
C�tre:  Ion �tefan 
                      Ministerul lucr�rilor publice, dezvolt

De la:   Deputat Adrian Dohotaru, 
             

Obiectul întreb

Stimate domnule ministru �tefan,

România are un deficit enorm de investi
mai accesibil�. De ani de zile, guverne succesive t
locuire. În consecin��, v� adresez câteva întreb

1. Când adopt� Guvernul stra
2. Care sunt priorit��ile ministerului dvs. în ceea ce prive
3. Ce procent de locuin�e sociale exist

locuin�e? În raportul INS se face referire doar la locuin
se decupa procentul de locuin
https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publ

4. Considera�i c� exist� în România un procent suficient de locuin
la media UE? 

5. Guvernul a aderat în contextul COVID
încât sprijinul post-pandemie din partea UE s
component� de locuire accesibil
MDRAP s� lucreze al�turi de alte ministere?

Cu respect,                                        
Adrian Dohotaru 

                                        

�rilor publice, dezvolt�rii �i administra�iei 

Deputat Adrian Dohotaru, 

Obiectul întreb�rii: adoptare strategie locuire

�tefan,

România are un deficit enorm de investi�ii în locuin�e publice �i politici pentru o locuire 
. De ani de zile, guverne succesive t�r�g�neaz� adoptarea strategiei pe 

� adresez câteva întreb�ri:
 Guvernul strategia pe locuire? 

�ile ministerului dvs. în ceea ce prive�te locuirea?
�e sociale exist� în România raportat la procentul general de 

e? În raportul INS se face referire doar la locuin�e private �i publice, f
se decupa procentul de locuin�e sociale din cele publice - 
https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/fondul_de_locuinte_2019.pdf

� în România un procent suficient de locuin�e sociale raportat 

Guvernul a aderat în contextul COVID-19 la Pactul Ecologic European astfel 
pandemie din partea UE s� respecte Green Deal. Exist

locuire accesibil� în accesarea de fonduri europene la care 
 lucreze al�turi de alte ministere?

Cu respect,                                                               09.06.2020
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