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Teme abordate:

1. Poziţia LPE faţă de propunerile Premierului Emil Boc de
modernizare a statului român
2. Campania SOS Roşia Montană
3. Continuarea protestului public împotriva amplasării la Târgu-Mureş
a statuii Gen. Ştefan Guşă
4. Primăriile de cartier din Târgu-Mureş – chirii exorbitante plătite din
bani publici membrilor PD-L
xxx

1. Poziţia Ligii Pro Europa faţă de propunerile Premierului Emil Boc de
modernizare
a Statului Român
Societatea civilă, politicienii responsabili şi toţi cetăţenii care nu şi-au pierdut pe de-a
întregul speranţa că România poate deveni un stat demn, cu adevărat european şi
aspiră să trăiască în viitor într-o Românie democratică şi pluralistă trebuie să fie în clar
cu tipul de stat pe care ni-l propune actuala guvernare a PD-L şi Preşedintele
României, dl. Traian Băsescu. Modelul avansat în Parlamentul României conţine
elementele unei noi ordini hibride, de regim semi-autoritar, prin recuperarea unor
soluţii ale dictaturii şi restrîngerea unor libertăţi cîştigate în douăzeci de ani de
tranziţie.
Modelul PD-L merge în contra curentului dominant din democraţiile consacrate ale
Uniunii Europene.

•

•

•

Parlamentul unicameral este nereprezentativ pentru ţara noastră şi incapabil
să reflecte pluralismul politic, regional şi etnic al României, dar se poate dovedi
foarte maleabil la comanda politică a oricărui şef de stat autoritar. Parlamentul
unicameral este expresia abandonării definitive a regionalizării.
Sistemul politic redus la două partide, prin adoptarea unui model electoral
uninominal majoritar în două tururi de scrutin, va consacra definitiv împărţirea
puterii, cel mai probabil, între PD-L şi PSD, ambele descendente din trunchiul
comun al Frontului Salvării Naţionale, succesor direct al Partidului Comunist
Român.
Preşedintele statului va primi puteri sporite, ceea ce îi va permite
încălcarea principiului separaţiei puterilor.
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Menţinerea şi întărirea CSAT, ca structură decizională şi de control
supraparlamentar, va fi un instrument de eludare a controlului public asupra
unor decizii de maximă importanţă pentru interesul naţional.
Politizarea administraţiei publice, prin atribuirea funcţiilor publice pe baze
politice, pînă la baza administraţiei de stat, va întări sistemul clientelar şi
reproducerea falselor elite profesionale.
Utilizarea în scop politic a justiţiei şi a instituţiilor menite să combată
corupţia, risipirea banului public, evaziunea fiscală şi concurenţa neloială, va
submina încrederea publică în democraţie, stabilitatea socială şi economică.
Statul poliţienesc, militarizat, cu un aparat al seviciilor secrete
supradimensionat, susţinut printr-un sistem netransparent de finanţare şi
privilegii, va scăpa controlului parlamentar şi public.
Reabilitarea, pe diferite căi, a personalităţilor comuniste şi fasciste,
păstrarea privilegiilor personale ale stîlpilor regimului comunist şi ai securităţii,
va anula efectele condamnării oficiale a regimurilor totalitare.
Subfinanţarea domeniilor vitale pentru viitorul naţiunii şi a serviciilor
publice de care beneficiază toţi cetăţenii - educaţia, sănătatea, transporturile,
protecţia socială, sistemul de pensii – va adînci inegalitatea socială şi va
îndrepta ţara spre realităţi de lumea a treia.
Subminarea caracterului laic al statului, prin subordonarea BOR intereselor
politice, în schimbul acordării de privilegii, inclusiv ingerinţa în treburile statului,
în paralel cu menţinerea discriminării religioase faţă de Biserica Greco-Catolică
şi alte culte minoritare, va conduce la restrîngerea libertăţii religioase.
Tergiversarea sistematică a retrocedării proprietăţilor abuziv confiscate
de statul comunist, atît a celor individuale, cît şi a celor comunitare, va legitima
definitiv raptul istoric comis de regimul totalitar.
Promovarea unei viziuni mono etno-lingvistice a statului, în care
comunităţile minorităţile vor fi obligate la emigrare, asimilare sau acceptarea
unui statut de subordonare, cărora unele cariere şi poziţii publice le sînt în
continuare inaccesibile (CSAT, servicii secrete, armată, diplomaţie, s.a) , va
priva ţara de diversitate, de pluralismul cultural şi lingvistic.
Nesocotirea protecţiei mediului, a principiului dezvoltării durabile, prin
implemetarea unor politici publice abuzive, corupte şi agresive faţă de natură,
de tipul Roşia Montană Gold Corporation, va accelera poluarea teritoriului şi va
afecta iremediabil calitatea vieţii locuitorilor.
xxx

