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DREPTUL LA GAZDUIRE/CAZARE OPOZABIL 

 
Legea din 05 martie 2007 a pus în grija  Statului obligatia de rezultat. Toate persoanele 
déclarate prioritare si în situatie de urgenta de catre comisia de mediere trebuie sa poata 
avea acces la o cazare.  
Rezultate pozitive sunt vizibile în unele departamene si este deci important sa facem uz de 
acest drept. 
 
Acestea fiind spuse procedura este lunga. Solutiile sunt greu de gasit, în special din cauza 
lipsei de loc real în structurile de cazare. 
 
1- Conditiile: 
Nu exista nicio conditie de regularitate cu privire la dreptul strainilor. Orice persoana 
care se afla pe teritoriul francez poate deci sa fac o cerere de cazare. 
 
2- Procedura : 
 
In prima etapa : Sesizarea comisiei de mediere a departamentului completând formularul de 
cazare 
 
 * Comisia dispune de 6 saptamâni pentru a hotarî.  

* Daca se declara dosarul prioritar si în situatie de urgenta, prefectul dispune apoi de înca 6 

saptamâni pentru a propune o solutie de cazare adaptata la situatia persoanei în cerere : 

structura de cazare, în locuinta tip camin, în locuinta de tranzitie sau în resedinta de hotel cu 

vocatie sociala. 

 
-In a doua etapa : Recursurile : 
*In cazul în care comisia nu raspunde, sau nu declara dosarul prioritar si urgent este posibil 
sa contestati aceasta decizie în termen de 2 luni. 
 
*Daca prefectul nu propune o solutie adaptata în cele 6 saptamâni, ceea ce se întâmpla 
adeseori, din lipsa de loc este posibil sa contestati aceasta absenta de solutie în termen de 4 
luni în fata tribunalului administrativ (dupa acest termen de 6 saptamâni). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

DREPTUL LA LOCUINTA OPOZABIL 

Legea din 05 martie 2007 a pus în grija  Statului obligatia de rezultat. Toate persoanele 
declarate prioritare si în situatie de urgenta de catre comisia de mediere trebuie sa poata 
avea acces la o locuinta.  
Rezultate pozitive sunt vizibile în unele departamene si este deci important sa facem uz de 
acest drept. 
 
Acestea fiind spuse procedura este lunga. Solutiile sunt greu de gasit, în special din cauza 
lipsei de locuinte. 
 
1- Conditiile : 
Pentru resortisantii comunitari, este necesar sa beneficieze de un drept de sedere.  
Pentru a fi declarat prioritar si în situatie de urgenta, trebuie îndeplinite cel putin una din 
conditiile urmatoare : 

- Sa nu fi primit propunere de locuinta adaptata la cererea de locuinta sociala într-un 
termen zis « anormal de îndelungat » si fixat prin hotarâre prefectorala în fiecare 
departament. 

- Sa fiti lipsit de locuinta. 
- Sa fiti amenintat de expulzare fara solutie de gazduire în perspectiva. 
- Sa fiti gazduit în localuri improprii locuirii sau care prezinta un caracter insalubru sau 

periculos. 
- Sa fiti gazduit într-o structura de cazare în mod continuu de mai mult de sase luni sau 

gazduit într-o locuinta de tranzitie de mai mult de optsprezece luni. 
- Sa fiti gazduit în localuri care sa nu fie decente sau care sa fie supraocupate, daca 

persoana este ea însasi handicapata sau daca aveti cel putin o persoana minora sau 
handicapata în îngrijire. 

 
2- Procedura : 
 
In prima etapa sesizati comisia de mediere a departamentului completând formularul de cerere 
de locuinta
 
 
* Comisia dispune de 6 luni pentru a hotarî. 
* Daca se declara dosarul prioritar si în situatie de urgenta, prefectul dispune apoi de înca 6 
luni pentru a propune o solutie de locuinta adaptata la situatia persoanei în cerere. 
 
In a doua etapa : Recursurile  
* In cazul în care comisia nu raspunde, sau nu declara dosarul prioritar si urgent este 
posibil sa contestati aceasta decizie în termen de 2 luni.  
 
* Daca prefectul nu propune o solutie adaptata în cele 6 luni, ceea ce se întâmpla adeseori, 
din lipsa de loc este posibil sa contestati aceasta absenta de solutie în termen de 4 luni în 
fata tribunalului administrativ (dupa acest termen de 6 luni). 
 


