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1. LIGA PRO EUROPA reiterează faptul că amprentarea cetăţenilor români din Italia este
un act de discriminare colectivă directă şi constituie o practică fără precedent în tratamentul unor
cetăţeni ai unui stat membru UE aflaţi pe teritoriul altui stat membru. Prin aceste măsuri de o
extremă gravitate din punctul de vedere al drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului,
guvernul italian îşi manifestă dispreţul faţă de Rezoluţia Parlamentului European din 10 iulie 2008
prin care se arată că operaţiunea de colectare a amprentelor digitale ale romilor, inclusiv ale
minorilor, stocarea şi utilizarea lor constituie în mod clar un act de discriminare directă pe criterii
de rasă şi origine etnică, interzis prin articolul 14 al CEDO. Ne exprimăm consternarea că guvernul
italian nu a dat curs solicitării Parlamentului European de a aştepta evaluarea Comisiei Europene şi
a procedat la declanşarea operaţiunii de amprentare. Toţi cetaţenii români supuşi acestui tratament
discriminatoriu trebuie să intenteze proces autorităţilor italiene, pînă la nivelul Curţii Europene a
Drepturilor Omului de la Strasbourg.
2. LIGA PRO EUROPA solicită Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului să adopte un
set de măsuri care să reglementeze prezenţa simbolurilor religioase în şcolile de stat, pentru
evitarea încălcării libertăţii religioase şi a discriminării pe criterii religioase. Pînă în prezent,
MECT sa sustras sistematic de la elaboratea unor norme privind prezenţa simbolurilor
religioase în şcolile publice, sustrăgînduse prin aceasta de la principala sa sarcină, aceea de
a veghea la aplicarea principiilor egalităţii de şanse şi nondiscriminării.
3. LIGA PRO EUROPA consideră că Raportul Comisiei Europnene privind justiţia din
România este un instrument important pentru continuarea reformei sistemului.
Pe lîngă combaterea corupţiei, LIGA PRO EUROPA consideră ca prioritar procesul de
restituire a proprietăţilor confiscate de regimul comunist. Dintre cazurile înregistrate la Biroul
pentru Drepturile Omului al LPE, majoritatea privesc ritmul lent şi birocraţia excesivă a procesului
de reconstituire a drepturilor de proprietate individuală şi colectivă. Retrocedarea bunurilor
Bisericii Române Unite cu Roma GrecoCatolică înregistrează un ritm deosebit de lent,
semnalînduse cazuri în care, în plin proces de retrocedare, suprafeţe importante de fond forestier
sînt exploatate în continuare, iar solicitările de a stopa aceste practici sînt respinse de instanţă. De
exemplu, Judecătoria TârguMureş a respins la 22 iulie 2008 solicitarea Parohiei GrecoCatolice

din Chiheru de Jos Mureş pentru o ordonanţă preşedenţială care să stopeze tăierile masive din
pădurile aflate în proces de retrocedare către BRUR.
4. LIGA PRO EUROPA susţine necesitatea ca posturile de Radio Europa Liberă şi BBC să
emită în continuare şi în limba română. Cunoscute pentru rolul lor esenţial în transmiterea valorilor
democraţiei pluraliste, aceste posturi de radio nu şiau pierdut actualitatea, în condiţiile în care state
precum Republica Moldova, Ucraina, Serbia, cu o largă populaţie vorbitoare de limba română nu
dispun de presă liberă şi acces la informaţii de interes public. LIGA PRO EUROPA solicită să se
revină asupra acestei măsuri ilogice de suspendare a emisiunilor în limba română şi sprijină ideea
continuării lor.
5. LIGA PRO EUROPA condamnă atitudinea primarului municipiului TârguMureş, Dr.
Dorin Florea faţă de viceprimarul legal ales dl. Marius Ichim. Primarul Dorin Florea (PDL) sa
dedat la o suită de ofense publice la adresa omologului său Marius Ichim (PNL), pe care la hărţuit
pe criterii politice, refuzînd săi asigure minimul necesar desfăşurării activităţii sale şi
împiedicîndul în mod intenţionat în exercitarea atribuţiilor sale aşa cum reies din cadrul legal al
administraţiei publice. Este un caz grav de discriminare pe criterii politice de competenţa CNCD şi
instanţelor de judecată. Pe de altă parte, atitudinea primarului Dorin Florea constituie un caz grav
de încălcare a legalităţii şi disciplinei întro instituţie publică unde nu se poate permite ca bunul plac
şi clientelismul politic să domine activitatea unui primar ales să sigure buna funcţionare a unei
instituţii publice, plătit din bani publici. LIGA PRO EUROPA va monitoriza îndeaproape acest
caz, aşa cum a făcuto în cazul Reghinei Fărcaş, care a fost repusă în drepturi, după ce fusese
demisă ilegal din funcţia de director OJFM Mureş.
6. LIGA PRO EUROPA îşi exprimă insatisfacţia faţă de decizia preşedintelui României dl.
Traian Băsescu de a participa la Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Beijing, la 8
august a.c. Este cel puţin consternant ca tocmai preşedintele României care a condamnat personal
regimul comunist ca regim criminal în cadrul unei sesiuni solemne a Parlamentului României să
cauţioneze prin prezenţa sa la acest eveniment regimul comunist chinez, vinovat de reprimarea dură
a drepturilor şi libertăţilor omului. Repere ca reprimarea studenţilor ce demonstrau în Piaţa
Tiananmen, victimele omeneşti ale represiunii din Tibet, hărţuirea şi privarea de libertate a
adepţilor mişcării Falun Gong ar trebui să constutie tot atîtea motive ca preşedintele României să se
abţină să participe la ceremonia de deschidere.
TîrguMureş la 23.07.2008