2. Campania SOS Roşia Montană
Liga Pro Europa îşi manifestă îngrijorarea în legătură cu intensificarea lobbyului
Companiei Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) pentru implementarea proiectului
exploatării minereului de aur de la Roşia Montană prin tehnologii nocive pe bază de
cianuri. Ca membră a coaliţiei Fără cianuri, şi SOS Roşia Montană, ca parte în mai
multe procese intentate Companiei Roşia Montană Gold Corporation de coaliţia
societăţii civile, Liga Pro Europa este îngrijorată de includerea proiectului de
exploatare pe actuala agendă de guvernare şi în sfera decizională a CSAT.
Liga Pro Europa cere Preşedintelui şi Guvernului României să adopte o atitudine
realistă şi responsabilă faţă de acest proiect care aduce grave prejudicii intereselor
României şi care, implementat, ar prejudicia grav mediul şi patrimoniul arheologiccultural al Munţilor Apuseni. Liga Pro Europa face apel la societatea civilă, la politicienii
responsabili şi la fiecare cetăţean ca în perioada următoare să se opună în mod clar
ofensivei financiare şi presiunii psihologice practicate pe toate căile de RMGC.
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Cerem în primul rînd presei scrise şi audiovizuale să nu mai accepte
publicitatea mincinoasă a RMGC, care induce în publicul larg ideea falsă a
profitabilităţii pentru România a acestui proiect perdant.
Candidaţii la Preşedinţia României trebuie să precizeze public dacă au primit fonduri
de la RMGC.
Cerem politicienilor să se abţină de la a organiza evenimente care să
prezinte unilateral, în ţară sau în străinătate, proiectul de exploatare a
RMGC, fără invitarea tuturor părţilor interesate.
În acest sens, condamnăm atitudinea reprobabilă a europarlamentarei liberale
Adina Ioana Vălean, care, în dispreţul poziţiei oficiale a partidului său şi a politicii
fostului guvern liberal, a cauţionat - prin organizarea în colaborare cu RMGC, la
Parlamentul European, la data de 26 ianuarie 2010 a conferinţei Making Europe a
leader in sustainable and responsible mining - diseminarea de informaţii viciate asupra
proiectului, inducînd la forul european percepţia falsă a valabilităţii proiectului şi
împiedicînd exprimarea opiniilor contrare.
Liga Pro Europa salută totodată atitudinea corectă a europalamentarei
liberale Renate Weber care, fidelă poziţiilor exprimate în societatea civilă şi
punctului de vedere oficial al PNL, a promovat în cadrul dezbaterii pluralismul de
opinii, susţinut şi de europarlamentarul popular László Tőkés.
Cu ocazia Zilei Mediului ( 5 iunie), LPE propune ca în toate localităţile din ţară să
fie organizate manifestări care să informeze publicul asupra adevăratei naturi a
proiectului, să ofere acces la informaţii acurate şi corecte asupra implicaţiilor
economice, de mediu, umane şi sociale ale proiectului şi să protesteze împotriva
implementării lui.
xxx

