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GUVERN
Lărgirea dialogului social prin propunerile iniţiate de Consiliul Economic şi Social
Consiliul Economic şi Social are un nou preşedinte
Curentul, 1 martie, România Liberă, 2 martie
Ion Giurescu, secretar de stat la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, a fost propus, miercuri seara, de
membrii CES, ca preşedinte al acestei instituţii tripartite. Noul preşedinte al CES doreşte o cooperare
efectivă cu institute ale Academiei şi alte instituţii specializate în studierea fenomenelor socio-economice,
intensificarea contactelor cu partenerii sociali, pentru îmbunătăţirea activităţii Consiliului. (p.10, Magda
Brighidău)

CES doreşte comisii de dialog social
România Liberă, 20 martie
Membrii Consiliului Economic şi Social (CES) au avizat favorabil în şedinţa plenului proiectul de hotărâre de
guvern privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor de dialog social în cadrul unor ministere şi al
prefecturilor. Partenerii sociali, au propus includerea Ministerului de Interne în lista ministerelor la care se vor
organiza astfel de comisii, având în vedere disponibilitatea ministerului în această problemă (p. 8, Magda
Brighidău).

Relaţia CES - Guvern nu funcţionează în parametri optimi
Bucureşti, 29 martie (Rompres)
Relaţia dintre Consiliul Economic şi Social şi Guvernul României nu funcţionează în parametri optimi, motiv
pentru care preşedintele CES, Ion Giurescu, a hotărât să trimită o scrisoare premierului Adrian Năstase în
vederea rezolvării acestei situaţii.
,,Azi /joi/ voi trimite o scrisoare primului ministru şi după ce voi fi confirmat de Parlament, voi avea întâlniri
cu premierul şi preşedintele Ion Iliescu pentru stabilirea obiectivelor şi modalităţilor de colaborare între
CES şi Guvern, a afirmat Giurescu.
Preşedintele CES speră ca această situaţie să se rezolve pe calea dialogului, singura alternativă fiind
"metoda minerească, care nu aduce nimic bun".

Strategia de protecţie a copilului
Conferinţa privind "Strategia naţională pentru protecţia copilului". Fondurile bugetare
pentru activităţile de protecţie a copilului ar putea creşte anul acesta cu 30%
Curentul, 1 martie
Ministrul Şerban Mihăilescu, a declarat la Conferinţa naţională privind strategia în domeniul protecţiei
copilului, ca fondurile bugetare pentru activităţile de protecţie a copilului ar putea creşte anul acesta cu 30%
faţă de anul trecut. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie va primi finanţare bugetară
pentru derularea unor programe de interes naţional.
Astfel, familiile cu grad mare de risc vor fi susţinute financiar pentru a-şi menţine copiii în familie. Un
asemenea program se desfăşoară cu succes la Timişoara. El a precizat totuşi ca, deşi se doreşte alocarea
finanţărilor bugetare pe bază de proiecte, sistemul nu va funcţiona în 2001. Un alt program cu susţinere
bugetară a fost declanşat acum două săptămâni şi vizează sprijinirea familiilor substitutive, care să ia în grija
un număr cât mai mare de copii instituţionalizaţi. Va continua programul destinat copiilor străzii, program
care - până în prezent - nu a dat rezultate deosebite.
Pe lângă alocaţiile bugetare, anul acesta ANCPA beneficiază de sprijin financiar extern, în principal din
programe PHARE.
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Un alt program de integrare a copiilor se derulează în colaborare cu Biserica Ortodoxă Română, program
prin care "familii sociale", ar urma să preia câte patru-cinci copii fiecare, primind totodată sprijin pentru
ocrotirea acestora. Deja primele 40 de locuinţe destinate familiilor care vor lua în îngrijire copii
instituţionalizaţi sunt în curs de amenajare în mai multe judeţe ale ţării. (Sorin Iordache, Optimism la
protecţia copilului)
"Strategia naţională pentru protecţia copilului" a constituit tema unei conferinţe care s-a desfăşurat miercuri,
la Palatul Parlamentului, cu participarea reprezentanţilor Guvernului, ai UE, ai organizaţiilor
neguvernamentale, ai autorităţilor locale care activează în acest domeniu.
Conferinţa s-a înscris printre acţiunile iniţiate de preşedinţia suedeză a UE în România în acest semestru.
UE vrea să vadă copii instituţionalizaţi înapoi în familii şi speră ca reforma sistemului de protecţie a copilului
din ţara noastră va fi realizată cu succes.
Fokion Fotiadis, şeful delegaţiei Comisiei Europene în România: Unde ne aflăm cu procesul de reformă?
Am vizitat tot mai multe regiuni şi ceea ce pot să vă spun este că există un progres semnificativ, care este
foarte vizibil.
De la introducerea descentralizării tuturor instituţiilor şi de la încredinţarea
responsabilităţilor autorităţilor locale, putem vedea că autorităţile locale au realizat un progres remarcabil. Un
mare număr de copii instituţionalizaţi au fost mutaţi către un mediu de tip mai familial. Multe dintre aceste
instituţii au fost deja închise între timp, într-o perioadă scurtă de timp şi în condiţii de constrângeri bugetare.
În mod evident progresul nu este acelaşi în toate regiunile.
Există un element nou foarte important în acest proces şi acesta este angajamentul remarcabil pe care
putem să-l vedem în cadrul noului guvern al României. Este un angajament luat practic de la preşedinte şi
primul ministru până la cabinetele miniştrilor, parlamentari şi autorităţi locale. Acest angajament este fără
precedent în experienţa noastră din România şi pentru noi este de fapt garanţia succesului procesului de
reformă, deoarece, pentru prima dată, simţim că procesul de reformă nu avansează din cauza presiunilor
exercitate de către UE, de către Parlamentul European şi observatorii internaţionali, ci avansează datorită
angajamentului real al guvernului, care este convins că e bine să facă această reformă pentru ţară.
De acum este nevoie de o prevenire efectivă a abandonului copiilor pentru a opri noi intrări în aceste instituţii
şi pentru a putea face faţă numărului actual de copii instituţionalizaţi.
Recomandăm guvernului să ia în considerare un sistem de protecţie socială care să ţină cont de pericolul
abandonului, adică ar trebui să fie dezvoltată rapid o asistenţă orientată pentru acele mame care sunt în
pericol de a-şi abandona copiii. Noi acordăm sprijin Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale cu expertiză din
Europa de Vest pentru dezvoltarea unui astfel de cadru care să ajute mamele să-şi păstreze copiii.
Un al doilea lucru pe care vrem să-l facem este de a demara, peste circa două luni, o campanie naţională
împotriva abandonului copiilor prin intermediul mass media, cu finanţare din programul PHARE.
O altă problemă care ne preocupă pentru viitor o reprezintă şcolile speciale şi luăm notă cu mare
satisfacţie de planurile guvernului de a închide aceste şcoli şi de a transfera copiii şi de a încerca integrarea
lor în sistemul şcolilor normale, cu îngrijire specializată de care ei au nevoie în acest moment.
Un alt aspect identificat în discuţiile noastre cu autorităţile locale este nevoia de a îmbunătăţi capacitatea lor
managerială şi de a îmbunătăţi mecanismele bugetare de la bugetul central pentru sprijinirea bugetelor
locale. Trebuie să ne gândim şi la scheme inovatoare sociale sau de ocupare a forţei de muncă pentru acei
tineri care împlinesc vârsta de 18 ani.
Multe autorităţi locale au deja idei bune în această privinţă şi unele dintre acestea au şi fost aplicate cu
succes. Sugerăm guvernului să revizuiască sistemul de adopţii din România, atât cel de adopţii
internaţionale cât şi al adopţiilor naţionale, prin promovarea acestora din urmă. Aş dori să repet că UE nu va
precupeţi nici un efort în materie de oameni şi bani pentru a sprijini România să ducă la bun sfârşit acest
proces de reformă.. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI, 2 martie, rubrica: "Uniunea Europeană, de la vis la
realitate", realizator Dorina Zdroba)

Autorităţile locale mai au la dispoziţie două săptămâni pentru a cere finanţare Phare pentru
proiecte privind protecţia copilului
MEDIAFAX GENERAL, 22 martie; Curentul, 23 martie
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Autorităţile locale mai au la dispoziţie două săptămâni pentru a înainta Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Copilului şi Adopţie (ANPCA) cererile de finanţare, prin Programul Phare în valoare de 25 de milioane de
euro, a unor proiecte privind servicii de protecţie a copilului, a declarat Mariela Neagu, coordonator de
program în cadrul Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti.
Fondurile nerambursabile vor fi cheltuite pentru măsuri de prevenire a abandonului familial, pentru
încurajarea dezinstituţionalizării copiilor din unităţi de ocrotire şi pentru creşterea calităţii serviciilor de
protecţie a minorilor.
Principala direcţie de finanţare vizează programul "Copiii mai întâi", care se adresează serviciilor specializate
de ocrotire din cadrul autorităţilor locale. Acestea pot obţine finanţări cuprinse între 50.000 şi 300.000 de
euro pentru dezvoltarea serviciilor de protecţie a minorilor, pe baza unor proiecte propuse ANPCA, până la
30 martie. Autoritatea va evalua ofertele şi le va selecta, banii urmând să fie viraţi în tranşe, pe măsura
derulării proiectelor, prin intermediul Oficiului de Plăţi Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
Finanţarea externă, care poate acoperi chiar integral costul proiectului, poate fi acordată pentru crearea unor
centre de îngrijire de tip familial, a centrelor de zi sau maternale şi a unor servicii de prevenire a abandonului
(sprijin material dat părinţilor, consiliere pentru prevenirea abuzurilor asupra minorilor, supravegherea
copiilor care au comis delicte).
Autorităţile locale pot colabora cu organizaţii neguvernamentale pentru derularea proiectelor
aprobate, însă trebuie să îşi asume pregătirea şi administrarea proiectelor şi să garanteze continuarea lor
timp de trei ani după încetarea finanţării. Atragerea consiliilor judeţene ca principali actori în derularea
proiectelor garantează atât durabilitatea măsurilor luate, cât şi o mai mare responsabilitate a autorităţilor cu
privire la administrarea banilor, apreciază finanţatorii. Modul în care vor fi cheltuiţi banii va fi urmărit atât
de Corpul de Control al Autorităţii, cât şi de un expert independent.
Obiectivul care trebuie atins în urma derulării programului "Copiii mai întâi" este reducerea numărului de
copii aflaţi în grija statului.

