
a. toute personne bénéficie de la sécurité sociale;
b. toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé;
c. les familles en tant que communautés d’adultes et d’enfants soient protégées
et encouragées;
d. toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu’elle
exerce dans des conditions équitables;
e. toute personne en quête d’un logement puisse trouver, pour elle-même et sa
famille, un logement approprié à des conditions supportables;
f. les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent
bénéficier d’une formation initiale et d’une formation continue correspondant à leurs
aptitudes;
g. les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et
socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration
sociale, culturelle et politique.
2 La Confédération et les cantons s’engagent à ce que toute personne soit assurée
contre les conséquences économiques de l’âge, de l’invalidité, de la maladie, de
l’accident, du chômage, de la maternité, de la condition d’orphelin et du veuvage.
3 Ils s’engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences
constitutionnelles et des moyens disponibles.
4 Aucun droit subjectif à des prestations de l’Etat ne peut être déduit directement des
buts sociaux.
Art. 109 Bail à loyer
1 La Confédération légifère afin de lutter contre les abus en matière de bail à loyer,
notamment les loyers abusifs, ainsi que sur l’annulabilité des congés abusifs et la
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prolongation du bail pour une durée déterminée.
2 Elle peut légiférer sur la force obligatoire générale des contrats-cadres de bail. Pour
pouvoir être déclarés de force obligatoire générale, ces contrats doivent tenir compte
des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et respecter le
principe de l’égalité devant la loi.
În încheiere vă rugăm să ne furnizaţi o serie de date privind autorul /susţinătorii propunerii.
NUMELE ORGANIZAŢIEI ÎN NUMELE CĂREIA A FOST REDACTATĂ PROPUNEREA
Asociaţia LaBomba Studios
NUMELE AUTORILOR PROPUNERII - Chloe Salambier, Florina Presadă
EXISTĂ ALTE ORGANIZA ŢII CARE SPRIJINĂ ACEASTĂ PROPUNERE?
DACA DA, VA RUGĂM SĂ LE ENUMERAŢI (în anexă puteţi adăuga o listă cu semnăturile
reprezentanţilor organizaţiilor care susţin aceste propuneri) – DA.
Centrul de Resurse pentru participare publică - CeRe
Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni - ANBCC
Asociaţia Romano BoutiQ
Asociaţia ActiveWatch – Agenţia de Monitorizare a Presei (AW - AMP)
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