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CONFERINłĂ DE PRESĂ
În cadrul conferinŃei de presă a Ligii Pro Europa din 29 iulie 2009, copreşedinta LPE Smaranda
Enache a abordat următoarele subiecte:
1. Referitor la situaŃia Bisericii Greco-Catolice se constată în continuare discriminarea cultului
greco-catolic prin refuzul retrocedării bunurilor confiscate de regimul comunist, tergiversarea
inadmisibilă a cauzelor în instanŃele de judecată, distrugerea patrimoniului greco-catolic. În ciuda
Memorandumului adresat de Biserica Greco-Catolică autorităŃilor statului român şi a numeroase
atenŃionări internaŃionale privind discriminarea religioasă din România, autorităŃile continuă să
nesocotească prevederile constituŃionale şi legislaŃia care garantează libertatea cultelor.
Cel mai recent caz este acela al Parohiei Greco-Catolice din Budeşti (Maramureş) ale cărei
proprietăŃi funciare au fost atribuite Bisericii Ortodoxe Române. Ca o compensaŃie, în locul
retrocedării bunurilor confiscate în 1948, Comisia de aplicare a legii fondului funciar a judeŃului
Maramureş a oferit Parohiei Greco-Catolice din Budeşti terenuri care au aparŃinut în trecut unor
membri ai comunităŃii evreieşti, deportaŃi în lagărele de concentrare nazistă în timpul celui de-al
doilea război mondial. Spre cinstea sa Parohia din Budeşti a refuzat să fie parte a acestui abuz.
Liga Pro Europa consideră că, avînd în vedere cinismul autorităŃilor în chestiunea respectării
libertăŃii religioase, singura cale de apărare a minorităŃilor religioase din România rămîne aducerea
acestei probleme în faŃa instanŃelor internaŃionale, Curtea Europeană a Drepturilor Omului,
Parlamentul European, OSCE, Departamentul de Stat al SUA, şi altele.
2. Referitor la transparenŃa decizională în administraŃia publică
Liga Pro Europa a adresat la data de 27 iulie 2009 o solicitare Prefectului JudeŃului Mureş, dl.
Emil-Marius Paşcan, prin care semnala un număr de 5 hotărîri ale Consiliului Local al Municipiului
Tg-Mureş, toate din anul 2009, adoptate cu nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind
transparenŃa decizională în administraŃia publică, atît cu privire la publicarea proiectelor de acte
normative cu cel puŃin 30 de zile înainte de adoptare, cît şi cu privire la informarea cetăŃenilor, cu
cel puŃin 3 zile înainte de desfăşurare, cu privire la data şi ordinea de zi a şedinŃei Consiliului Local.
Hotărîrile în speŃă sînt nr. 214, 215, 216, 217, 218.
Liga Pro Europa a solicitat Prefectului ca, în conformitate cu atribuŃiile legale ce îi revin prin
Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituŃia prefectului, să iniŃieze o acŃiune judecătorească
pentru anularea în instanŃă a hotărîrilor Consiliului Local al Municipiului Tg-Mureş menŃionate mai
sus, întrucît au fost adoptate cu încălcarea legii transparenŃei decizionale.
În acelaşi sens al nerespectării legislaŃiei privind liberul acces la informaŃiile de interes public
(Legea nr. 544/2001) Liga Pro Europa consideră un grav abuz refuzul primarului municipiului TgMureş dr. Dorin Florea de a furniza informaŃii privind cheltuirea banului public la solicitarea

expresă a reprezentanŃilor presei (Realitatea TV Tg-Mureş, din data de 27 iulie 2009). Utilizînd
termeni incalificabili, primarul dr. Dorin Florea a dovedit că este nedemn de funcŃia pentru care a
fost ales, nu respectă legislaŃia în vigoare şi nu respectă valorile fundamentale ale unei societăŃi
democratice, cum ar fi libertatea presei, accesul liber la informaŃii, respectiv transparenŃa
decizională.
Deşi aflat în serviciul public de peste un deceniu (fost prefect, primar la al treilea mandat) dr.
Dorin Florea abordează frecvent o atitudine dictatorială, de dispreŃ al cadrului legal, al intereselor
comunităŃii locale, societăŃii civile, presei, instituind un management autocratic bazat pe
promovarea intereselor de partid şi de grup.
Liga Pro Europa atrage atenŃia că în conformitate cu art. 70 din cu Legea nr. 215/2001 privind
administraŃia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul încălcării repetate de
către un primar a legislaŃiei în vigoare, există posibilitatea demiterii acestuia în urma unui
referendum local:
„Art. 70. - (1) Mandatul primarului încetează ca urmare a rezultatului unui referendum local avînd ca
obiect demiterea acestuia, organizat în condiŃiile legii, conform procedurii prevăzute la art. 55 alin. (3)-(7).
(2) Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a cererii adresate în
acest sens prefectului de locuitorii comunei, oraşului sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de către
acesta a intereselor generale ale colectivităŃii locale sau a neexercitării atribuŃiilor ce îi revin, potrivit legii,
inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului.
(3) Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele şi prenumele, data şi locul naşterii,
seria şi numărul buletinului sau ale cărŃii de identitate şi semnătura olografă ale cetăŃenilor care au
solicitat organizarea referendumului.
(4) Organizarea referendumului trebuie să fie solicitată, în scris, de cel puŃin 25% dintre locuitorii cu
drept de vot. Acest procent trebuie să fie realizat în fiecare dintre localităŃile componente ale comunei,
oraşului sau municipiului.”

3. Referitor la alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova care se desfăşoară
azi, 29 iulie 2009, Liga Pro Europa îşi reafirmă susŃinerea pentru forŃele democratice proeuropene, angajate în îndepărtarea unuia din ultimele regimuri comuniste din Europa şi susŃine
integrarea europeană a Republicii Moldova.
4. În cadrul conferinŃei de presă s-a mai menŃionat:
- la data de 10 iunie 2009 Liga Pro Europa a cerut printr-o scrisoare Comisiei Europene, să
solicite Guvernului României un raport detaliat privind modul în care s-au desfăşurat alegerile
pentru Parlamentul European, avînd în vedere numeroasele disfuncŃii şi sesizări privind fraudele
comise în procesul electoral.
În răspunsul său din 15.07.2009 Comisia Europeană, Directoratul General pentru JustiŃie,
Libertate şi Securitate, afirmă că în conformitate cu Actul din 20.09.1976 „procedurile electorale
vor fi guvernate în fiecare stat membru de prevederile naŃionale”. Ca atare Comisia Europeană „nu
deŃine prerogativa de a interveni în alegerile europene desfăşurate în statele membre şi nici de a
investiga implementarea aspectelor procedurilor legale care sînt reglementate de legile naŃionale
din Statele membre”.

