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Subiecte   abordate  

1. Liga  Pro  Europa  solicită  Ministerului  Culturii  şi  Cultelor  să  intervină  pentru  a  opri 
distrugerea Bisericii Greco-Catolice din Cimitirul Vesel de la Săpînţa

După  ce  în  anii  trecuţi,  pe  fondul  refuzului  autorităţilor  statului  român  de  a  veghea  la 
retrocedarea  bunurilor  Bisericii  Greco-Catolice  confiscate  în  1948 de  către  regimul  comunist  şi 
transferate Bisericii Ortodoxe Române am asistat la demolarea sau modificarea a numeroase lăcaşe 
de cult greco-catolice, dintre care monumente de patrimoniu naţional, Biserica Greco-Catolică din 
Cimitirul Vesel de la Săpînţa a fost parţial demolată sub pretextul unor lucrări de consolidare.

Deşi biserica face obiectul unui proces de retrocedare în desfăşurare, iar instanţele au emis o 
ordonanţă  preşedinţială  de  sistare  a  oricăror  lucrări,  Parohia  Ortodoxă  din  Săpînţa,  cu  deplina 
complicitate a autorităţilor locale, a demolat turnul bisericii şi a demarat lucrări la acoperiş menite să 
modifice arhitectura neogotică a acestui lăcaş greco-catolic. La fel ca în multe alte cazuri, dintre care 
cel de la Ungheni Mureş, unde BOR a construit o biserică nouă literalmente peste cea greco-catolică, 
nesocotind orice acte administrative şi judecătoreşti, cazul Bisericii de la Săpînţa ilustrează în mod 
elocvent  că  Biserica  Ortodoxă Română  în  complicitate  cu statul  şi  instanţele  de  judecată,  poate 
încălca legislaţia românească în vigoare după bunul sau plac. 

Avînd în vedere că lucrările ce se execută la Biserica Greco-Catolică din Cimitirul Vesel de 
la Săpînţa sînt efectuate pe bani publici, din fondul de rezervă bugetară, solicităm domnului ministru 
Teodor Paleologu să se implice personal pentru stoparea acestui abuz.

Totodată, Liga Pro Europa lansează o petiţie on-line pentru salvarea Bisericii din Cimitirul 
Vesel de la Săpînţa.

În aceeaşi ordine de idei,  Liga Pro Europa atrage atenţia asupra perpetuării cazurilor de 
scoatere de sub urmărire penală a persoanelor care,  în repetate rînduri,  au ocupat abuziv sau au 
încălcat proprietatea Parohiei Greco-Catolice din comuna Chiheru de Jos, sat Urisiu de Jos, jud. 
Mureş. Prin astfel de decizii părtinitoare parchetele din subordinea Ministerului Public dovedesc o 
puternică ingerinţă a BOR în actul de justiţie.

Liga Pro Europa va adresa o plîngere preşedintelui Comisiei Europene, dl. Barroso, privind 
obstrucţionarea  de  către  administraţia  locală  şi  centrală,  precum şi  de  instanţele  de  judecată  şi 
parchete  a  procesului  de  retrocedare  a  bunurilor  bisericii  greco-catolice  confiscate  de  regimul 
comunist  şi  va  solicita  intervenţia  Comisiei  Europene  pentru  apărarea  drepturilor  minorităţilor 
religioase din România.

După alegerea noului Parlament European, Liga Pro Europa va depune diligenţele necesare 
pentru ca problema abuzurilor comise împotriva bisericii greco-catolice din România să fie aduse în 
faţa forului european.

 

2.  Liga  Pro Europa consideră  că  OUG 37/  2009,  privind unele  măsuri  de  îmbunătăţire  a 
activităţii administraţiei publice, adoptată de Guvernul României, dă o grea lovitură statutului 
funcţionarului  public  în  România  şi  favorizează  numirea  cadrelor  de  conducere  din 
administraţie şi din instituţiile deconcentrate pe baze politice.

Conform Ordonanţei 37/2009, contractul de muncă al unor largi categorii de conducători de 
instituţii  deconcentrate  încetează,  inclusiv  cele  ocupate  recent,  prin  concurs,  numirea  în  funcţie 
urmând a se face pe baza unui nou concurs. 
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Criteriile de selecţie, ca şi componenţa comisiilor de concurs prevăzute în Ordonanţă sînt 
formulate de aşa manieră, încît  să garanteze preponderenţa influenţei politice în numirea  acestor 
cadre de conducere.

Întreaga  societate  civilă  românească,  precum şi  instituţiile  europene,  au  investit  resurse 
financiare şi morale în stimularea reformei administraţiei publice, tocmai în interesul depolitizării 
acesteia şi  a consolidării  unui corp consistent  de funcţionari  publici  independenţi,  apţi  să reziste 
presiunii politice.

