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Petiţie
Sașii Transilvăneni și Șvabii Bănăţeni cer restituirea proprietăţilor din România

Noi, subsemnaţii, prin prezenta petiţie vrem să atragem atenţia asupra faptului că drepturile 
noastre, înrădăcinate în „Convenţia Pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăţilor 
Fundamentale”, sunt și astăzi în cea mai mare măsură violate în România.

Ne referim astfel la:

Articolul 6: Dreptul la un proces echitabil
Articolul 14: Interzicerea discriminării
Articolul 1: Protocolul adiţional Nr. 1: Protecţia proprietăţii

Este cunoscut faptul că în România comunistă au avut loc exproprietări forţate ale minorităţilor 
etnice ca și a populaţiei române. Conform legii 187/1945 cetăţenii aparţinând minorităţilor 
germane le-au fost confi scate terenurile, casele, clădirile anexe ale gospodarilor agricole 
(grajduri, șuri, etc.) inclusiv efectivele de animale, atelierele meșteșugărești, magazinele, 
fabricile și altele.

Consecinţa acestor măsuri violente a fost distrugerea existenţelor de bază, care a adus cu 
sine multă nenorocire și jale. Mulţi cetăţeni au fost deportaţi în diferite regiuni îndepărtate 
ale României, devenind astfel „prigoniţi în propria lor ţară”. Guvernul României a recunoscut 
exproprietările forţate de pe vremea comunismului ca nelegale emitând în acest sens Legea 
10/2001 și Legea 247/2005. Prin acestea se reglementează faptul că, aceste exproprieri 
forţate din perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 vor fi  despăgubite.

Noi apreciem pe deplin iniţiativa de despăgubire iniţiată de Guvernul României. Cu toate 
acestea trebuie să criticăm faptul că dreptul nostru la restituirea adjudecată poate fi  realizat 
doar prin procese de lungă durată. Motivul acestor tergiversări sunt cauzate de formulările 
echivoce ale legilor restituţiei și modurile diferite de interpretare ale acestora de către 
autorităţile locale.

1. În unele judeţe ale României nu mai este necesară întretimp dovedirea cetăţeniei române, 
în timp ce în altele este o condiţie necesară. Cetăţenia română, deseori cerută de autorităţile 
locale sau de majoritatea completelor de judecată (în domeniul restituirii), nu poate fi  
dovedită, deoarece emigranţii au fost siliţi să predeie cetăţenia la părăsirea României.

2. În afară de aceasta le-a fost confi scată proprietatea și cetăţenilor români care au părăsit 
în mod fugitiv ţara după anul 1989 fără existenţa vreunei reglementări legale în acest sens. 
Legile restituţiei care se referă doar la perioda 1945 – 1989 nu prevăd nici o reglementare 
privind această ilegalitate. Reglementările legale sunt insufi ciente pentru cetăţenii care 
au părăsit, sau au fost siliţi să părăsească România înainte de anul 1989, și cărora statul 
român le-a acordat la plecare o despăgubire neînsemnată în schimbul trecerii proprietăţii în 
proprietatea statului.
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3. În special sunt nedreptăţiţi cetăţenii care nu deţin cetăţenia română și a căror imobile 
confi scate au fost conform legii 112/1995 vândute de către Statul Român. Pentru aceste 
cazuri prevăd legile restituţiei acordarea de despăgubiri. În majoritatea cazurilor n-a fost 
plătită nici o despăgubire sau a fost oferită o despăgubire sub formă de acţiuni, care nu poate 
fi  valorifi cată.

4. Deasemenea apare adesea situaţia ca autorităţile locale să ignore sentinţele legale privind 
restituirea imobilelor, respectiv terenurilor.

5. Dreptul la restituire nu a putut fi  exercitat decât de un număr redus de persoane îndreptăţite 
datorită faptului că termenele pentru depunerea cererilor au fost extrem de scurte și 
majoritatea acestor persoane n-au fost deloc sau insufi cient informate.

Noi suntem dispuși de a participa activ la „Construirea podului european”. Noi înţelegem 
că siguranţa juridică trăită este condiţie de bază pentru realizarea acestui scop pretenţios. 
O dată cu intrarea ei în Uniunea Europeană, România s-a obligat să respecte principiile de 
bază ale Statului de Drept. Noi suntem încrezători, că în viitorul apropiat aceste promisiuni 
vor fi  respectate iar solicitările noastre vor fi  luate în considerare.

Noi cerem

Siguaranţă juridică pentru toţi care au fost exproprietaţi forţat, prin legi corespunzătoare.
Eliminarea termenelor pentru cererile de restituiri.
Prelucrarea cererilor de restituire într-un timp rezonabil.
Interzicerea discriminării datorată lipsei cetăţeniei române.
Interzicerea respingerilor nejustifi cate a moștenirilor îndreptăţite.
Controlarea acestor drepturi ale omului pretinse de către adresanţi.

Cu deosebită stimă

Subsemnaţii


