
CONFERINŢĂ DE PRESĂ
din 21 ianuarie 2009

I. Proiectele Ligii Pro Europa pe anul 2009

Biroul pentru Drepturile Omului
Obiective :

• Consolidarea statului de drept 
• Respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
• Combaterea discriminării etnice, lingvistice şi religioase

BDO va continua
• Consilierea gratuită a persoanelor care invocă nerespectarea drepturilor fundamentale
• Monitorizarea respectării  de către autorităţi  a legislaţiei de protecţie a drepturilor omului,  cu accent pe 

drepturile categoriilor dezavantajate
• Diseminarea rezultatelor prin rapoarte, studii de caz, conferinţe de presă

Centrul Intercultural
     Priorităţi:

• Promovarea interculturalităţii prin politici publice
• Formarea interculturală

Colegiul Democraţiei
• Educaţia tinerilor pentru participare civică şi politică

Liga Pro Europa se va implica în parteneriate menite să promoveze: 
• protejarea mediului
• transparenţa administraţiei publice şi a instituţiilor statului
• combaterea corupţiei
• egalitatea de şanse pentru femei
• păstrarea patrimoniului cultural

II. Poziţii ale Ligii Pro Europa:

1. Legea 298/2008 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de 
comunicaţii electronice destinate publicului sau reţele publice de comunicaţii

Liga  Pro  Europa  consideră  că  Legea  nr.  298/2008 violează  drepturile  fumdamentale  garantate  de  Constituţia 
României în Titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, Capitolul II – Drepturile şi libertăţile 
fundamentale,  articolele  26,27  şi  28,  referitoare  la  dreptul  la  protejarea  vieţii  intime  şi  la  inviolabilitatea 
corespondenţei.
Acolo unde au fost adoptate, legi similare din alte state ale Uniunii Europene au fost declarate neconstituţionale de 
Curţile Constituţionale naţionale, ca în cazul Germaniei sau al Bulgariei, iar CEDO a admis în mai multe cazuri 
plîngeri individuale că legile respective adoptate în state membre UE violează prevederile Convenţiei Europene a 
Drepturilor Omului.
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Liga  Pro  Euroapa  consideră  că  legislaţia  din  România  oferă  posibilitatea  combaterii  terorismului,  a  crimei 
organizate şi a corupţiei prin aplicarea cu bună credinţă a legislaţiei în vigoare ce va da posibilitatea organelor de 
urmărire penală să intercepteze convorbirile celor urmăriţi penal pe perioade determinate în condiţiile legii. 

Instituirea unui regim generalizat de stocare a informaţiilor privind comunicarea încalcă drepturile şi libertăţile 
fundamentale şi deschide calea unor abuzuri grave, în condiţiile în care, şi în trecut, informaţii confidenţiale au fost 
făcute publice şi utilizate ca instrument de şantaj sau surse de ilegalităţi. 

Legea actuală permite procurorilor obţinerea datelor stocate solicitate, în caz de urgenţă, fără autorizarea de către o 
instanţă  judecătorească.  Totodată,  legea  permite  acccesul  organelor  de  stat  cu atribuţii  în  domeniul  securităţii 
naţionale accesul la datele stocate de furnizorii de servicii şi reţele publice de comunicaţii electronice, în condiţiile 
în care pachetul de legi privind securitatea naţională nu a fost încă adoptat de Parlament. 

Liga Pro Europa se va alătura celorlalte organizaţii de drepturile omului care contestă constituţionalitatea legii şi va 
recurge la căile legale care-i stau la dispoziţie pentru a obţine abrogarea legii. Totodată, Liga Pro Europa va acorda 
sprijin persoanelor care vor acţiona în judecată ca urmare a încălcării drepturilor lor constituţionale prin aplicarea 
Legii 298/2008.

2. Raportul Comisiei Prezidenţiale de analiză a regimului politic şi constituţional al României dat 
publicităţii la 14 ianuarie 2009

Liga Pro Europa considera că dezbaterea publică privind armonizarea Constituţiei României cu calitatea de stat 
membru al Uniunii Europene este necesară. În acest context, salută iniţiativa Preşedintelui României de a institui o 
comisie care să prezinte premisele teoretice ale modificării  Constituţiei  şi  sistemului  politic românesc. În mod 
regretabil însă, Comisia nu a inclus reprezentanţii societăţii civile care au preocupări în domeniu.

Totodată, Liga Pro Europa îşi exprimă îngrijorarea privind tentativa Preşedintelui României de a utiliza Raportul ca 
legitimare academică a propriilor aspiraţii privind natura şi  structura statului român. Aşa-numitul „Decalog” al 
preşedintelui Traian Băsescu induce în mentalitatea publică necesitatea adoptării  unor prevederi constituţionale 
care ar avea ca rezultat slăbirea statului de drept şi afectarea serioasă a principiului statului de drept. Simptomatic, 
în enumerarea reformelor propuse de Preşedinte drepturile şi libertăţile civice apar pe ultimul loc. 

Liga  Pro  Europa  a  acoprdat  constant  o  atenţie  deosebită  consolidării  statului  de  drept  şi  participării  civice, 
organizînd de-a lungul anilor numeroase dezbateri şi publicînd extensiv pe tema modernizării statului român. Ca 
atare, Liga Pro Europa va promova în continuare modelul european al apărării drepturilor omului, al democraţiei 
parlamentare, al separării puterilor în stat, al subsidiarităţii. 
Propunerile Ligii Pro Europa privind regimul constituţional şi politic din România au fost înaintate Preşedintelui 
României  în  cadrul  consultării  organizate  la  Preşedinţie  în  decembrie  2007  şi  pot  fi  accesate  pe  internet 
(www.proeuropa.ro)

Liga Pro Europa consideră că orice proiect de modificare a Constituţiei trebuie să aibă ca prioritate garanţii solide 
de protejare a drepturilor omului şi minorităţilor etnice, lingvistice, religioase şi sexuale şi că nu poate fi eficient 
fără adoptarea unei legi a partidelor politice care să se alinieze practicii europene şi să permită apariţia unor noi 
forţe politice la nivel local, regional şi national într-un cadru teritorial administrativ regionalizat.

3. Situaţia evacuării unor cetăţeni romi din municipiul Miercurea-Ciuc
Romani Criss în parteneriat cu Liga Pro Europa şi Prefectura Judeţului Harghita, a organizat la data de 19 ianuarie 
2009, la Miercurea-Ciuc o dezbatere privind respectarea dreptului la o locuinţă adecvată cu intenţia de a capacita 
Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc să asigure locuinţă familiilor de romi evacuate în urmă cu patru ani din str. 
Nagy Imre nr. 27, într-o locaţie insalubră în apropierea staţiei de epurare a apelor. Această evacuare a avut loc ca 
urmare a Deciziei penale nr.  90/R/13.05.2008 a Tribunalului  Harghita prin care s-a respins definitiv plîngerea 
persoanelor  evacuate.  În decembrie  2008 cinci  persoane aflate  în cauză,  au formulat  o  plîngere în faţa Curţii 
Europene a Drepturilor Omului.
Romani Criss şi LPE vor continua monitorizarea acestui caz.
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