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COMUNICAT DE PRESĂ
Liga Pro Europa, în continuarea demersurilor sale de promovare a drepturilor omului, inclusiv a
dreptului la proprietate, şi combatere a discriminării, va implementa în perioada august 2010 - iulie
2011, proiectul intitulat
Evaluarea din perspectiva drepturilor omului a situaţiei actuale a retrocedării proprietăţilor comunitare
confiscate de regimul comunist - Cazul comunităţii Greco - Catolice din România
Obiectivul proiectului este de a îmbunătăţi în mod substanţial practica şi mecanismele procesului de
retrocedare, punerea lor în aplicare din perspectiva drepturilor omului.
Activităţile proiectului vor include: consiliere juridică în comunităţile unde procesul de retrocedare este
serios afectat, evaluarea legislaţiei şi a instituţiilor care reglementează procesul de retrocedare în România,
precum şi întocmirea unei hărţi statistice a restituirii bunurilor confiscate comunităţii greco-catolice pe
regiuni istorice. Se vor organiza patru conferinţe regionale şi o conferinţă naţională care vor reuni părţile
interesate de la nivel central şi regional, reprezentanţi ai administraţiei şi sistemului judiciar, parlamentari,
ONG-uri din domeniul drepturilor omului şi instituţii ale statului implicate în procesul de retrocedare. Vor fi
efectuate interviuri cu înalţi oficiali din instituţiile de stat relevante, precum şi misiuni de evaluare a celor
mai vulnerabile comunităţi locale. Se va realiza un studiu de caz în comunităţi greco-catolice din judeţul
Mureş. Rezultatele evaluării procesului de retrocedare vor fi publicate sub forma unui raport în limbile
română şi engleză.
Proiectul este menit să consolideze cooperarea între sectorul ONG şi instituţiile de stat în abordarea
procesului de retrocedare din perspectiva drepturilor omului şi transparentizarea procesului de retrocedare la
nivel local, regional şi naţional.
Partenerii de proiect ai Ligii Pro Europa sînt: Consiliul Judeţean Mureş, Centrul de Studii Internaţionale
Bucureşti şi Asociaţia Generală a Românilor Uniţi Bucureşti.
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