
 

 

 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi  

problemele minorităţilor naţionale 

 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor şedinţei comisiei din data de 2 aprilie 1998 

 

 

Lucrările comisiei sunt conduse de dl preşedinte MARŢIAN DAN. La lucrări sunt prezenţi 12 deputaţi, fiind 
absenţi dl TOKAY GYÖRGY, Grupul parlamentar UDMR, membru al Guvernului, şi dl VIOREL 
HREBENCIUC, Grupul parlamentar PDSR. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN propune două puncte la ordinea de zi: 

Analiza raportului de activitate a Institutului Român pentru Drepturile Omului pe anul 1997 

Dezbaterea proiectului de lege privind acceptarea de către România a Constituţiei Organizaţiei 
Internaţionale pentru Migrări 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei au ascultat o prezentare a activităţii IRDO, făcută de dna 
IRINA MOROIANU ZLĂTESCU, director executiv al Institutului. 

În expunerea sa, doamna director executiv a înfăţişat principalele activităţi desfăşurate de institut în cursul 
anului 1997 pe linia ducerii la îndeplinire a obiectivelor ce îi revin în baza dispoziţiilor Legii nr. 9/1991 privind 
înfiinţarea Institutului Român pentru Drepturile Omului.  

Prezentarea făcută de directorul executiv al institutului, Raportul anual de activitate şi materialale suplimentare 
care îl însoţesc, precum şi luările de cuvânt ale multora din membrii comisiei au evidenţiat activitatea meritorie, 
diversificată şi de bună ţinută profesională desfăşurată de Institut în cursul anului 1997. 

Vorbitorii au remarcat, în acest context, acţiunile multiple iniţiate de Institut în vederea promovării educaţiei în 
materia drepturilor omului, cunoaşterii actelor universale şi naţionale în acest domeniu, a premiselor ce trebuie 
asigurate pentru aplicarea lor exemplară şi neîngrădită în viaţă spre binele şi afirmarea fiinţei umane ca existenţă 
demnă şi responsabilă. Toate aceste acţiuni, iniţiative şi eforturi au fost aşezate, şi în cursul anului trecut, sub 
egida obiectivelor Deceniului pentru educaţie în domeniul drepturilor omului proclamat de ONU. Axate pe 
înfăţişarea interdependenţei strânse, organice, existentă între promovarea şi respectul dreptului omului, pe de o 
parte, şi pace, dezvoltare durabilă, democraţie şi justiţie  

 

 

socială, pe de altă parte, aceste acţiuni au avut ca obiective-ţintă organizarea unor cursuri de formare sau de 
perfecţionare a formatorilor destinate acelor categorii de personal din instituţiile statale ce au răspunderi speciale 
pentru protecţia drepturilor omului. Astfel de cursuri s-au adresat tuturor categoriilor profesionale care participă 
la actul de justiţie: judecători, procurori, avocaţi, precum şi reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale cu 
preocupări în domeniul drepturilor omului. Cursurile de formare pentru cadrele din poliţie, jandarmerie şi din 
alte structuri ale Ministerului de Interne au pus un accent aparte, în anul trecut, pe prevenirea abuzurilor forţelor 
de ordine la adresa drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. 

În cadrul unui program de parteneriat convenit cu Ministerul Învăţământului s-a organizat, în diferite municipii 
şi judeţe, o gamă largă de cursuri, dezbateri, mese rotunde, colocvii, cu participarea personalului didactic, 
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precum şi acţiuni specifice destinate cunoaşterii de către elevi a problematicii drepturilor omului, din care 
s-a detaşat, în mod deosebit, "Olimpiada drepturilor omului" organizată la Craiova, în martie 1997, în cadrul 
concursului naţional la disciplina "Cultura civică". 

Drepturile omului în relaţia cetăţean-administraţie a fost o altă direcţie importantă înspre care au fost orientate 
eforturile Institutului în anul 1997. Ea a prilejuit o seamă de întâlniri ale specialiştilor din cadrul Institutului cu 
factori de răspundere şi funcţionari de la nivelul administraţiei publice locale şi centrale. În urma acestor 
contacte şi schimbului de idei s-a ajuns la o mai bună cunoaştere a problemelor şi a modului de acţiune ce 
trebuie practicat de administraţie pentru a asigura, în raporturile sale cu cetăţenii, deplina respectare a drepturilor 
omului şi a libertăţilor cetăţeneşti ale acestora. Într-o formă articulată, strategia de acţiune în acest domeniu a 
fost prezentată cu ocazia cursului-pilot "Drepturile omului în relaţia administraţie-cetăţean", organizat de Institut 
în colaborare cu Departamentul pentru Administraţie Publică Locală în zilele de 11 şi 12 decembrie 1997. 

