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Câteva precizări privind experiența LADO filiala Cluj privind aplicarea legilor retrocedării prorpietății confiscate de regimul comunist. 




Din  experiența LADO filiala  Cluj între anii 1998- 2008 am constatat următoarele probleme pe retrocedarea prorietății: 

1. Legile de retrocedare ale proprietății confiscată de regimul comunist către persoane fizice nu au condus la o retrocedare echitabilă. 
Vicii ale legislației de retrocedare: 
 - nu s-a respectat retrocedarea către persoane fizice pe același amplasament chiar și atunci când exista această posibilitate. 
 - comisiile de Fond funciar din cadrul primăriilor nu a operat Procesele verbale de retrocedare în hărțile cadastrale, deși aveau obligația ca fiecare primărie să opereze în propria hartă cadastală toate modificările constatate de Comisia de Fond Funciar, deși exista personal specializat, plătit, pentru această responsabilitate. 
-  răspunsurile la cererile cetățenilor nu respectau termenele legale, iar unele dintre acestea nu răspundeau la problema sesizată în cerere. 
- metodologiile de aplicare ale legilor de retrocedare au apărut mult după apariția legilor. Fiecare primăriei a avut grade ridicate de libertate de interpretare a legilor de retrocedare.   
- nu a existat o colaborare între primării și Oficiile  de cadastru. 
Toate aceste vicii și altele au condus la un număr mare de procese în Justiție fără rezultate pozitive pentru cetățenii lezați în drepturi. 
Concluzia echipei LADO, filiala Cluj după o experiență de 10 ani de consiliere pe retrocedarea proprietății este că nu a fost voință politică suficientă pentru o restituire echitabilă (timp și procedură echitabilă) deși Comisia Europeană a lăsat  libertatea de decizie  privind retrocedarea proprietății confiscată de regimul comunist la dispoziția autorităților publice.  

Printr-un management judicios al principiilor acestor legi, prin emiterea metodologiilor de aplicare a legilor odată cu apariția legilor și nu în ultimul rând printr-o aplicare tehnică corectă de către comisiile de fond funciar de pe lângă primării, retrocedarea și modificarea hărților funciare, cel puțin pentru Transilvania nu trebuia să dureze mai mult de 3 ani iar conflictele între cetățeni și primării ar fi fost neglijabile. 




- Legile de retrocedare privind proprietatea persoanelor juridice ( biserici, comunități culturale și religioase, etc) au fost gestionate prost atât de către biserici, comunități culturale, ... etc dar și de către Comisiile de Fond funciar din Primării. Primăriile aveau la dispoziție soluția negocierii cu persoanele juridice privind condițiile de retrocedare echitabilă, nu neapărat în natură și pe același amplasament. In acest caz primăriile trebuiau să aibă o echipă de specialiști, inclusiv mediatori, care ar fi putut gestiona condițiile retrocedării cu pagube minime în cazul imobilelor de utilitate publică precum: spitale, universități, licee, alte spații de utilitate publică. 
Soluția medierii are următoarele avantaje: condițiile negocierii și deciziile se iau de către cele două părți aflate în negociere de comun acord și nu de un arbitru sau de către un judecător (instanță de judecată). Prețul negocierii și timpul până la luare unei decizii care mulțumește ambele părți este cel mai scăzut față de oricare alt tip de negociere, de judecată, de rezolvare a unui diferend, a unui conflict.  

Statul Român a considerat că  are la dispoziție Puterea, din moment ce retrocedarea cădea în sarcina primăriilor, cu un aparat administrativ loial politic, a gestionat retrocedarea ineficient, inechitabil și cu pagube mari, inclusiv privind domeniul proprietării publice sau a imobilelor cu funcții publice.
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