Mai multe fundaţii umanitare au anunţat că opresc finanţările pentru acţiunile de protecţie a
copilului până la reluarea adopţiilor internaţionale
MEDIAFAX GENERAL, 14 martie
Predescu a spus, într-o conferinţă de presă, că majoritatea fundaţiilor care sprijină activitatea de
protecţie a copilului contribuie în continuare cu fonduri, dar că în mai multe judeţe şi sectoare ale
Capitalei autorităţile sînt "şantajate" de unele fundaţii care au anunţat că sistează finanţările până la reluarea
adopţiilor internaţionale, iar o fundaţie umanitară a solicitat chiar restituirea unor sume de bani care au fost
folosite pentru plata unor asistenţi maternali.
Ea a apreciat ca "foarte tristă" atitudinea unor fundaţii nonprofit şi a precizat că ANPCA are resurse să
suplinească eforturile financiare ale comunităţilor locale, dacă se va ajunge la o situaţie de criză. Predescu
a mai spus că a sugerat Comisiilor judeţene de protecţie a copilului să aibă în vedere atitudinea
fundaţiilor când vor acorda acceptul pentru continuarea activităţii.
Preşedintele ANPCA a apreciat că, până la sfârşitul lunii aprilie, vor fi elaborate noile norme privind adopţiile
internaţionale. Ea a spus că, în prezent, se desfăşoară un amplu proces de consultare, cu toate
organismele implicate, pentru revizuirea normelor şi criteriilor, astfel încât acestea să corespundă
regimului de adopţii stabilit prin documente internaţionale la care România este parte.
Brînduşa Predescu a subliniat că strategia revizuită a ANPCA privind protecţia copilului prevede încurajarea
adopţiilor naţionale
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ONG-uri care şantajează Guvernul
Curentul, 23 martie p. 8, C. Dumitru
Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Brânduşa Predescu, a declarat că
anumite organizaţii neguvernamentale, "şantajează" Direcţiile judeţene cu sistarea finanţării centrelor de
plasament în cazul în care adopţiile nu sunt reluate. Ea a precizat ca noile reglementări în domeniul
adopţiilor vor fi finalizate în luna aprilie, cu accent sporit asupra celor internaţionale

UNICEF afirmă că în închisorile din România sunt 8000 de minori Statul român este acuzat
ca nu respecta drepturile copilului
Adevărul, 22 martie
"Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului a încercat să introducă în ordonanţa 26/1997
obligativitatea respectării anumitor drepturi şi pentru copiii aflaţi în închisori şi şcoli de reeducare, respectiv a
celor cu condamnări penale. Curtea Constituţională din acea vreme a respins însă amendamentele Agenţiei.
În prezent, " ANPDC pregăteşte o Lege a copilului, prin care se reia problema redefinirii noţiunii şi statutului
copilului aflat în dificultate", a declarat Gabriela Neagu, purtător de cuvânt al ANPDC. (p. 7, Adriana Vela)

Secretariatul de Stat pentru problemele revoluţionarilor din decembrie 1989 (SPR)
MEDIAFAX GENERAL, 8 martie; România Liberă, 12 martie, p. 10, C.P. Organ nou al administraţiei publice
centrale
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 va funcţiona ca organ al
administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului şi va asigura aplicarea reglementărilor legale în
vigoare referitoare la revoluţionarii din decembrie 1989.
SPR va avea ca atribuţii urmărirea aplicării prevederilor Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor - martiri şi
acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din
decembrie 1989 şi va propune Guvernului măsuri de îmbunătăţire a situaţiei acestora.
De asemenea, SPR va iniţia şi va promova acte normative specifice, va aviza reglementările ministerelor
sau ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, care au implicaţii asupra domeniului său
de activitate, va acorda drepturile băneşti, indemnizaţiile, gratuităţile şi subvenţiile prevăzute de lege pentru
revoluţionarii din decembrie 1989, din bugetul propriu şi va elabora şi propune Guvernului programe proprii
privind cinstirea eroilor - martiri şi sprijinirea revoluţionarilor din decembrie 1989.
Numărul maxim de posturi al SPR a fost stabilit la 30 posturi, exclusiv demnitarii, încadrarea în numărul de
posturi urmând a fi făcută în termen de 45 zile de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri.

Comunitatea evreilor îşi va recupera bunurile imobiliare confiscate
Rompres, 6 martie 2001
Comunitatea evreilor din România îşi va putea recupera bunurile imobiliare naţionalizate, urmând ca
proprietarii legali să preia, dreptul de proprietate asupra caselor şi altor bunuri ce le-au aparţinut, au decis
comisiile de specialitate ale Camerei Deputaţilor.
Comisiile juridică şi cea pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, reunite marţi în
şedinţă comună, au dat aviz favorabil Ordonanţei de Guvern care modifică Ordonanţa 21/1997 privind
retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţii evreieşti din România.
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Pentru procedurile de retrocedare a bunurilor a fost înfiinţată o comisie specială, pe bază de paritate
numerică, formată din reprezentanţi ai Guvernului şi ai unei fundaţii constituite de Federaţia Comunităţilor
Evreieşti din România şi Organizaţia Mondială Evreiască pentru Restituirea Bunurilor.
Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile se va realiza la data încheierii protocoalelor
de predare-preluare între actualii proprietari şi fundaţii.

Protecţia mediului
Guvernul va introduce sancţiuni mult mai dure împotriva poluatorilor
MEDIAFAX GENERAL, 28 martie
Guvernul va introduce sancţiuni mult mai dure, inclusiv de natură penală, împotriva poluatorilor şi a celor
care nu respectă legislaţia de protecţie a mediului, a declarat, miercuri, premierul Adrian Năstase, la finalul
întâlnirii cu ministrul Apelor şi Protecţiei Mediului, Aurel Ilie.
În opinia premierului, pentru a asigura protecţia mediului sub toate aspectele, trebuie introduse măsuri
îndreptate atât împotriva marilor poluatori, cât şi împotriva celor care, ”zi de zi”, contribuie la ”realizarea” unui
mediu neprietenos şi uneori chiar periculos.
”În Statele Unite, dacă arunci o ţigară pe geam din autobuz îţi petreci noaptea la Poliţie. Până nu
introducem o rigoare foarte serioasă, probabil că oamenii vor continua să arunce pe marginea drumului
sticle goale şi hârtii. În momentul în care vor şti că dacă fac asta îşi vor petrece o noapte în arestul
Poliţiei, vor începe să fie mai atenţi", a afirmat Năstase.
Premierul a precizat că, la ora actuală, nivelul amenzilor maxime care pot fi date poluatorilor este scăzut, dar
Guvernul va aproba un act normativ pentru mărirea substanţială a acestora. Năstase a adăugat că pentru
protejarea mediului înconjurător societăţile comerciale au obligaţia să se modernizeze şi să investească în
echipamente şi tehnologii nepoluante.
Premierul a subliniat necesitatea înfiinţării unei aşa numite ”poliţii a mediului”, formată din echipe de
control, intervenţie şi acţiune care să ”impună regulile împotriva celor care tratează cu uşurinţă problemele
de mediu”.
Potrivit lui Adrian Năstase, Guvernul român acordă o atenţie deosebită mediului. În acest domeniu vor fi
alocate ”sume importante, de peste 300 de milioane de euro, de la Uniunea Europeană, pe proiecte care vor
trebui bine organizate şi prezentate în mod profesionist”.
Primul-ministru a mai spus că a discutat cu ministrul Aurel Ilie şi cu echipa acestuia despre necesitatea
atragerii unor resurse financiare pentru punerea în aplicare a 18 proiecte majore de modernizare şi
construcţie în domeniul apelor, inclusiv proiecte privind aprovizionarea cu apă a unor localităţi.
Potrivit ministrului Ilie, valoarea proiectelor din domeniul apelor depăşeşte 15.000 de miliarde de lei.

Se înăspresc pedepsele pentru poluarea mediului
Rompres, 28 martie 2001
Executivul are în vedere majorarea amenzilor pentru poluarea mediului, în condiţiile în care valoarea
acestora a fost fixata la un curs învechit al dolarului, a declarat miercuri premierul Adrian Năstase, la urma
unei discuţii cu reprezentanţii Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului.
"Ne gândim la sancţiuni mult mai dure pentru a asigura protecţia mediului sub toate aspectele, atât pentru
marii poluatori cât şi pentru cei mai mici", a continuat Adrian Năstase, citând ca exemplu legislaţia Statelor
Unite ale Americii, unde pentru o ţigară aruncată pe jos se poate ajunge la o noapte de arest.
Planurile de viitor ale ministerului includ şi înfiinţarea unei "poliţii a mediului", în cadrul MAPM, care să aibă
ca sarcină principală controlul frecvent în problematica poluării mediului.
La trei luni de la schimbarea conducerii Ministerului Mediului, primul ministru a apreciat ca "s-au realizat
multe lucruri bune, s-au clarificat principalele direcţii de acţiune şi s-au stabilit foarte exact zonele de interes
maxim" în problematica mediului. În finalul întâlnirii, Adrian Năstase a reiterat ideea potrivit căreia sumele
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necesare pentru realizarea investiţiilor trebuie completate din credite externe, în condiţiile unui buget
mic.

Guvernul va reglementa activitatea Unităţilor de Management a Proiectelor
Rompres, 28 martie 2001
Funcţionarea Unităţilor de Management a Proiectelor va face obiectul unui proiect de lege, care va fi discutat
de Executiv fie în cursul şedinţei de joi, 29 martie, fie în următoarea şedinţa de Guvern, a declarat miercuri
premierul Adrian Năstase.
Afirmaţia vine în urma declaraţiilor şefului delegaţiei Comisiei Europene în România, Fokion Fotiadis, potrivit
căruia România are capacitatea de absorbţie a doar 250 milioane euro din cele peste 600 milioane puse la
dispoziţie de Uniunea Europeana.
Unităţile de Management a Proiectelor au fost înfiinţate în vederea realizării de proiecte care să atragă
fondurile puse la dispoziţie de către Uniunea Europeana.
Primul ministru a precizat ca dl. Fotiadis are parţial dreptate, dar că "actuala guvernare a dovedit ca învaţă
repede".

Guvernul a aprobat recunoaşterea Asociaţiei Armatorilor şi Operatorilor Portuari Fluviali
ROMPRES, 29.03.2001
Guvernul a aprobat joi recunoaşterea Asociaţiei Armatorilor şi Operatorilor Portuari - Fluviali din România
/AAOPF/, ca fiind persoană juridică română de drept privat şi de utilitate publică.
Asociaţia a fost înfiinţată la 15 aprilie 1993 şi are sediul la Galaţi. Din anul 1997 aceasta şi-a lărgit cadrul şi
numărul membrilor.
Asociaţia are în proprietate sau în exploatarea membrilor săi 96 la sută din capacităţile de transport fluvial în
funcţie şi 94 la sută din capacităţile de exploatare portuară fluvială.
Principalele obiective ale asociaţiei sunt reprezentarea intereselor faţă de organele administraţiei de stat, de
organisme interne sau internaţionale sau alte asociaţii ori instituţii cu care membrii asociaţi intră în relaţii prin
activitatea lor, operaţiuni portuare, pilotaj, remorci şi agenturare pe Dunăre, pe căile navigabile interioare şi
europene. De asemenea, asociaţia se ocupa şi cu corelarea politicii de personal, de investiţii, modernizări şi
a politicii economice a membrilor asociaţi în conformitate cu situaţia de moment şi perspectiva internă şi
internaţională.
Asociaţia îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, pentru a fi recunoscută de Guvernul României, ca fiind de utilitate publica.