Prin adoptarea actualei OUG, Guvernul Emil Boc a anihilat toate aceste progrese şi a ridicat 
apartenenţa  conducătorilor  din  administraţie  la  un partid  politic  la  rangul  de  criteriu  suprem de 
numire în funcţie. În plus, prin acest mecanism, garantarea drepturilor minorităţilor are de asemenea 
de suferit, între criteriile de numire neregăsîndu-se nici una din prevederile referitoare la minorităţi 
din legislaţia care reglementează funcţionarea administraţiei publice locale.

Liga Pro Europa solicită retragerea OUG 37/2009 şi va adresa o scrisoare Preşedintelui 
Comisiei  Europene  José  Manuel  Durao  Barroso  şi  comisarului  pentru  politici  regionale  Danuta 
Hübner pentru a le solicita să intervină în acest caz. 

Liga  Pro  Europa, prin  Biroul  pentru  Drepturile  Omului  va  acorda  consiliere  tuturor 
persoanelor afectate de prevederile acestei OUG.
 

3. Transparenţa administraţiei publice locale

În continuarea proiectului care are ca obiect evaluarea gradului de transparenţă a Primăriei şi 
Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureş, Liga Pro Europa a costatat că unii din demnitarii 
aleşi  continua  să  nu  respecte  prevederile  legale  privind  afişarea  la  timp  şi  corectă  a  CV-ului, 
declaraţiei de avere şi declaraţiei de interese pe site-ul Primăriei (www.tirgumures.ro)

În fruntea listei celor care încalcă prevederile legale, deşi ar trebui să constituie un model de 
conduită,  este chiar  primarul  Dorin Florea.  În locul  unui  CV standard,  acesta a afişat  pe site-ul 
Primăriei  o  biografie  omagială  din  care  lipsesc  numeroase  informaţii  de  interes  public.  Atît 
declaraţia  de  interese,  cît  şi  cea  de  avere  sînt  incomplete,  conţin  greşeli  şi  apar  în  mai  multe 
exemplare, redactate superficial.

Primăria  Târgu-Mureş  comite  şi  alte  abateri  de  la  cadrul  legal  în  vigoare  prin  afişarea 
incorectă a tabelului nominal al consilierilor actuali, pe listă apărînd inclusiv numele unor persoane 
care nu mai deţin această calitate (de ex. Ichim Marius).

Transparenţa decizională este obstrucţionată prin neafişarea anexelor complete ale hotărîrilor 
Consiliului Local. Bunăoară, contractele de închiriere a unor spaţii cu destinaţie de puncte de lucru 
ale Primăriei în cartierele Tudor, Dîmbul Pietros şi 7 Noiembrie sînt afişate pe pagina internet a 
Primăriei în alb, fără a conţine informaţiile de interes public privind cuantumul sumelor din bani 
publici angajate de Primărie pentru închirierea acestor spaţii de la persoane private.

Liga Pro Europa a  arătat  că  aceste  contracte,  o  adevărată  risipă  de bani  publici  într-o 
perioadă de austeritate, au fost încheiate de primarul municipiului Târgu-Mureş, Dorin Florea, ce 
deţine şi  calitatea de preşedinte PD-L Mureş,  exclusiv pe criterii  politice clientelare,  fiecare din 
persoanele fizice care au dat spre închiriere spaţii  Primăriei,  cu destinaţia de puncte de lucru de 
cartier, la sume exorbitante plătite din banul public, sînt fie membri activi ai PD-L, fie persoane care 
în trecut au fost acţionari la unele firme împreună cu membri ai PD-L.

În cadrul  proiectului,  Liga Pro Europa va continua să evalueze situaţia din Primăria şi 
Consiliul Local Târgu-Mureş, urmînd să se adreseze, pentru remedierea acestor abuzuri şi tragerea la 
răspundere a celor responsabili, instituţiilor abilitate.

4. Proiecte ale Ligii Pro Europa
 

Liga  Pro  Europa a  încheiat  proiectul  multianual  de  colaborare  şi  asistenţă  cu  organizaţii 
neguvernamentale  din  Georgia,  Bosnia  şi  Herţegovina,  Bulgaria  şi  Olanda  privind  reforma 
administraţiei publice şi garantarea drepturilor minorităţilor în Georgia. Proiectul a fost finanţat de 
Ministerul de Externe al Regatului Ţărilor de Jos în cadrul Programului Matra şi a avut drept scop 
materializarea contribuţiei societăţii civile la reforma administraţiei publice din Georgia şi transferul 
de bune practici din noile state membre ale UE, între care şi România, către ONG-urile georgiene.
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