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În cadrul conferinţei  de presă din 17 martie 2010, copreşedinta Ligii  Pro Europa a abordat trei 
subiecte :

• Comemorarea a 20 ani de la evenimentele din martie 1990 de la Târgu-Mureş
• Prezentarea proiectului « Prevenirea căsătoriilor forţate »
• Cazul profesoarei Cătălina Domnui 

I.  În contextul  comemorării  a 20 de ani  de la evenimentele din martie 1990 de la Târgu- 
Mureş,

pentru Liga Pro Europa priorităţile sunt:
• Comemorarea victimelor  , morţi şi răniţi, români, maghiari, romi şi exprimarea compasiunii 

pentru toţi cei care au avut de suferit direct şi indirect
• Reiterarea solicitării ferme către Parchetul General pentru redeschiderea dosarului Târgu-

Mureş şi reînceperea cercetărilor pentru elucidarea identităţii persoanelor care au orchestrat 
conflictul.  Pînă  în  prezent  singurii  condamnaţi  sînt  persoane  care,  induse  în  eroare  şi 
deplasate în mod organizat la Târgu-Mureş au participat direct la confruntări. La solicitările 
anterioare  ale  Ligii  Pro Europa,  Parchetul  Generală  şi  Parchetul  de pe lângă  Tribunalul 
Mureş au susţinut poziţia că nu există suficiente elemente care să justifice redeschiderea 
proceselor.  Liga  Pro  Europa  consideră  că  numeroasele  mărturii  asumate  public  de 
participanţii la confruntările de stradă ar fi obligat instituţiile abilitate să se autosesizeze şi să 
reînceapă cercetările. 

• Solicitarea către Preşedintele României şi Primul Ministru pentru  desecretizarea dosarelor 
martie  ’90,  la  fel  cum  se  procedează,  tot  după  20  de  ani,  cu  desecretizarea  dosarelor 
Revoluţiei din decembrie 1989. 

• Aflarea întregului adevăr este singura cale pentru a pune capăt stigmatizării acestui oraş care 
a fost VICTIMA şi nu autorul conflictului şi va scoate comunitatea locală de sub oprobiul 
vinovăţiei colective. În situaţia ocultării adevăraţilor vinovaţi, chiar şi acum, la 20 de ani de 
la evenimente, se vorbeşte de „români” şi „maghiari”, trecîndu-se sub tăcere  în mod voit că 
nu toţi românii şi nu toţi maghiarii s-au lăsat antrenaţi de forţele din spatele diversiunii.

• Recunoaşterea meritelor persoanelor şi grupurilor care au dezvăluit esenţa manipulărilor şi 
diversiunilor din martie 1990. Între altele, curajul civic al membrilor Ligii Pro Europa (peste 
700 persoane în acei ani, români, maghiari,  romi, saşi, evrei) care au denunţat pe autorii 
morali ai conflictului şi au apărat valorile convieţuirii interculturale chiar şi cu preţul unor 
represalii şi marginalizări. Nu ne-am aşteptat ca Preşedintele României să-i decoreze pentru 
curajul civic, dar ne-am fi aşteptat ca dezbaterea publică să nu eludeze complet meritele 
celor care în acele zile tragice s-au aflat „la mijloc”.
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• Este regretabil că autorităţile locale din Târgu-Mureş  nu au găsit cu cale să comemoreze în 
nici  un  fel  evenimentele  din  martie  1990,  aşa  încît  comemorarea  riscă  să  fie  din  nou 
etnicizată şi politizată. Primăria şi Consiliul Municipal ar fi trebuit să organizeze o sesiune 
solemnă comemorativă, ca şi Consiliul Judeţean, de altfel. Chiar dacă se intitulează „Martie 
al  Iubirii”,  nici  alte  manifestări  nu par  a  reuşi  să treacă peste  interesele  politicianiste  şi 
diviziuni. 

• Liga Pro Europa participă alături de Consiliul Naţional al Maghiarilor din Transilvania şi 
europarlamentarul László Tőkés la organizarea evenimentului din 20 martie ora 10.00 de la 
sala Deus Providebit  desfăşurat  sub genericul  „Trecut comun, viitor  comun - Acasă în 
Europa”

• Personal am decis că voi participa şi la  Marşul pentru Adevăr şi Toleranţă  din 19 martie. 
Imi  exprim speranţa  că marşul  va transmite  un mesaj  de  susţinere  pentru  solicitarea  de 
redeschidere a dosarului martie 1990. Totodată, îmi exprim speranţa că, spre deosebire de 
manifestările de la Cluj din 15 martie a.c., marşul di n 19 marie 20101 de la Târgu-Mureş 
nu va fi parazitat sau obstrucţionat de mişcări marginale sau extremiste, care încearcă de 
fiecare dată să confişte evenimentele publice sau să comită provocări. Sperăm că nici Noua 
Dreaptă, nici Mişcarea Legionară, nici Garda Maghiară sau Mişcarea celor 64 comitate nu 
vor parazita şi deranja manifestarea paşnică pentru Adevăr şi Toleranţă din19 martie 2010.

2. Proiectul PREVENIREA CĂSĂTORIILOR FORŢATE (detalii în rubrica alăturată).

3. Cazul profesoarei Cătălina Domnui din Sînpaul, Mureş
• A depus o plîngere la biroul pentru drepturile omului al Ligii Pro Europa
• LPE  va  cerceta  cazul,  cu  înregistrarea  tuturor  opiniilor  pertinente,  instituţionale  şi 

individuale
• Din primele informaţii se constată tratarea diferenţiată a faptelor comise de profesoară şi a 

celor  comise  de  poliţist.  Profesoara  este  în  situaţia  desfacerii  contractului  de  muncă  şi 
iminenţa unei cercetări penale, iar poliţistul a fost mutat disciplinar mai aproape de casă, 
ceea ce vădeşte existenţa unui dublu standard. Sancţiunile aplicate profesoarei şi poliţistului 
sînt asimetrice.

• Evenimentele de la Sînpaul s-au petrecut pe fundalul unei acumulări de animozităţi, avînd 
inclusiv  substrat  etnic,  anti-rom.  O  anumită  televiziune  locală  pare  să  fi  amplificat 
evenimentul, care a devenit de largă notorietate, acţionînd într-un mod  ce s-ar putea situa  în 
afara deontologiei profesionale.

• Liga  Pro  Europa  doreşte  să  cerceteze  acest  caz  pentru  a  face  lumină  şi  a  contribui  la 
promovarea unor atitudini care să amelioreze relaţiile interetnice din zonă.