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR

Anul Brâncuşi
Rompres, 6 martie
Ministerul Culturii a prezentat cu ocazia deschiderii oficiale a Anului Brâncuşi evenimentele pe care
preconizează să le întreprindă, unele dintre ele cu spijinul unor asociaţii şi fundaţii.
În prezenta preşedintelui României, Ion Iliescu, la Academia Română a avut loc, marţi, lansarea oficială a
Anului Brâncuşi, fiind constituit Comitetul de coordonare al cărui preşedinte de onoare este primul-ministru.
Toate acţiunile şi manifestările Anului Brâncuşi urmează să se desfăşoare sub înaltul patronaj al
Preşedintelui României.
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În deschiderea manifestării, preşedintele Academiei Române, Eugen Simion, a specificat faptul că prin
Hotărârea de Guvern privind organizarea manifestărilor prilejuite de aniversarea a 125 de ani de la naşterea
sculptorului Constantin Brâncuşi s-a creat Comitetul de coordonare ''Anul Brâncuşi'', format din aproximativ
40 de persoane.
Ministrul Culturii şi Cultelor, Răzvan Theodorescu, a punctat unele repere din programul ''Anul Brâncuşi'',
menţionând că la Paris au fost vernisate marţi două expoziţii de fotografii-document Brâncuşi. De asemenea,
va fi organizată, la Bucureşti, o expoziţie ce va cuprinde lucrări aflate în patrimoniul Muzeului Naţional de
Artă al României, al Muzeului de Artă din Craiova, dar şi lucrări aflate în colecţii particulare. Se va lansa un
CD-ROM, care să conţină întreaga operă, texte critice, documente şi mărturii inedite, coordonatori fiind
Barbu Brezianu şi Mihai Oroveanu.
Într-o piaţă din Bucureşti, care va purta numele lui Brâncuşi, va fi amplasat bustul maestrului, realizat de
artista Milita Pătraşcu, cu sprijinul Fundaţiei Internaţionale Franco-Române. Se va institui o bursă de
debut pentru un tânăr sculptor (eventual la Paris), precum şi un premiu de excelentă în artele vizuale acordat
pentru întreaga activitate unui artist sau critic ce a contribuit la promovarea pe plan internaţional a artei
româneşti. Editura Video a Ministerului Culturii şi Cultelor a realizat deja filmul documentar ''Brâncuşi''.
Ministerul Culturii şi Cultelor va crea şi o pagină Brâncuşi pe Internet. Programul de acţiuni cuprinde
începerea restaurării bisericii, care ''a condus la proiectul Calea Eroilor'' de la Tg. Jiu.
Ministrul Răzvan Theodorescu a afirmat că va fi achiziţionată orice lucrare Brâncuşi, oferită spre vânzare,
remarcând că s-au făcut demersuri pentru achiziţionarea lucrării ''Cap de copil'' pentru patrimoniul Muzeului
Naţional de Artă al României. Ministrul Culturii şi Cultelor nu a destăinuit care este preţul solicitat de
proprietar. (Rompres, 6 martie 2001)

Cea de-a treia Conferinţă naţională a specialiştilor din domeniul patrimoniului
cultural
Rompres, 6 martie

În zilele de 16 - 17 martie, Ministerul Culturii şi Cultelor, prin Direcţia generală a patrimoniului cultural a
organizat cea de-a treia Conferinţă naţională a specialiştilor din acest domeniu, care a dezbătut teme
referitoare la reglementări juridice, normative şi metodologii specifice, la politica naţională şi politicile locale
destinate cercetării, conservării şi protecţiei patrimoniului cultural, la modele de organizare şi management,
la modernizarea serviciilor etc. Au fost invitaţi să participe directorii instituţiilor de profil naţionale şi judeţene,
reprezentanţi ai inspectoratelor judeţene pentru cultură şi culte şi ai altor organizaţii care colaborează cu
Ministerul Culturii şi Cultelor în politica de cercetare şi protejare a patrimoniului cultural naţional. (Rompres,
6.03.2001)

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
Înfiinţarea primei biblioteci pentru nevăzători din România
Curentul, 5 martie; Adevărul, 8 martie; Rompres 7 martie
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a fost implicat şi într-un alt eveniment intens mediatizat de mass-media şi
anume înfiinţarea primei biblioteci pentru nevăzători din România, la sediul filialei sectorului 2 a Bibliotecii
Municipale "Mihail Sadoveanu" Prezent la eveniment, secretarul de stat în Ministerul Culturii şi Cultelor Florin
Rotaru a anunţat primirea de către bibliotecă a unei donaţii constând dintr-un număr de 51 de titluri (mii de
casete) din partea Primăriei Parisului.
Proiectul, ale cărui costuri se ridică la circa 25.000 de euro, s-a materializat prin eforturile Bibliotecii
Municipale ''Mihail Sadoveanu'' Bucureşti, ale Asociaţiei Bibliotecarilor şi Documentariştilor din Capitală
şi ale filialei Bucureşti a organizaţiei ''Salvaţi Copiii''.
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Dotarea tehnică a noii biblioteci a fost realizată prin intermediul Programului EUROART - Fondul Cultural
European pentru România, parte componentă a programului ''Dimensiunea culturală a democraţiei'' cu
fonduri asigurate de Uniunea Europeană. Programul beneficiază de asistenţă tehnică din partea Consiliului
Britanic şi a Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. Biblioteca se adresează în special tinerilor
elevi şi studenţi cu deficienţe de vedere.
În prezent, trei profesori, membri ai Fundaţiei Altmedia Com, predau engleză, spaniolă, franceză şi italiană
celor 100 de cursanţi, precum şi noţiuni de utilizare a calculatorului cu sinteză auditivă şi zoom pentru
nevăzători.
Potrivit vicepreşedintelui Asociaţiei Nevăzătorilor, Radu Ruba, cursanţii vor obţine la finalul pregătirii un
certificat avizat de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării care le va putea servi la
evoluţia profesională.
Organizatorii intenţionează crearea unei reţele de biblioteci similare în toată tara, ca şi extinderea relaţiilor cu
marile edituri pentru achiziţionarea de ediţii electronice şi braille. (Rompres, 7 martie 2001)

Convenţie între Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi UNICEF - România
Rompres 14 martie, Curentul 15 martie
Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi UNICEF - România au semnat o convenţie privind colaborarea celor
două instituţii la realizarea programului educaţional ''Reforma Educaţiei Preşcolare''.
Prin semnarea acestui document, valabil pentru anul şcolar 2000-2001, se urmăreşte reconsiderarea şi
dezvoltarea educaţiei preşcolare în cadrul sistemului naţional de educaţie şi realizarea unei legaturi solide şi
coerente cu educaţia în şcoala primară. Totodată, se urmăreşte crearea unui mediu educaţional şi cultural
primitor care să favorizeze dezvoltarea copilului în perioada preşcolară prin stimularea învăţării spontane şi
modelarea personalităţii acestuia, pentru a asigura o tranziţie uşoară către şcoala primară şi pentru a
preveni abandonul şcolar şi analfabetismul pe parcursul şcolarizării.
Este vizată, de asemenea, elaborarea unei strategii naţionale de dezvoltare a resurselor umane care să
ofere cadrelor didactice posibilitatea de a desfăşura activităţi mai flexibile şi mai creative, de a evita rutina şi
de a acţiona în vederea schimbării procesului de educaţie bazat pe informaţie. Alte obiective privesc
elaborarea şi implementarea în centre pilot a unor materiale pentru formarea educatoarelor, proiectarea
mecanismelor de monitorizare, evaluare şi certificare a competenţelor acestora, înfiinţarea de centre de
resurse şi perfecţionare în cadrul cărora atât educatoarele, cât şi părinţii să aibă acces la echipamente şi
materiale care să le furnizeze informaţiile necesare pentru a identifica soluţii viabile la probleme cu care se
confruntă în educaţia copiilor de vârstă preşcolară. Nu în ultimul rând, se urmăreşte dezvoltarea de reţele de
comunicare intre instituţiile naţionale şi locale ale sistemului de educaţie, autorităţile locale, comunităţi, ONGuri şi beneficiarii serviciilor de educaţie.
În derularea convenţiei sunt implicaţi trei parteneri - Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Facultatea de
Psihologie şi Pedagogie din cadrul Universităţii Bucureşti şi Colegiul Naţional de Institutori. (Rompres, 14
martie 2001)
Programul se va desfăşura în grădiniţe - pilot din cinci judeţe - Alba, Buzău, Dolj, Harghita şi Covasna - dar
şi în câteva din Bucureşti (Curentul, 15 martie, p. 8).

Orele de educaţie sexuală ar trebui să fie incluse ca obligatorii în programa şcolară,
consideră Organizaţia "Salvaţi copiii"
MEDIAFAX GENERAL ,
Iordache

22 martie, Curentul, 23 martie, p. 6, Contracepţia, un domeniu deficitar, S.

