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1. Încălcarea dreptului la proprietate
Liga Pro Europa constată cu îngrijorare că după încheierea procesului de aderare a
României la Uniunea Europeană, se înregistrează regrese în respectarea unora din
drepturile şi libertăţile fundamentale garantate de Constituţia României.
Dreptul la proprietate, garantat în Constituţia României în Capitolul II – Drepturile şi
libertăţile fundamentale, art. 44 - Dreptul de proprietate privată alin.1 şi 2 prevede
următoarele: „Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului sînt garantate.
(...) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular.
(...)”.
În ciuda acestor prevederi constituţionale, recent s-au înregistrat două demersuri
legislative care încalcă dreptul la proprietate:
• Legea nr. 1 din 30.01.2009 pentru modificarea Legii 10/2001 privind regimul juridic
al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie
1989. Noua lege, ratificată de preşedintele României, încalcă dreptul la proprietate
şi afectează grav interesele persoanelor ale căror proprietăţi fuseseră confiscate
de regimul totalitar comunist, impunîndu-le în locul restituirii în natură a bunurilor,
acceptarea de despăgubiri. În acest mod, Parlamentul şi Preşedinţia României
instituie o a doua naţionalizare şi consfinţeşte un abuz comis de autorităţile
comuniste, preferînd să protejeze o clientelă nomenclaturistă, care, prin
prevederile Legii nr. 112/1995 a permis înstrăinarea acestor imobile tocmai către
cei care, în cele mai multe cazuri, ocupau poziţii politice şi administrative influente
în regimul comunist. Liga Pro Europa consideră că Legea nr. 1/2009 va genera o
serie de noi procese şi condamnări ale statului român la CEDO şi face apel la
parlamentul nou ales să iniţieze modificarea acestei legi.
• Propunerea legislativă nr. 368/2007 privind regimul juridic al bunurilor imobiliare
aparţinînd cultelor religioase ortodox şi greco-catolic din România, iniţiat de trei
deputaţi PD-L (Daniel Buda, Ioan Oltean şi Augustin Zegrean, toţi trei din
Transilvania). Acest proiect, anterior respins de Senat a fost retrimis la comisii de
către Camera Deputaţilor. Guvernul de la acea dată, precum şi Consiliul Legislativ
au avizat negativ proiectul. Cu toate acestea, acest proiect de lege a apărut pe lista
de priorităţi ale legislativului. Proiectul de lege, prevede că „în localităţile rurale,
unde există comunităţi parohiale de ambele confesiuni, precum şi unităţi
mânăstireşti, constituite ca persoane juridice, bunurile sacre - lăcaşul de cult, casa
parohială, cimitirul şi terenurile aferente - sînt proprietatea cultului majoritar”.
„Terenurile agricole forestiere sau de orice altă natură, solicitate în baza Legii nr.
18/1991, Legii nr. 169/1997, Legii nr. 1/2000 sau a Legii nr. 247/2005 vor fi
atribuite celor două culte religioase, în baza principiului proporţionalităţii membrilor

