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_________________________________________________________________________________
Bucuresti, 2 noiembrie 2010

Catre: Camera Deputatilor, Parlamentul Romaniei
In atentia: Dnei Roberta Alma Anastase, Presedinta Camerei Deputatilor

SCRISOARE DE PROTEST

Romani CRISS protesteaza fata de modul abuziv si neprofesionist in care Presedintele
Comisiei pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale si al Subcomisiei
pentru romi a raspuns solicitarii noastre de comunicare a unor documente si informatii de interes
public.

In prezent, Romani CRISS evalueaza modul in care autoritatile romane si-au indeplinit
obligatiile legale ce le revin, respectiv modul in care au intervenit in sprijinul protejarii drepturilor
cetatenilor romani de etnie roma aflati in Franta. Astfel, in data de 17 septembrie 2010, CRISS a
solicitat mai multor institutii sa ne comunice informatii privind demersurile intreprinse, documentele
publice de pozitie elaborate, demersurile de coordonare si colaborare cu organizatiile
neguvernamentale ale romilor, daca au realizat o documentare asupra situatiei romilor expulzati si
care sunt prioritatile institutionale pe termen scurt si mediu in acest sens.1 Raspunsul Comisiei
pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale si cel al Subcomisiei pentru
romi din cadrul Camerei Deputatilor au fost comunicate cu tardivitate, respectiv in data 15
octombrie, incalcand astfel dispozitiile imperative ale legii nr. 544/20012.

Raspunsurile constituie, in primul rand, o sfidare la adresa principiului guvernarii
democratice si transparente. Raspunsurile aduc un prejudiciu nu doar organizatiei Romani CRISS, ci
constituie o violare grava a accesului liber la informatii de interes public. Acest mod de a reactiona
constituie un atentat cert la chiar fundamentul moral si juridic ce sta la baza legii nr. 544/2001, fiind
de natura sa conduca la intimidarea organizatiilor neguvernamentale – a societatii civile in
ansamblul sau – in scopul de a preveni accesul acestora la informatii publice, contrar valorilor unei
societati democratice.

Lasand deoparte modul agramat in care au fost redactate raspunsurile, acestea au, per
ansamblu, un ton ostil. Deputatul Paun ameninta voalat organizatia facand referiri repetate, in mod
nejustficat, la resursele financiare ale organizatiei. Manifestarea disponibilitatii noastre de a acoperi
costurile aferente copierii documentelor solicitate este fundamentata pe dispozitiile art. 9 din legea
nr. 544/2001, lege adoptata chiar in cursul primului mandat al deputatului Paun.3 Reactia deputatului

1 Prin solicitarea cu nr. de iesire 1430 din 17 septembrie 2010 realizata in temeiul legii nr. 544/2001 privind liberul acces
la informatii de interes public si al legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.
2 Conform art. 7 alin. 1 din Legea nr. 544/2001, termenul in care se comunica informatiile solicitate este de 10 zile.
3 Respectiv in legislatura 2000-2004.
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in cauza denota dispretul sau cel putin o crasa necunoastere a prevederilor legii adoptate in cursul
mandatului, lege esentiala pentru fundamentul guvernarii democratice a oricarei societati.

Solicitarile noastre au vizat activitatile Comisiei pentru drepturile omului, culte si problemele
minoritatilor nationale, respectiv ale Subcomisiei pentru romi si nu au vizat activitatea individuala a
deputatului Paun sau a altor deputati. Facem aceasta precizare intrucat Comisia pentru drepturile
omului, culte si problemele minoritatilor nationale, precum si Subcomisia pentru romi au adoptat un
mod de lucru netransparent si nedemocratic. Spre deosebire de alte Comisii permanente si chiar
nepermanente ale Camerei Deputatilor, Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele
minoritatilor nationale si Subcomisia pentru romi nu au adoptat, pana in prezent, sistemul de
inregistrare si publicare a sedintelor pe site-ul Camerei, in pofida existentei posibilitatilor tehnice in
acest sens4. Informatiile postate la sectiunea „Sedintele Comisiilor parlamentare”5 nu acopera fondul
solicitarilor noastre (informatii privind situatia romilor expulzati din Franta), tinand cont de faptul ca
pe site sunt prezentate informatii sumare, schematice si nerelevante solicitarilor noastre. Astfel,
raspunsul deputatului Paun cu privire la luarile sale de pozitie individuale si prezenta acestor
informatii pe site-ul Camerei (respectiv doua luari de pozitie ale deptutatului Paun, de a caror
existenta aveam deja cunostinta prin consultare site-ului) sunt menite sa eludeze fondul solicitarilor
noastre prin prezentarea unor informatii nerelevante si nesolicitate.

In incheiere, facem precizarea ca, in data de 12 octombrie, cu ocazia intalnirii „Contributia
fondurilor europene la integrarea populatiei rome”, organizata de Comisia Europeana, deputatul
Nicolae Paun a reprosat directorului executiv al Romani CRISS transmiterea adresei, aratand ca
trebuie sa o „apere” in fata colegilor deputati care vin si il intreaba „cine este tiganca asta
obraznica”. Romani CRISS protesteaza cu fermitate fata de afirmatia unui deputat conform careia
solicitarea de informatii cu caracter public de catre o organizatie neguvernamentala constituie o fapta
de „obraznicie”. Aceasta atitudine este caracteristica unor regimuri totalitariste si constituie o
incalcare grava a valorilor unei societati democratice, precum si o violare a obligatiilor legale
asumate de statul roman in plan national si international.

Fata de cele aratate anterior, va rugam sa ne comunicati punctul de vedere al Camerei
Deputatilor.

La prezenta, anexam adresele cu nr. de iesire 25629 din 14 octombrie 2010 ale Comisiei
pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale si Subcomisiei pentru romi,
precum si adresele Romani CRISS cu nr. de iesire 1430 din 17 septembrie 2010.

Cu stima,

Margareta Matache
Director Executiv
Romani CRISS

4 Camera Deputatilor, Inregistrarile audio-video aferente sedintelor comisiilor parlamentare, disponibil la
http://www.cdep.ro/co/sedinte.comisii?care=1, vizitat la data de 1 noiembrie 2010.
5 Camera Deputatilor, Sedintele Comisiilor Parlamentare, disponibil la
http://www.cdep.ro/co/sedinte.lista?tip=5&an=2010, vizitat la data de 1 noiembrie 2010.
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