Orele de educaţie sexuală ar trebui să fie incluse ca obligatorii în programa şcolară, începând cu
ciclul primar, având în vedere gradul scăzut de cunoaştere şi interes al tinerilor în ceea de priveşte
metodele de contracepţie, a declarat, joi, în cadrul unei conferinţe de presă, Anca Suciu, coordonator de
programe al Organizaţiei "Salvaţi copiii".
Dumitru Dumitru, director adjunct al Direcţiei generale a activităţilor extraşcolare din cadrul Ministerului
Educaţiei şi Cercetării (MEC), consideră că există patru obstacole pentru realizarea acestui lucru: nu există
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loc în curriculum-ul naţional, nu există manuale şi nici o programă pentru această disciplină şi nu sînt
resurse umane disponibile care să o predea.
"La ora actuală, există în curriculum-ul naţional doar ora de dirigenţie şi cea de consiliere, alocate educaţiei
pentru sănătate şi, implicit, educaţiei sexuale. Acestea însă sînt insuficiente. Având în vedere că programa
naţională este aprobată prin lege şi este mai greu de schimbat, rămâne ca pentru procentul de 30 la sută din
curriculum care este decis de şcoală să se aleagă educaţia pentru sănătate", a spus Dumitru.
Altă problemă cu care MEC se confruntă este aceea că nu toţi profesorii au pregătire în acest domeniu şi
trebuie organizate cursuri de formare a acestora.
Reprezentantul Serviciului de Promovare a Sănătăţii din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei (MSF),
Luminiţa Sanda, consideră că programele pe care ministerul le derulează, unele dintre ele în parteneriat
cu organizaţii neguvernamentale naţionale şi internaţionale, au făcut ca gradul de informare al tinerilor în
ceea ce priveşte educaţia sexuală să crească.
"În momentul de faţă, 57 la sută dintre femei folosesc metode contraceptive moderne, faţă de anul 1993,
când situaţia era de-a dreptul dezastruoasă", a spus Sanda.
De asemenea, MSF a dezvoltat o reţea de 30 de şcoli, la nivelul întregii ţări, care promovează sănătatea prin
cadre didactice formate special în acest sens şi care pot ajuta şi celelalte unităţi şcolare. "Aceste şcoli sînt
numai în mediul urban, în cel rural existând foarte mari probleme deoarece el a rămas încă
neacoperit", a precizat Sanda.
Dr. Cristian Andrei, psiholog la Centrul de Consiliere pentru Copil şi Familie al Organizaţiei "Salvaţi copiii",
consideră că educaţia pentru sănătate nu poate da rezultate dacă nu se face şi o educaţie ecologică,
dacă minorul nu e învăţat că trebuie să aibă mai întâi un stil de viaţă sănătos. "Dacă separăm sănătatea
mediului de educaţia pentru sănătate, atunci degeaba îi vorbeşti. Trebuie ca mediul înconjurător, pe
stradă, în şcoală, chiar la el în cameră, să fie curat pentru ca elevul să te ia în seamă", a spus Andrei.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
Semnal de alarmă - SIDA
Rompres, 1 martie
Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA a tras un semnal de alarmă
Ministerului Sănătăţii şi Familiei, preşedinta UNOPA, Lucia Maria Ştirbu declarând cu ocazia unei expoziţii
de desene realizată de micuţii afectaţi de acest flagel, deschisă în Capitală că: ''Deşi actualul guvern face
eforturi susţinute pentru reluarea tratamentului şi cuprinderea unui număr cât mai mare de pacienţi, în
teritoriu situaţia a rămas aceeaşi'', a declarat preşedintele UNOPA, Lucia Maria Ştirbu.
Constituită la data de 1 iunie 2000, Federaţia UNOPA numără în prezent 20 de asociaţii de adulţi, îndeosebi
părinţi ai copiilor seropozitivi din 15 judeţe ale tării, reunind 1124 de membri. Scopul acestei federaţii este de
a organiza şi susţine acţiuni concrete în beneficiul persoanelor afectate de HIV/SIDA şi de a promova
principiile Convenţiei Internaţionale a Naţiunilor Unite referitoare la Drepturile Omului şi ale Copilului.
Preşedintele UNOPA a precizat că începând din toamna anului trecut desincronizările între Casa Naţională
de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi Ministerul Sănătăţii au făcut ca întreruperea tratamentului ARV să ducă
la creşterea cu 15 la sută a mortalităţii în rândul copiilor afectaţi de virus în cele 15 judeţe ale tării în care
există asociaţii şi fundaţii membre ale UNOPA.
La eveniment au fost prezenţi reprezentanţii ambasadei Franţei în România, ambasadorul Federaţiei
Helvetice la Bucureşti, Jean-Claude Joseph, şi Timothy Schaffter, coordonator de programe al
Reprezentanţei UNICEF în România. (Rompres, 1 martie 2001)

70 de copii bolnavi de SIDA, fără medicamente
România Liberă, 27 martie, p. 8, I.M.
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"Asociaţia umanitară neguvernamentală "Inocenţă şi speranţă" din Reşiţa, care apără drepturile copiilor
infectaţi cu HIV, anunţă că cei 70 de copii bolnavi de SIDA din judeţ rămân fără medicamentele necesare
tratării bolii. Pe lângă faptul că banii destinaţi acestor copii năpăstuiţi de soartă sunt tot mai puţini, mai nou,
orice reţetă sau consultaţie la medicul specialist judeţean trebuie însoţită de o trimitere de la medicul de
familie al copilului. Or, aceşti copii sunt deja luaţi în evidenţe şi binecunoscuţi în judeţ, boala lor este
incurabilă, după cum bine de ştie, iar formalităţile suplimentare nu fac decât să le amărască şi mai mult
zilele"

Program de combatere a alcoolului
România Liberă, 5 martie
În atenţia Ministerului Sănătăţii şi Familiei se afla un program care vizează combaterea consumului de alcool
în rândul tinerilor. Campania a fost iniţiată de MSF ca urmare a statisticilor deosebit de îngrijorătoare,
prezentate la Stockholm, la Conferinţa Ministeriala Europeana, care a avut ca tema "Tinerii şi alcoolul".
Conferinţa internaţionala, la care au participat 51 de tari, inclusiv România, s-a desfăşurat sub egida
Consiliului Uniunii Europene, fiind organizata de Organizaţia Mondiala a Sănătăţii, Consiliul Europei,
UNICEF şi Forumul European al Asociaţiilor Medicale.
În urma analizării datelor statistice, participanţii la conferinţă au vizat accentuarea importantei tratării mult
mai serios a problemei alcoolismului juvenil în cadrul politicilor de sănătate publica a UE şi OMS. "Daca nu
am ajuns la nivelul altor tari europene, acum mă refer la consumul exagerat de alcool şi victimele pe care
acesta le produce în rândul tinerilor, nu trebuie sa fim pasivi", ne-a declarat dl. Ion Balzac, secretar de stat în
MSF, unul dintre reprezentanţii tarii noastre la conferinţa ministeriala de la Stockholm. Declaraţia adoptata
nu va rămâne doar înscrisă pe hârtie, mai ales ca Biroul Regional al OMS pentru Europa va supraveghea şi
va evalua progresele realizate în regiunea europeana, în privinţa angajamentelor luate de cele 51 de tari
participante. (România Liberă, 5 martie, p. 10, Aida Dănăilă Unul din patru tineri europeni moare din cauza
alcoolului. Combaterea consumului de băuturi spirtoase în rândul tinerilor, program iniţiat de Ministerul
Sănătăţii şi Familiei în şcoli.)

Conferinţa naţională pe tema sănătăţii mintale
(6 martie) Radio România Actualităţi, Radio Pro FM, Monitoring Media, MEDIAFAX, Rompres
În foaierul Radiodifuziunii Române a avut loc Conferinţa naţională pe tema sănătăţii mintale în România intitulată "Sănătatea mintală în România, de la ignorare spre responsabilizare".
Conferinţa a fost organizată de Liga pentru Sănătate Mintală şi Redacţia învăţământ - programe
educaţionale a Societăţii Române de Radiodifuziune, cu sprijinul Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii care şi-a propus să creeze un cadru favorabil comunicării şi colaborării între
organizaţiile, structurile şi persoanele interesate de problema sănătăţii mintale în România.
La deschiderea lucrărilor a participat şi doamna dr. Daniela Bartoş, care este ministrul sănătăţii şi familiei, şi
domnul prof. dr. Mircea Ifrim, preşedintele Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor.
Ministerul Sănătăţii şi Familiei (MSF) a prezentat noua strategie pe care o are în domeniul sănătăţii mintale,
strategie, care vizează tratarea cu respect şi eliminarea discriminării persoanelor cu tulburări mintale,
precum şi garantarea drepturilor omului pentru aceste persoane.
"MSF va elabora un plan naţional de sănătate mintală, persoanele cu tulburări mintale având dreptul de a fi
tratate şi îngrijite, pe cât posibil, în mediul în care trăiesc, dreptul de a fi protejate de vătămări, de abuzurile
personalului medical, de administrarea unei medicamentaţii neadecvate", a spus Bartoş.
Ministrul Sănătăţii a adăugat că un rol important în punerea în aplicare a strategiei îl va avea doctorul de
familie, care va trebui să recunoască aceşti bolnavi, dar şi populaţia, care va trebui să-i ajute să se integreze
în societate.
Ministrul Sănătăţii şi Familiei a făcut referire şi la constituirea oficiilor pentru asistenta familială, care să
acorde servicii de suport familiilor persoanelor cu tulburări psihice. Dr. Bartoş a relevat necesitatea efortului
care trebuie făcut de societatea civilă, medici specialişti, administraţiile centrale şi locale, de mass-media, în
scopul destigmatizării persoanelor cu astfel de afecţiuni.
Daniela Bartoş mai spune că anul acesta va începe şi o campanie de informare privind felul în care trebuie
abordată problema sănătăţii mintale şi asta pentru a sensibiliza populaţia şi autorităţile, precum şi pentru a
reintegra în societate persoanele cu probleme psihice
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Statisticile Centrului de Calcul al MSF arată că numărul persoanelor cu tulburări psihice a crescut cu peste
28 la sută în 1999 faţă de 1990, în condiţiile în care populaţia a înregistrat o scădere numerică. Bolile psihice
afectează, în special, populaţia tânără, 80 la sută dintre bolnavi având vârsta sub 54 de ani.
"În România, ca urmare a situaţiei economice şi sociale, sănătatea mintală ar trebui să fie o prioritate, dar
noi nu avem încă o politică în acest domeniu, iar bugetul alocat acestui sector este de doar trei la sută din
bugetul pentru sănătate", a spus Bogdana Tudorache, preşedintele Ligii Române pentru Sănătate Mintală
(LRSM).
Preşedintele Comisiei pentru Sănătate şi Familie din Camera Deputaţilor, prof. dr. Mircea Ifrim a arătat
disponibilitatea Parlamentului pentru rezolvarea problemelor bolnavilor cu tulburări psihice, inclusiv în ceea
ce priveşte iniţiativa legislativă.
Conferinţa organizată de LRSM şi Societatea Română de Radiodifuziune este prima manifestare de profil în
România în cadrul Anului mondial al sănătăţii mintale. De asemenea, 7 aprilie a fost desemnată Ziua
mondială a sănătăţii mintale.

Campanie de imunizare în colaborare cu World Vision Romania
Monitoring Media, Radio Contact, 6 martie
Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Organizaţia World Vision România a declanşat o campanie de imunizare a
peste 10.000 de copii din instituţiile de ocrotire sau din zonele afectate de inundaţii împotriva hepatitei A.
Campania a început astăzi cu imunizarea copiilor cu vârste cuprinse între 2-15 ani din Centrul de plasament
''Sf. Ecaterina'' şi va continua în celelalte instituţii de ocrotire din Capitală, precum şi din judeţele Cluj,
Constanţa, Dolj, Tulcea şi Vâlcea. Costul unui vaccin este destul de ridicat, aproximativ 50 de dolari, de
aceea imunizarea anti-hepatită A nu a fost inclusă într-un program naţional de vaccinare. Hepatita virală A
este o boală care se transmite pe cale digestivă şi care apare din cauza lipsei de igienă, nespălarea mâinilor
şi a alimentelor înainte de consum, dar şi din cauza apei potabile infestate, mai ales în zonele afectate de
inundaţii. În România, media îmbolnăvirilor este sub 600 de cazuri la 100.000 de locuitori. Cei mai afectaţi de
boală sunt copiii.