lor, potrivit datelor ultimului recensămînt al populaţiei.” Acest proiect de lege, dacă
ar fi adoptat ar aduce grave prejudicii respectării dreptului la proprietate şi ar
introduce un precedent periculos în întreaga jurisdicţie a proprietăţii din România,
plasînd ţara noastră în afara sensului şi filosofiei dreptului european. În repetate
rînduri, România a fost criticată de Comisia Europeană, Departamentul de Stat al
SUA, organizaţii internaţionale şi ONG-uri din ţară pentru încălcarea drepturilor
cultelor minoritare, în primul rînd a drepturilor Bisericii Române Unite cu Roma,
Greco-Catolică. Liga Pro Europa consideră că singura soluţie acceptabilă este
primordialitatea dreptului la proprietate. După restabilirea acestuia în favoarea
BRUR, negocierea fiecărei situaţii locale trebuie transferată comunităţilor religioase
locale, numai în acest fel fiind respectată autonomia cultelor prevăzută de
Constituţie art. 29 alin. 5: „Cultele religioase sînt autonome faţă de stat (...)” şi
Legea 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor.
2. Protecţia minorităţilor etnice
Liga Pro Europa constată că odată cu ieşirea UDMR de la guvernare, au devenit
evidente vulnerabilităţile sistemului de protecţie a minorităţilor, în special ale minorităţii
maghiare şi există pericolul real al scăderii standardelor în vigoare în ultimul deceniu, ceea
ce poate conduce la apariţia de noi tensiuni.
Liga Pro Europa, alături de alte organizaţii ale societăţii civile şi experţi independenţi a
atras atenţia în repetate rînduri asupra incoerenţei sistemului de protecţie a minorităţilor,
arătînd că vechiul cadru legislativ, care a avut o contribuţie importantă la stabilizarea
relaţiilor interetnice în perioada tranziţiei, trebuie reformat şi adaptat noii situaţii a
României, de membră a UE şi NATO.
Este evident că cele 20 de minorităţi naţionale, oficial recunoscute în România, diferă din
punctul de vedere al tradiţiilor, aspiraţiilor, capacităţii de autoorganizare, dispersiei
teritoriale. În aceste condiţii, dreptul uniunilor minoritare de a asuma inclusiv reprezentarea
politică, prezenţa minorităţilor în Parlament în baza principiului măsurilor afirmative şi
drepturilor colective, precum şi legislaţia privind utilizarea limbii materne în administraţie,
educaţie şi justiţie, ar trebui înglobate într-un nou cadru de protecţie a minorităţilor,
diferenţiat şi capabil să asigure o protecţie reală şi eficientă, inclusiv prin adoptarea de
statute speciale, aşa cum acestea există în state membre ale UE.
Situaţia actuală, în care reprezentarea politică şi cea etnică nu sînt complementare, iar
simpla ieşire a unui partid etnic de la guvernare, slăbeşte participarea minorităţii la luarea
deciziei la nivel local şi regional, este un avertisment privind necesitatea cuprinderii în
procesul de modificare a Constituţiei, a unor mecanisme noi, capabile să ofere o protecţie
reală a minorităţilor, inclusiv prin acordarea unor statute speciale.
3. Protecţia minorităţilor religioase
Liga Pro Europa a primit cu dezamăgire numirea în funcţia de secretar de stat pentru
culte la Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului a domnului Adrian Lemeni, demisionat
din această funcţie în ciclul guvernamental anterior ca urmare a publicării Raportului Ligii
Pro Europa privind educaţia religioasă în şcolile publice, care dezvăluia faptul că dl.
Lemeni a coordonat manuale şcolare de religie al căror conţinut aducea grave ofense altor
culte religioase din România. În ciuda faptului că Dl. Adrian Lemeni nu a prezentat
niciodată scuze publice pentru a fi patronat apariţia unor manuele de religie cu conţinut
intolerant, prin numirea sa încă o dată în fruntea Secretariatului de stat pentru culte,
protecţia cultelor minoritare din România primeşte o grea lovitură. Liga Pro Europa
solicită conducerii MCCP să-i retragă Domnului Adrian Lemeni încrederea acordată şi să
numească în fruntea acestui departament o persoană care să prezinte garanţii morale de
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integritate şi corectitudine, fără partizanat religios. Experienţa anilor anteriori
demonstrează că modelul uman numit la nivel ministerial se reproduce în întregul sistem
subordonat, în numeroase cazuri Direcţiile Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu,
precum şi inspectoratele şcolare promovînd în funcţii de profil reprezentanţi ai cultului
majoritar ortodox, incapabili să vegheze la protejarea minorităţilor religioase şi adoptarea
de politici publice transparente, care să respecte autonomia cultelor şi principiul egalităţii
de şanse.
4. Alte subiecte:
•

•

•

Liga Pro Europa urmăreşte cu atenţie demersurile din cadrul noii administraţii SUA
privind elucidarea existenţei unor închisori secrete CIA pe teritoriul unor state
străine, între care, din membrele UE, au fost menţionate Polonia şi România.
Autorităţile române au negat în repetate rînduri existenţa acestor închisori pe
teritoriul României.
Liga Pro Europa, membră a Coaliţiei Salvaţi Roşia Montana, se raliază scrisorii
deschise a Fundaţiei Soros România, prin care se solicită primului ministru şi noului
preşedinte al Agenţiei Naţionale a Resurselor Minerale desecretizarea licenţei de
concesiune minieră şi a documentelor suplimentare pentru proiectul Roşia Montană
şi a contractului încheiat între Statul Român, prin SC Minvest Deva SA şi compania
canadiană Gabriel Resources, în vederea înfiinţării companiei SC Roşia Montana
Gold Corporation pentru exploatarea minereurilor de aur şi argint. Liga Pro Europa
îşi exprimă speranţa că precedentul creat prin desecretizarea contractului cu firma
Sterling Resources nu va rămîne un caz singular.
Liga Pro Europa îşi manifestă îngrijorarea faţă de iniţiativa actualului guvern de a
repolitiza funcţia de prefect, ceea ce ar însemna un regres în asigurarea autonomiei
locale de tip european.
Smaranda Enache
Co-Preşedintă
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