3. Continuarea protestului public împotriva amplasării la Târgu-Mureş
a statuii Gen. Ştefan Guşă
Protestul împotriva amplasării la Târgu-Mureş a statuii Gen. Ştefan Guşă – implicat în
represaliile împotriva demonstanţilor de la Timişoara din decembrie 1989, soldate cu
73 morţi şi 253 răniţi - , iniţiat de Liga Pro Europa, Societatea Timişoara şi
Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989 Timişoara, a fost semnat pînă în
prezent de peste 100 de personalităţi publice, dintre care Herta Müller, Zoe Petre,
Renate Weber, László Tőkés, Vladimir Tismăneanu, Horia Roman Patapievici,
Alexandru Cistelecan, Dan Perjovschi, Daniel Barbu, Marius Oprea, Liviu
Antonesei,
Sorin
Ilieşiu,
Adrian
Cioroianu.
(Lista
complaetă
pe
www.proeuropa.ro)
Liga Pro Europa a transmis la data de 19 noiembrie 2009 memorii la Preşedinţie,
Parlament, Guvern, Prefectura Mureş, Primăria şi Consiliul Local Tîrgu-Mureş, solicitînd
sprijin împotriva amplasării la Tîrgu-Mureş a statuii Gen. Ştefan Guşă. Pînă la data
prezentei s-au primit răspunsuri de la Guvern, Prefectura Mureş şi Primăria TîrguMureş, toate aceste instituţii evitînd adoptarea unei poziţii clare. Singurul consilier
local care a semnat protestul este dl.Sándor Levente Mózes.
În loc de a solicita anularea hotărîrii Consiliului Local de amplasare a statuii, Primăria
Tîrgu-Mureş a angajat recent un avocat care să apere în instanţă această decizie
imorală ce prejudiciază grav imaginea, interesele şi echilibrul comunităţii.
Liga Pro Europa îşi manifestă speranţa că hotărîrea va fi în cele din urmă
retrasă de Consiliul Local Tîrgu-Mureş pentru a se evita escaladarea situaţiei. În
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caz contrar, Liga Pro Europa şi organizaţiile civice care se opun acestei iniţiative vor
folosi toate mijloacele legale, inclusiv demonstraţiile şi mitingurile de protest, pentru a
împiedica amplasarea la Tîrgu-Mures a statuii celui ce se face vinovat de reprimarea
Revoluţiei Române la Timişoara în decembrie 1989, alături de generalii Mihai Chiţac şi
Victor Atanasie Stănculescu, condamnaţi pentru aceste fapte la 18 ani închisoare.
Liga Pro Europa aşteaptă în continuare răspuns la memoriul adresate
Presedinţiei şi Parlamentului, iar în lipsa acestuia, va acţiona în contencios
administrativ.

xxx
4. Primăriile de cartier din Târgu-Mureş – chirii exorbitante plătite din
bani publici
Într-o serie de intervenţii publice din anul 2009, Liga Pro Europa a criticat
iniţiativa Primăriei Târgu-Mureş şi a Primarului Dr. Dorin Florea (PD-L) de a
utiliza iniţiativa înfiinţării unor primării de cartier ca pretext pentru a
canaliza sume exorbitante din bugetul local către societăţi comerciale
private aparţinînd unor membri marcanţi ai PD-L Mureş sau apropiaţilor
acestui partid. Chiria practicată de aceste companii private se ridică la aproximativ
18.000 Euro pe lună, respectiv 216.000 Euro pe an.
Funcţionarea primăriilor de cartier, a căror utilitate nu este subiect de contestaţie, s-ar
putea realiza în condiţii la fel de satisfăcătoare şi în spaţii deţinute de primărie în
cartierele respective, pentru care nu s-ar plăti chirie, sau, în lipsa acestora, în spaţii
corespunzătoare închiriate la preţuri rezonabile.
Costurile excesive practicate într-o perioadă de austeritate dovedesc dublul standard
al liderilor de la nivel central şi local ai PD-L, care predică austeritatea fiscală,
îngheţarea salariilor şi a pensiilor, reducerea numărului de angajaţi din sistemul
bugetar, dar umplu buzunarele colegilor de partid cu bani publici.
Cazul primăriilor de cartier din Tg-Mureş va fi semnalat preşedintelui PD-L şi
ministrului administraţiei şi internelor, avînd în vedere că demersurile întreprinse
de LPE nu au avut nici un rezultat palpabil, iar chiriile exorbitante plătite pentru
spaţiile primăriilor de cartier unor apropiaţi politici ai primarului PD-L dr. Dorin Florea
se perpetuează şi în anul 2010.

Smaranda Enache
Co-Preşedintă
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