Campanie de lobby în problematica HIV / SIDA
Curentul, 19 martie
Încă din luna ianuarie 2001, Daniela Bartoş, ministrul Sănătăţii şi familiei, a prezentat Guvernului un raport
privind problematica HIV/SIDA. Din cauza lipsei de implicare a celorlalte ministere vizate în proiectul MSF,
soluţiile găsite nu au depăşit nici până în prezent stadiul de intenţie. În ultima lună, Fundaţia Romanian
Angel Appeal a iniţiat o campanie de lobby menită să readucă pe agenda de lucru a Guvernului gravele
probleme cu care se confruntă seropozitivii din România. Punctul culminant îl constituie cea de-a V a
întâlnire a Forumului Roman pentru Copii şi Familiile Afectate de SIDA. "Curentul" mai prezintă declaraţiile
doctoriţei Ana Burtea, vicepreşedintele Fundaţiei "Inima de Copil"(Autorităţile dau din umeri - Drama
copiilor infectaţi cu HIV, p. 8)

Peste 60 de tineri cu handicap din Spitalul de bolnavi neuropsihic din Siret preluaţi
de o fundaţie au fost recuperaţi şi integraţi în societate
MEDIAFAX GENERAL, 28 martie
Un număr de 67 de tineri cu handicap din Spitalul de bolnavi neuropsihic din Siret, preluaţi de fundaţia "O
nouă viaţă" din Siret, au fost recuperaţi şi integraţi în societate, a afirmat, marţi, directorul Inspectoratului de
Stat Teritorial pentru Persoane cu Handicap Suceava, Răzvan Filip, citat de corespondentul MEDIAFAX.
Filip a spus, în cadrul şedinţei Comisiei Administrative a judeţului Suceava, că, în urma protocolului încheiat
cu fundaţia "O nouă viaţă", vor fi integraţi în societate zeci de tineri de la spitalul de bolnavi neuropsihic din
Siret. El a precizat că, până în prezent, au fost recuperaţi şi integraţi 67 de tineri, iar trei sferturi dintre
aceştia au fost angajaţi la firma Sweedwood din Siret. Filip a mai spus că Fundaţia "O nouă viaţă" va înfiinţa
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o fermă agrozootehnică, unde vor fi create aproximativ o sută de locuri de muncă pentru tinerii externaţi de
la Spitalul din Siret.
Răzvan Filip a susţinut că Guvernul trebuie să acorde facilităţi financiare firmelor care angajează persoane
cu handicap şi a precizat că, în prezent, agenţii economici nu respectă prevederile O.G. 102/1999, privind
încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. El a spus că, potrivit acestui act normativ, firmele cu cel
puţin o sută de angajaţi au obligaţia să angajeze, cu contract individual de muncă, persoane cu handicap, în
limita de cel puţin patru la sută din numărul total de angajaţi, iar, în caz contrar, să achite lunar, la Fondul de
solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, o sumă egală cu salariul minim pe economie pentru
fiecare loc de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.
Filip a spus că, în prezent, agenţii economici nici nu încadrează persoane cu handicap şi nici nu plătesc
contribuţia la fondul de solidaritate socială.

Ministerul Sănătăţii şi Familiei va suporta aproximativ
necesare pentru Programul naţional de luptă anti-SIDA

80 la sută din costurile

MEDIAFAX GENERAL, 28 martie
Ministerul Sănătăţii şi Familiei (MSF) va suporta aproximativ 80 la sută din costurile necesare pentru
Programul naţional de luptă anti-SIDA, a declarat, miercuri, Adrian Streinu-Cercel, secretar de stat în cadrul
MSF, în cadrul celei de-a cincea întâlniri naţionale a Forumului Român pentru Copiii şi Familiile Afectate de
HIV/SIDA.
"Bugetul necesar pentru terapie şi examene de laborator, fără profilaxie, este de aproximativ 58 de milioane
de dolari (51 de milioane de dolari pentru medicamente şi şapte milioane de dolari pentru analize), dintre
care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a spus că va aloca zece milioane de dolari, iar MSF
va asigura restul", a spus Streinu.
Raportul Comisiei naţionale de luptă anti-SIDA a MSF arată că, pentru anul 2001, sarcina de terapie ar
trebui să includă cca. 6.400 de pacienţi, faţă de 3.400 în cursul anului 2000.
Programul Naţional include găsirea unor modalităţi concrete de aplicare a unor bugete multianuale, care să
devină operaţionale din 2002 şi care să elimine dificultăţile de finanţare de la începutul fiecărui an.
Coordonatorii de program de la nivelul centrelor regionale vor avea de controlat şi de administrat trei bugete:
cel pentru terapie antiretro-virală, cel pentru monitorizarea terapiei şi cel pentru profilaxia HIV/SIDA, iar
distribuţia medicamentelor se va face prin farmacii cu circuit închis.
De asemenea, programul prevede informarea pacienţilor seropozitivi, acţiune care va avea loc în
p er ioa da ap rilie- iu lie 2 001 ş i se va rea l iza cu spr i jin ul or gan iza ţi il or neguvernamentale,
precum şi reevaluarea tuturor pacienţilor eligibili, la fiecare şase luni.
"Conform unui ordin al ministrului, finanţarea este asigurată de către CNAS, prin Casele judeţene de
asigurări de sănătate, care trimit banii centrelor regionale, care, la rândul lor, îi redistribuie către judeţe.
Chiar dacă se mişcă repede, banul face aproape şase săptămâni până ajunge la destinatar, deci vom avea
în vedere şi schimbarea acestei proceduri de finanţare", a spus Streinu.
Costurile pentru un pacient infectat HIV/SIDA au crescut de la 856 de dolari pe lună în cursul anului 2000 la
1.180 de dolari pe lună pentru anul 2001, din cauza deselor întreruperi ale finanţării programului.
"Acest program va facilita accesul tuturor persoanelor eligibile la tratament până la sfârşitul anului 2001.
Costurile necesare programului sînt foarte mari, dar finanţarea cu sincope a acestuia va duce la creşterea
acestor costuri pentru anul următor", a mai spus Streinu.
Secretarul de stat al MSF a adăugat că vor urma o serie de consultări cu reprezentanţii companiilor
producătoare de medicamente retrovirale, pentru ca acestea, asemeni Companiei Merk Sharp & Dohme, să
reducă preţurile acestor medicamente comercializate în România.
La a cincea Întîlnire Naţională a Forumului Român pentru Copiii şi Familiile Afectate de HIV/SIDA,
organizată de Romanian Angel Appeal, participă, miercuri şi joi, beneficiari, autorităţi din domeniu,
organizaţii neguvernamentale, agenţii internaţionale şi companii farmaceutice, pentru a găsi soluţii în
problematica dezvăluirii diagnosticului şi a disponibilităţii tratamentului antiretroviral în România.
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Programul naţional de lupta anti SIDA - prioritate a MSF
Rompres, 28 martie 2001
Ministerul Sănătăţii şi Familiei se va implica în găsirea unor soluţii concrete de susţinere a Programului
naţional de lupta anti - HIV/SIDA, precum şi pentru elaborarea unui ordin comun cu CNAS referitor la
modalităţile de finanţare a acestuia, ce va intra în vigoare în momentul aprobării legii Bugetului pe 2001.
Ministrul Sănătăţii şi Familiei, dr. Daniela Bartoş, a declarat, miercuri, la deschiderea celei de-a cincea
întâlniri naţionale a Forumului Roman pentru copiii şi familiile afectate de HIV/SIDA, că acest program, prin
costurile ridicate pe care le implica, constituie ''cap de afiş'' pentru MSF. Totodată, Daniela Bartoş a
anunţat ca ministerul pe care il conduce, în vederea găsirii unor soluţii de scădere a costurilor pentru
tratamentul HIV/SIDA, a avut o serie de consultări cu reprezentanţii companiilor producătoare de
medicamente anti-retrovirale, pe de o parte, şi cu cei ai Ministerelor de Finanţe şi ai CNAS, pe de altă parte.
În mesajul adresat participanţilor la reuniune de premierul Adrian Năstase, citit de Şerban Mihăilescu,
ministrul coordonator al Secretariatului General al Guvernului, se subliniază că infestarea cu HIV a încetat să
mai reprezinte numai o ameninţare psihologică, devenind o cruda realitate pentru unii dintre romani, în
majoritate tineri şi copii. Primul Ministru apreciază că în absenţa antidotului acestei boli, trebuie derulate
campanii de profilaxie şi educaţie igienico-sanitară.
''Spitalizarea, îngrijirea şi integrarea socială a bolnavilor de SIDA sunt o datorie a Guvernului şi a statului
român. Cu toate acestea, suntem conştienţi ca nu putem face fata acestei provocări fără sprijinul societăţii
civile, a fundaţiilor şi ONG-urilor care se implică şi ne ajută'', se spune în mesaj. Totodată, Primul Ministru
apreciază ca şi campania de educare şi sensibilizare a opiniei publice cu privire la pericolul infestării cu HIV
trebuie să fie construită pe baza unei relaţii de parteneriat între guvern şi societate.
Ministerul Sănătăţii va continua sa aplice şi în viitor măsurile care au dus la scăderea numărului de
îmbolnăviri cu SIDA, afirmă Adrian Năstase, precizând ca, probabil, cele mai multe fonduri se vor aloca
securizării sângelui, procedurii de transfuzie, precum şi dotării cu un număr mai mare de seringi de unica
folosinţă.
Cea de-a cincea întâlnire naţională a Forumului Roman pentru copiii şi familiile afectate de HIV/SIDA,
organizată de ''Romanian Angel Appeal'', se va desfăşura timp de doua zile, la Hotel Crown Plaza. Potrivit
directorului general al organizaţiei, Silvia Asandi, scopurile derulării acestei manifestări sunt informarea
asupra situaţiei persoanelor infectate cu HIV, crearea unei platforme de discuţii pentru ca aceasta
problema sa reprezinte o prioritate naţională, iar declaraţiile oficiale sa nu mai rămână neauzite.
Organizatorii apreciază ca societatea civila, reprezentanţii guvernamentali şi cei neguvernamentali trebuie sa
se implice mai mult în luarea unor masuri de prevenţie şi combatere a extinderii HIV/SIDA prin programe de
educare şi informare în special în rândul tinerilor.

MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
Seminar internaţional "Măsuri şi acţiuni de promovare a egalităţii de şanse - acţiuni
pozitive şi de abordare integratoare"
Rompres, 7 martie; MEDIAFAX GENERAL, 9 martie
Direcţia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi din Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale (MMSS)
a organizat în perioada 8-9 martie, în Capitală seminarul internaţional "Măsuri şi acţiuni de promovare a
egalităţii de şanse - acţiuni pozitive şi de abordare integratoare", acesta fiind a doua parte a proiectului
"Egalitatea de gen în România" al CE, iniţiat cu sprijinul Guvernului Austriei.
Realizat în colaborare cu Consiliul Europei, Directoratul general pentru drepturile omului - Divizia pentru
Egalitate, la aceasta participând şi ministrul de profil, Marian Sârbu, seminarul şi-a propus să constituie un
cadru de dialog pentru promovarea măsurilor şi acţiunilor desfăşurate pentru aplicare în practică a
principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, atât pe plan naţional, cât şi la nivel
european şi internaţional. Prezentăm mai jos câteva dintre concluziile participanţilor:
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Sistemul legislativ românesc creează condiţiile de afirmare a drepturilor femeii în toate domeniile de
activitate, dar este, în acelaşi timp, greoi şi puţin cunoscut integral de către cetăţeni şi de către autorităţi,
ceea ce-l face ineficient, a declarat, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, Daniela Semenescu, şeful
Direcţiei pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, din cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale
(MMSS).
"În plus, există încă mentalităţi şi comportamente care perpetuează situaţii discriminatorii pentru femei, iar
soluţia este adoptarea unei legi simple şi coerente, care să fie pentru femei un instrument util în apărarea
drepturilor lor", a spus Semenescu.
Mona Danielson, expert al CE, consideră că abordarea integratoare a egalităţii vizează organizarea,
îmbunătăţirea, dezvoltarea şi evaluarea politicilor, astfel încât perspectiva egalităţii să fie inclusă în toate
politicile de către cei implicaţi în realizarea acestora. Ea a adăugat că România se confruntă, în domeniul
egalităţii de şanse, cu aceleaşi probleme ca şi alte ţări din CE şi că planul naţional de acţiune iniţiat de
MMSS este un început bun, dar va fi dificil de implementat.
La sfârşitul seminarului, participanţii, reprezentanţi ai Parlamentului şi ai instituţiilor guvernamentale şi
neguvernamentale au accentuat necesitatea implicării factorilor de decizie, a sindicatelor, patronatelor şi a
altor actori sociali în elaborarea legislaţiei în domeniu, necesitatea dezvoltării planului naţional de acţiune în
programe naţionale sectoriale, precum şi implicarea femeilor în furnizarea de servicii, prin înfiinţarea de IMM.

Modificări ale legislaţiei privind persoanele cu handicap
MEDIAFAX GENERAL, 16 martie; Curentul 17/18 martie

În atenţia organizaţiilor neguvernamentale care se ocupă cu problemele persoanelor
cu handicap
Paul Ciobănelu, şeful Secretariatului de Stat pentru Persoane cu Handicap (SSPH) a declarat intenţia
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale de a modifica legislaţia privind persoanele cu handicap motivânduse necesitatea unei administrări mai eficiente a fondurilor alocate acestei categorii de populaţie.
Amendamentele care vor fi aduse Ordonanţei de Urgenţă 102/1999 vizează, în principal, introducerea unor
prevederi fără echivoc în privinţa definirii handicapului şi a criteriilor de încadrare în grupe a persoanelor cu
deficienţe. Ciobănelu a arătat că SSPH a luat decizia amendării legislaţiei după ce a constatat că prevederile
actuale lasă loc unor interpretări subiective în acordarea certificatelor de handicapat şi, implicit, a drepturilor
prevăzute de lege.
"Am întâlnit judeţe în care numărul cazurilor de handicap foarte grav avea variaţii foarte mari în comparaţie
cu media pe ţară, în condiţiile aplicării aceloraşi condiţii de încadrare", a spus şeful SSPH.
El nu a putut preciza câte dintre cele 400.000 de persoane aflate în evidenţa Secretariatului au certificate
emise în baza unor greşeli de interpretare a legii. Pentru a exemplifica, Ciobănelu a afirmat însă că,
împreună cu specialişti de la Oradea, a verificat certificatele de handicapat acordate locuitorilor unui sat din
Bihor. În urma expertizării, s-a constatat că, din 67 de persoane cu certificat de handicapat, 24 nu
îndeplineau condiţiile de încadrare.
Potrivit lui Ciobănelu, amendarea criteriilor de încadrare în grupele de handicap ar aduce o clarificare a
situaţiei în sistemul de protecţie a persoanelor cu handicap. Dacă unele cazuri nu se vor mai încadra în noile
criterii, comisiile de examinare, care funcţionează de aproape un an, fie vor anula dosarul de acordare a unui
certificat, fie vor solicita o nouă examinare medicală a persoanei.
Modificările vor fi trimise Parlamentului, SSPH urmând să ceară retragerea de la aprobare a ordonanţei
amintite, pentru a fi amendată. Şeful SSPH a spus că speră ca, până în luna iunie, ordonanţa amendată să
fie aprobată, pentru ca noul cadru legislativ să fie aplicat cât mai repede.
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MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
Ajutor pentru sinistraţi (Crucea Roşie, OADO, Patriarhia Română şi Organizaţia
Internaţională pentru Caritate Creştină)
Activităţile Crucii Roşii în această perioadă au fost subliniate de mijloacele media, dovedindu-se astfel
rolul important pe care organizaţiile neguvernamentale îl pot juca în situaţii de criză. Crucea Roşie a
trimis în judeţele Maramureş şi Bistriţa Năsăud ajutoare pentru păgubiţi. Transporturile vizează în primul
rând aprovizionarea localităţilor cu apă potabilă.
Victoria Grigore: Este lipsă de apă potabilă. Din cauza asta noi am trimis la Maramureş o sumă de 50 de
milioane de lei din fondurile Crucii Roşii Române pentru ca să se procure apă minerală, ca să cumpere
cloramină pentru dezinfectare, a fost trimisă la Maramureş o instalaţie de purificare a apei. După-amiază a
plecat un transport de ajutoare la Bistriţa Năsăud, alimente, detergenţi, pături, training-uri. Au fost aproape
500 de persoane care au fost evacuate de la faţa locului din zonele cele mai atinse de inundaţii. În orice caz,
nu se poate ajunge în locurile cele mai afectate decât cu elicopterul sau avionul.
Victoria Grigore spune că Crucea Roşie va continua seria transporturilor de ajutoare pentru localnicii afectaţi
de inundaţii şi în zilele următoare. (Monitoring Media: Radio Europa FM)
Valoarea ajutorului umanitar de urgentă este de peste 510 milioane lei. (Rompres, 6 martie)
Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului vine în ajutorul victimelor inundaţiilor din aceasta
primăvara cu 250 tone de ciment pentru repararea sau construirea locuinţelor afectate. (România Liberă, 20
martie, p. 8)

Patriarhia Română şi Organizaţia Internaţională pentru Caritate Creştină au trimis
ajutoare alimentare sinistraţilor din nordul ţării
MEDIAFAX GENERAL, 22 martie, Curentul, 21 martie, p. 21, Creştinii din America şi Patriarhia Română
ajuta sinistraţii, Z.I
Patriarhia Română şi Organizaţia Internaţională pentru Caritate Creştină (IOCC) din Statele Unite au trimis,
joi, sinistraţilor din nordul ţării, două camioane cu ajutoare alimentare şi de igienă.
Cele două camioane conţin o mie de pachete a câte 27 de kilograme fiecare, ajutoarele constând în ulei,
zahăr, făină şi paste făinoase, conserve, hârtie igienică, săpun şi alte produse, care vor fi donate familiilor
afectate de inundaţii din judeţele Bistriţa-Năsăud şi Maramureş.
Preafericitul Părinte Teoctist a declarat, cu ocazia plecării convoiului umanitar, că organizarea acestei acţiuni
a fost posibilă datorită sprijinului de 25.000 de mii de dolari acordat de IOCC şi donaţiilor din partea
credincioşilor români.
IOCC colaborează cu Patriarhia Română de aproximativ un an pentru derularea unor programe sociale şi
filantropice.
La începutul acestei luni, câteva sute de gospodării din judeţele aflate în nordul ţării au fost afectate de
inundaţii.

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
Conferinţa directorilor de tineret din Europa
Curentul,1 martie
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Cu ocazia Conferinţei directorilor de tineret din Europa, organizata recent la Sinaia, cu tema "ONG-urile şi
criterii de evaluare a calităţii în educaţia nonformală", de către MTS s-au conturat principalele direcţii
strategice de acţiune în politica de tineret.
Printre cele aflate în responsabilitatea directa a MTS se numără activităţile legate de creşterea gradului de
implicare a tinerilor, legislaţie, informare şi cercetare în domeniu, recunoaşterea organizaţiilor
neguvernamentale de tineret şi servicii publice pentru tineri. (I.T. - Noi direcţii strategice de acţiune pentru
tineret)

Noua metodologie de finanţare a proiectelor organizaţiilor de tineret
România Liberă, 12 martie, Curentul, 23 martie
Prin noua metodologie de finanţare a proiectelor organizaţiilor de tineret selectate în urma concursurilor
judeţene vor primi fonduri numai cele care se aplica doar pe plan local. Structura bugetului pentru
finanţarea proiectelor ONGT cuprinde trei secţiuni.
Prima secţiune, cu 10% din acest fond, este destinată ONGT-urilor care nu au mai primit nici o finanţare pe
proiect. De 30% din acest fond vor beneficia proiectele care atrag cofinanţări de cel puţin 50% din valorare
proiectului. ONGT-urile care vor prezenta proiecte ce nu se înscriu în cele doua categorii de mai sus se vor
lupta pentru restul de 60%. (România Liberă, 12 martie, p. 10, V.B, MTS va finanţa numai proiectele cu
relevanta comunitara, Curentul, 23 martie, p. 6, O noua metodologie de finanţare a proiectelor ONGT, V.B)
Conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului se va întâlni în zilele de 16, 17 martie, cu reprezentanţi ai
fundaţiilor de tineret în vederea semnării unui protocol de colaborare pentru utilizarea acelor spaţii ale
fundaţiilor care nu sunt puse în valoare.
Fundaţiile pentru tineret au multe spatii care în prezent nu au nici o destinaţie şi pe care le putem folosi
pentru diferite acţiuni, cum ar fi amenajarea de Centre de Tineret. Noi contribuim cu logistica, iar ei cu
oameni şi spatii. Se rezolva astfel problemele, fără a mai cheltui bani", ne-a declarat Mario Ruse, secretar de
stat pe probleme de tineret în cadrul MTS. (România Libera, 13 martie p. 3, V.B. Protocol pentru utilizarea
spatiilor unor fundaţii.)

Planul Naţional de Acţiune în domeniul tineretului este dezbătut cu organizaţiile
neguvernamentale
A.M. PRESS, 16 martie

Ministerul Tineretului şi Sportului va organiza, în perioada 19-21 martie, o întâlnire între
reprezentanţii Executivului şi cei ai organizaţiilor neguvernamentale în scopul asumării şi
implementării în România a Planului Naţional de Acţiune în domeniul tineretului.
La manifestare vor participa ONG-uri de tineret reprezentative la nivel naţional, organizaţiile de tineret ale
partidelor politice parlamentare şi reprezentanţi guvernamentali din trei tari europene.
Iniţiativa se bucura de sprijinul Grupului de Lucru pentru Tineri din cadrul Pactului de Stabilitate pentru
Europa de Sud-Est.