Şi în anul trecut Institutul a organizat, pentru a treia oară, cursurile de vară ale Universităţii Internaţionale a 
Drepturilor Omului, formă superioară de perfecţionare şi specializare în problematica drepturilor omului şi o 
încununare, la un nivel mult mai evoluat, a eforturilor depuse pe linia organizării cursurilor de formare şi de 
pregătire a formatorilor în materia drepturilor omului. Cursurile de vară au fost organizate şi cu sprijinul 
Departamentului pentru protecţia minorităţilor naţionale şi au beneficiat de expunerile unor reputaţi specialişti 
români şi experţi străini din partea Consiliului Europei ai altor instituţii. 

Întinsă şi de strictă actualitate a fost şi tematica cercetărilor iniţiate de Institut. În aceasta s-au regăsit demersuri 
consacrate unor instituţii, instrumente şi mecanisme de protecţie şi promovare a drepturilor omului, cele 
orientate spre zona drepturilor civile şi politice, spre zona drepturilor economice şi sociale, spre protecţia unor 
categorii speciale, precum şi cercetările destinate a oferi, la cerere, documentaţii, într-o perspectivă comparativă, 
asupra diferitelor aspecte ce privesc drepturile omului, Comisiilor permanente solicitante ale Parlamentului, 
unor ministere interesate etc. 

În cadrul analizei din comisie s-a remarcat, de asemenea, activitatea editorial-publicistică extinsă şi de bună 
calitate a institutului în cursul anului trecut, domeniu prin care el aduce o contribuţie notabilă la răspândirea 
cunoştinţelor despre drepturile omului şi la difuzarea unor documente internaţionale fundamentale în acest 
domeniu. 

 

 

Nu în ultimul rând s-au remarcat, în cadrul analizei din comisie, relaţiile consistente pe care le întreţine Institutul 
cu instituţii similare din alte ţări europene, cu Centrul ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva, cu 
structurile de resort din cadrul Consiliului Europei, etc. 

În cadrul acestor raporturi Institutul Român pentru Drepturile Omului este perceput şi tratat ca un interlocutor de 
valoare, ca un for cu experienţă în materia drepturilor omului, ca un partener serios şi demn de preţuire. 

În cursul dezbaterilor, unii vorbitori -  pornind de la observaţiile critice făcute publice, în timpul din urmă, de 
unele organizaţii neguvernamentale din ţară sau din străinătate ce se ocupă de drepturile omului şi de modul în 
care acestea sunt respectate în România, de unele acţiuni de monitorizare întreprinse la faţa locului de echipe de 
supraveghere din structuri ale Consiliului Europei şi de Departamentul de Stat al SUA în Raportul său anual 
privind respectarea drepturilor omului în lume în anul 1997 - au formulat recomandări privind adâncirea 
aspectelor pentru care nu se respectă întru totul şi de către toţi factorii responsabili a drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. S-a insistat asupra necesităţii de a analiza mai profund cauzele generatoare ale unor 
abuzuri din partea poliţiei în materie de tratament aplicat unor persoane aflate sub urmăririle sale, ale abuzurilor 
în justiţie referitoare la soluţionarea corectă şi la timp a diferitelor cauze deduse judecăţii, fapt ce duce la 
pronunţarea unor sentinţe nedrepte şi la internarea în închisori a unui mare număr de persoane aflate în stare de 
arest preventiv. S-a evocat, în context, şi necesitatea de a analiza mai profund  cauzele manifestărilor de 
intoleranţă religioasă şi căile de preîntâmpinare a acestora, manifestări  ce  nu  se  reduc  doar  la   contenciosul  
dintre biserica ortodoxă şi biserica greco-catolică etc.  

Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale socotesc că unele 
informaţii tendenţioase despre activitatea Institutului Român pentru Drepturile Omului  strecurate, în ultimul 
timp, spre presă de unele structuri din aparatul Camerei Deputaţilor, pe lângă faptul că nu au nici un suport real, 
păcătuiesc prin aceea că se pot constitui într-un atac la adresa activităţii de promovare şi respectare a drepturilor 
omului în România, iar pentru Institut ele constituie un prejudiciu adus prestigiului recunoscut al acestuia pe 
plan internaţional. 
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Membrii Comisiei au decis ca aprecierile favorabile aduse activităţii IRDO să fie aduse la cunoştinţa 
Biroului Permanent, pentru a fi  avute în vedere la analiza ce se va face activităţii Institutului. 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia a dat aviz favorabil proiectului de lege privind acceptarea de către 
România a Constituţiei Organizaţiei Internaţionale pentru Migrări, cu observaţiile cuprinse în avizul Consiliului 
Legislativ şi în avizul IRDO. 

 

 

 

PREŞEDINTE,                                                                               SECRETAR, 

 

Marţian Dan                                                                                   Ovidiu Şincai 