Ministerul Tineretului şi Sportului elaborează proiecte compatibile cu cele ale
Uniunii Europene
A.M. PRESS, 21 martie
Mario Ruse, secretar de stat în Ministerul Tineretului şi Sportului pe probleme de tineret, a declarat ca
instituţia din care face parte a început deja sa elaboreze proiectul “Planului naţional de acţiune”, la iniţiativa
Pactului de Stabilitate din cadrul Uniunii Europene. Documentul îşi propune intensificarea participării
segmentului de tineret la viata economica, optimizarea relaţiei dintre oferta educaţionala şi cerinţele de pe
piaţa muncii, armonizarea cadrului legislativ din domeniu.
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Astfel, la sfârşitul săptămânii trecute au avut loc o serie de întâlniri între reprezentanţii ministerului şi cei ai
fundaţiilor ce au ca obiect de activitate tinerii, ai organizaţiilor de tineret ale partidelor politice sau ale
sindicatelor, cu diverse ONG-uri. Conform estimărilor ministerului, planul va fi pus în aplicare, începând cu
luna iunie a acestui an, cu fonduri ce vor veni din partea organismelor implicate, precum şi a forurilor
europene. În acest sens, secretarul de stat se va deplasa, în cursul săptămânii viitoare, la Belgrad, la o
reuniune a Pactului de Stabilitate, pentru a purta discuţii legate de resursele financiare ce vor fi repartizate
României în cadrul acestui proiect.

EUROTIN, Infotin şi CSCP comasate
România Libera, 23 martie
Ministerul Tineretului şi Sportului, pregăteşte un proiect de act normativ prin care Eurotin, Infotin şi Centrul
de Studii şi Cercetări pentru Tineret vor fi comasate intr-o structura integrată. Va avea puncte de lucru în
cinci regiuni din ţară. Până acum cele trei structuri nu colaborau. Noua structură va fi coordonata de un
director general, care va lucra intr-un comitet cu directorii celor trei instituţii. (p. 6, V.B.)

MINISTERUL JUSTIŢIEI
Dezbatere organizată de GDS (Grupul de Dialog Social)
Rompres -14 martie, RADOR, Radio România Actualităţi,15 martie
Dezbaterea organizată de GDS (Grupul de Dialog Social) a subliniat imixtiunile politicului în sfera justiţiei.
Grupul pentru Dialog Social a organizat miercuri o dezbatere moderata de Adrian Cioroianu (istoric) şi
Monica Macavei (avocat şi specialist în drepturile omului) cu tema: "Independenţa justiţiei, imixtiunea
politicului în justiţie". Participanţii la discuţii au apreciat că se impunea o astfel de întâlnire din cauza unor
afirmaţii publice ale unor oameni politici care pun în pericol imparţialitatea magistraţilor.
Monica Macovei a afirmat ca judecătorii sunt supuşi unor presiuni din partea autorităţilor politice,
considerând ca şi preşedintele Ion Iliescu a influenţat deciziile oamenilor legii. Macovei a susţinut ca şeful
statului a avut o intervenţie în 1994 la Satu-Mare din care reieşea ca autorităţile judecătoreşti nu ar avea
dreptul sa se pronunţe în problema restituirii caselor naţionalizate. În urma acestei intervenţii prezidenţiale a spus moderatoarea - a fost tergiversat de către judecători acest proces de restituire.
''Probabil ca nu toţi oamenii legii pot rezista presiunilor oamenilor politici'' a remarcat Monica Macovei,
adăugând ca - în opinia sa - recursul în anulare ar trebui desfiinţat deoarece a devenit un instrument politic.
La aceasta dezbatere au participat Nadia Constantinescu (în calitate de consilier al Ministerului Justiţiei),
Cristian Preda, Peter Eckstein Kovacs (membru în Comisia juridica a Senatului) şi deputatul PDSR Cornel
Bădoiu (membru al Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor).
Adrian Cioroianu a fost de părere că mulţi alţi invitaţi nu au onorat aceasta dezbatere deoarece ''s-au simţit
oarecum ameninţaţi''

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Vizita Secretarului general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, Boutros
Boutros Ghali
RADOR, 6 - 8 martie; Rompres, 9 martie
Secretarul general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, Boutros Boutros Ghali, a venit într-o vizită
oficială de trei zile la Bucureşti, la invitaţia preşedintelui României,
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Cu prilejul prezenţei lui Boutros Boutros Ghali în România, la sediul MAE a fost organizată o întâlnire cu
ambasadorii ţărilor francofone acreditaţi la Bucureşti.
România este decisă să susţină candidatura dlui Boutros Boutros-Ghali pentru obţinerea unui nou mandat
de secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (OIF), a declarat vineri, ministrul român
de Externe, Mircea Geoană, exprimându-şi convingerea că decizia tării noastre va fi urmată şi de cea a
celorlalte ţări membre ale organizaţiei.
Ministrul român de Externe l-a primit, vineri, la sediul MAE, pe secretarul general al OIF, aflat pentru o vizită
de trei zile în România. Cu acest prilej, Boutros Boutros-Ghali a afirmat că România are un rol important în
promovarea francofoniei, în prezent şi alte tări sud-est europene dorind să fie membre ale organizaţiei.
România încercă să găsească noi modalităţi practice în vederea consolidării intereselor OIF, a precizat, la
rândul său, Mircea Geoană, subliniind că organizarea summit-ului OIF din 2005 la Bucureşti ar putea
reprezenta o ocazie extraordinară pentru tara noastră. România a avansat propunerea de a organiza
întâlnirea la nivel înalt a OIF din 2005
Boutros Boutros Ghali va susţine joi o conferinţă de presă având ca temă noile perspective ale Organizaţiei
Internaţionale a Francofoniei, cu accent pe deschiderea francofoniei către Europa Centrală şi de Est.
În cadrul convorbirilor care vor avea loc la Bucureşti, Boutros Boutros Ghali va analiza, împreună cu
autorităţile române, modalităţile concrete de accentuare a vizibilităţii polului de francofonie din Europa
Centrală şi de Est, având ca centru România şi cuprinzând în prezent 9 ţări.

Colaborare ANEIR-MAE
Curentul, 8 martie
Este de semnalat acţiunea comună pe care Ministerul Afacerilor Externe o derulează împreună cu ANEIR în
vederea promovării intereselor economice ale României pe plan extern
ANEIR (Asociaţia Naţionala a Exportatorilor şi Importatorilor din România) organizează o misiune economica
în Federaţia Rusa împreună cu Departamentul de comerţ Exterior şi promovare economica din cadrul
Ministerului Afacerilor Externe, reprezentanta comerciala a Federaţiei Ruse şi Ambasada României la
Moscova, la care vor participa oameni de afaceri din mai multe domenii de activitate. (p. 5)

Obiecţii la Legea secretului de stat din partea organizaţiei "Articolul 19"
BBC, 8 martie
Organizaţia britanică intitulată "Articolul 19", care militează pentru libertatea de exprimare se teme de
muşamalizarea unor cazuri de corupţie. Organizaţia a trimis pe adresa BBC obiecţii la Legea secretului de
stat şi a cerut guvernului britanic să solicite lămuriri ministrului de externe, Mircea Geoană, aflat în vizită la
Londra.
Nicu Teodorescu rezumă obiecţiile organizaţiei.
Reporter: Mai întâi o precizare, numele organizaţiei vine de la articolul cu acest număr din Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului. În cazul de faţă, organizaţia britanică de apărare a libertăţii de exprimare
este ocupată în special de scopul Legii secretului de stat din România. Potrivit organizaţiei, legea adoptată
ieri restrânge simţitor accesul la informaţii şi foloseşte definiţii înguste şi vagi despre ce înseamnă secret de
stat, motiv pentru care, sub incidenţa legii pot intra informaţii care potrivit legislaţiei internaţionale, n-au nici o
legătură cu secretul de stat. Secretele de stat sunt definite ca informaţii a căror dezvăluire poate prejudicia
securitatea naţională sau alte interese fundamentale ale ţării.
Organizaţia reproşează celor care au redactat textul legii că nu limpezesc aria informaţiei şi a secretului de
stat. "O ţară - se spune în protestul dat publicităţii de "Articolul 19" - nu poate să refuze accesul la toate
informaţiile privind securitatea naţională, ci trebuie să precizeze prin lege categoriile de informaţii care
trebuie ţinute secrete, ca să se protejeze astfel securitatea naţională". Organizaţia britanică are obiecţii şi în
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privinţa felului în care este definit în lege secretul profesional. Atâta timp cât aria informaţiilor profesionale cu
caracter secret nu este limpede definită, orice instituţie se poate erija de responsabilitate sub apărarea
secretului profesional şi poate acoperi informaţii de interes public. Legea nu prevede ca informaţiile să
devină publice când este vorba de interesul public.
De pildă, dezvăluiri legate de un caz de corupţie sau decizii ale unei instituţii care ar putea să prezinte un
grad ridicat de risc pentru mediu ori sănătatea cetăţenilor. Analizând textul legii votate în România,
organizaţia "Articolul 19" conchide că legea contravine dreptului cetăţenilor de a avea acces la informaţie,
dar şi normelor internaţionale în materie de legislaţie a secretului de stat. Aşa cum a fost votată, legea poate
apăra interesele unui guvern sau ale altuia, ferindu-l de dezbaterea publică sau de asumarea greşelilor. De
aceea, organizaţia britanică recomandă refacerea proiectului de lege în termeni limpezi şi cu amendamente
conforme legislaţiei internaţionale.

A treia reuniune a Grupului de lucru pentru educaţie în spiritul unei cetăţenii
democratice şi gestiune a diversităţii
DEUTSCHE WELLE, 21 martie
Relatare de Ioachim Alexandru - Ţelul fundamental al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est este
promovarea cooperării regionale în toate domeniile, fie că este vorba de îmbunătăţirea infrastructurii, de
garantarea securităţii zonale sau de democratizare şi respectare a drepturilor omului.
De aceste din urme aspecte, democratizare şi respectarea drepturilor omului, se ocupă membrii aşa-numitei
Mese de lucru 1 a Pactului de Stabilitate, în a căror arie de competenţe intră de asemenea problemele
legate de garantarea drepturilor minorităţilor şi de modernizarea procesului de învăţământ.
În noiembrie 1998, avusese loc la Graz, în Austria, o primă conferinţă pe teme de educaţie, în urma căreia sa hotărât demararea aşa-zisului Proces de la Graz.
Încă de la debutul Pactului de Stabilitate, în iunie 1999, învăţământul a fost identificat ca domeniu prioritar
pentru consolidarea unei societăţi democratice în Balcani.
Astfel, "Procesul de la Graz" a fost însărcinat cu coordonarea Comitetului pentru educaţie şi tineret din
cadrului Pactului de Stabilitate, numindu-se în continuare "Procesul lărgit de la Graz".
Ieri, a debutat la Timişoara a treia reuniune a Grupului de lucru pentru educaţie în spiritul unei cetăţenii
democratice şi gestiune a diversităţii. Acest grup de lucru este unul din cele şase ale Procesului lărgit de la
Graz şi este coordonat de Consiliul Europei.
Printre responsabilităţile sale, se numără promovarea educaţiei interculturale şi gestionarea problemelor
întâmpinate de membrii diverselor minorităţi în procesul de învăţământ.
Pe ordinea de zi a reuniunii de la Timişoara, figurează evaluarea stadiului în care se află cele 12 proiecte cu
start rapid încredinţate grupului de lucru amintit care au demarat lunile trecute. La unele din proiecte, există
rămâneri în urmă generate de alocarea cu întârziere a fondurilor, dar se estimează că toate vor fi puse în
practică până la finele anului.
De asemenea, va fi elaborată o strategie mai bine adaptată nevoilor regionale, care va fi prezentată în cadrul
viitoarei conferinţe a Mesei de lucru 1, prevăzute a avea loc în iunie 2001.
Prioritatea centrală de departe a tuturor meselor regionale, a instituţiilor, a organizaţiilor şi a grupurilor de
lucru este pregătirea conferinţei ţărilor finanţatoare ale Pactului de Stabilitate ce se va desfăşura în toamna
acestui an. Toate instituţiile implicate sunt interesate să propună proiecte şi strategii cât mai incitante şi mai
bine puse la punct.
La Timişoara, sunt prezente pentru două zile delegaţii din Albania, Croaţia, Serbia şi România, alături de
reprezentanţii unor organizaţii internaţionale printre care UNESCO, Programul Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare, Consiliul Europei, fundaţiile "Salvaţi copiii!" şi Soros.
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MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE
Prima conferinţă interguvernamentală România - UE
RADOR (29 martie) - RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI
Ministru delegat negociator şef, Vasile Puşcaş va participa vineri la Bruxelles la prima conferinţă
interguvernamentală România-UE din acest an desfăşurată la nivel de negociator şef. În cadrul lucrărilor,
reprezentanţii comunitari vor prezenta poziţia comună privind capitolul 'Dreptul societăţilor comerciale', ale
căror documente de poziţie au fost trimise de către România anul trecut pe 24 noiembrie.
Delegaţia română va avea totodată consultări tehnice cu reprezentanţii Comisiei Europene privind capitolul
"Pescuit", ale căror documente de poziţie au fost comunicate pe 23 februarie. Potrivit unui comunicat primit
de RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (29 martie, ora 21:00), Ministerul Integrării Europene doreşte ca
până la sfârşitul anului viitor să aibă loc deschiderea tuturor capitolelor de negociere cu UE, dar şi
închiderea unui număr cât mai mare dintre acestea.

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Asociaţia "Manfred Wörner" va organiza o reuniune pe tema integrării euroatlantice
RADOR, Rompres, 12 martie
În atenţia Ministerului Apărării Naţionale ar trebui să fie şi interesul pe care Asociaţia "Manfred Wörner" îl are
privind integrarea euroatlantică şi intenţia acesteia de a organiza o reuniune pe această temă în luna aprilie.
Asociaţia Euro-Atlantică ''Manfred Wörner'' salută iniţiativa partidelor politice parlamentare de semnare a
unei declaraţii comune privind reafirmarea consensului politic pentru aderarea României la NATO.
Asociaţia Euro-Atlantică ''Manfred Wörner'' consideră necesară lărgirea cadrului de susţinere a eforturilor de
integrare în Alianţă, având în vedere importanta deosebită a acestui obiectiv naţional al României, şi face un
apel la solidarizarea forţelor politice e xt r a par la men t are , a c er c uri lo r aca de mic e , a m as s - me di a
ş i a o r ga niz a ţi il or neguvernamentale care activează în domeniul integrării euro-atlantice.
Având în vedere intervalul de timp limitat până în 2002, când în cadrul reuniunii la nivel înalt de la Praga
statele membre ale Alianţei urmează să decidă continuarea procesului de lărgire, Asociaţia Euro-Atlantică
''Manfred Wörner'' susţine, de asemenea, necesitatea coordonării acţiunilor civice, diplomatice, militare şi
economice ale României, în sensul construirii unei strategii politice credibile şi eficiente.
În acest context, în luna aprilie 2001, cu ocazia marcării a 51 de ani de la semnarea Tratatului Atlanticului de
Nord, Asociaţia Euro-Atlantică ''Manfred Wörner'' organizează o reuniune menită să conducă la o evaluare a
progreselor înregistrate până în prezent, precum şi a acţiunilor care trebuiesc întreprinse în continuare
pentru susţinerea candidaturii integrării României în comunitatea de securitate şi apărare euro-atlantică.
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MINISTERUL TURISMULUI
Colaborare intre Ministerul Turismului şi ANTREC
DEUTSCHE WELLE , 5 martie
Intr-un interviu cu ministrul turismului, Dan Matei Agathon, având ca temă dezvoltarea turismului românesc,
acesta a precizat colaborarea dintre ministerul pe care îl conduce şi ANTREC (Asociaţia Naţională pentru
Turism Rural, Ecologic şi Cultural)
Rubrica "Carnet european" - Realizator: AchiIom Alexandru
În ediţia de astăzi vă vom prezenta un interviu realizat de colegul nostru Ernst Mainhardt cu ministrul român
al turismului, Dan Matei Agathon, pe marginea perspectivelor dezvoltării turismului în România. Interviul a
fost realizat cu ocazia prezenţei demnitarului român la Bursa Internaţională pentru Turism de la Berlin.
Reporter: Suntem din nou împreună la Târgul Internaţional de Turism din Berlin. După cât ţin minte,
România nu a lipsit niciodată. Cum vă explicaţi această importanţă pe care România o acordă expoziţiei
berlineze de turism?
Dan Matei Agathon: România participă la această manifestare extrem de importantă, unde se strânge elita
turismului internaţional de la înfiinţare, de 34 de ani. Suntem printre veteranii participării la ITB. Eu îl
consider, şi nu numai eu, cel mai important târg de turism din lume şi este firesc să încercăm să participăm
în condiţiile cele mai bune. Din păcate, am preluat din mers toate pregătirile pentru participarea noastră, dar,
cu efort şi cu câţiva tineri care fac parte din staff-ul meu acum în al doilea mandat de ministru, am reuşit să
participăm în condiţii pe care le veţi aprecia singuri. Am spus că am preluat din mers, pentru că eu sunt
adeptul unui alt concept, şi anume conceptul de promovare agresivă. Într-o competiţie extrem de dură, în
care sute de agenţii de turism, sute de ţări aleargă după o marfă din ce în ce mai rară, pe care o reprezintă
turistul străin, este firesc să ieşi cu ceva atractiv...
Nu am neglijat şi nici nu aveam cum să neglijăm turismul rural. Am venit cu ANTREC (Asociaţia Naţională
pentru Turism Rural, Ecologic şi Cultural) din Tulcea, încercând să motivăm publicul german spre Deltă, o
zonă pe care o cunoaşte şi pe care ştim că o iubeşte. Desigur, şi oferta pentru litoralul românesc, ofertă
foarte bine cunoscută şi încă apreciată aici, în Germania. În acelaşi timp, avem 57 de firme de turism care îşi
prezintă oferta proprie.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
ONG-urile au solicitat scutirea de TVA a creditelor nerambursabile din cadrul
programului PHARE
A.M. PRES, 12 martie
Ministerul Finanţelor Publice va trebui să formuleze un răspuns referitor la solicitarea ONG-urilor ca
creditele nerambursabile, obţinute în cadrul programului PHARE să fie scutite de TVA
Nemulţumirea ONG-urilor a fost cauzata de impunerea plăţii TVA-ului chiar şi în cazul creditelor PHARE,
deşi Comisia Europeana nu este plătitoare de TVA, în calitate de instituţie a Uniunii Europene. În acest caz,
organizaţiile care obţin fonduri nerambursabile PHARE trebuie sa scoată bani din propriul buzunar pentru
achitarea TVA. În consecinţă, ONG-urile sunt hotărâte sa obţină plata TVA în funcţie de particularităţile
finanţatorului.
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MINISTERUL DE INTERNE
Poliţiştii neoprotestanţi din tara şi-au constituit o asociaţie cu caracter creştin
Adevărul, 23 martie, p. 20, Cristian Mihai Chiş
Trei poliţişti din Cluj, Oradea şi Bucureşti au înfiinţat o asociaţie intitulată Asociaţia Poliţiştilor Creştini, care a
fost înregistrată la Judecătoria Cluj Napoca. În prezent aceasta organizaţie are 35 de membrii, toţi angajaţi ai
Ministerului de Interne, iar majoritatea lor sunt practicanţi ai unor secte neoprotestante. Vasile Şeulean,
preşedintele APC a precizat ca organizaţia îşi propune să-şi ajute membrii prin consiliere spiritual-creştină,
pentru reducerea stresului şi creşterea nivelului de pregătire profesionala acestora prin "prelucrarea "pildelor
din Biblie. La nivel mondial, există Federaţia Internaţională a Poliţiştilor Creştini.

Decernarea diplomelor de excelenţă pe anul 2000 ale Fundaţiei "Revista
Jandarmeriei Române"
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (29 martie, ora 10:15)
Realizator: Reporter Reghina Dumitrescu
Realizator: Aseară a avut loc festivitatea decernării diplomelor de excelenţă pe anul 2000 ale Fundaţiei
"Revista Jandarmeriei Române".
Reporter: Printre cei cărora li s-a decernat diploma de excelenţă se numără Mircea Albulescu pentru
întreaga activitate artistică şi pedagogică, general de divizie Tudor Cerapin pentru organizarea, conducerea
şi rezultatele obţinute în executarea misiunilor de ordine publică, Dragoş Şeuleanu, director general executiv
al SRR pentru excepţionala deschidere a Radio România faţă de Jandarmeria Română, generalul de corp
de armată Sergio Siracusa, comandantul general al armei carabinierilor din Italia, generalul Pierre
Steinmetz, directorul general al Jandarmeriei naţionale franceze. În exclusivitate pentru RADIO ROMÂNIA
ACTUALITĂŢI, doi reprezentanţi ai Jandarmeriilor din Franţa, respectiv Italia ne-au acordat un scurt interviu.
Pierre Steinmetz: Sunt locotenent-colonel /.../, ataşat militar francez la Bucureşti şi mă bucur foarte mult şi
sunt onorat de acest premiu, care este un semn pentru cooperarea între Jandarmeria Franceză şi
Jandarmeria Română. Cum ştiţi, Jandarmeria Română s-a făcut după modelul francez, acum 151 de ani, şi
mă bucur că nivelul de colaborare este mai bun cu fiecare an care trece. De exemplu, cum ştiţi, se va face o
Şcoală de aplicaţie de ofiţeri de jandarmerie la Roşu. Şcoala va fi deschisă şi pe plan regional şi în acest
plan avem la Bucureşti pe locotenent-colonel Mopa, care este cooperant militar din Jandarmeria Franceză,
consilierul comandantului acestei şcoli de aplicaţie şi vor mai veni un maior şi un jandarm francez şi un alt
subofiţer pentru lucrări şi şantier de reabilitare. Adică, această colaborare între Franţa şi Jandarmerie merge
înainte. Am trimis în Franţa în zece ani cam 30 de ofiţeri români din Jandarmeria Română să fie pregătiţi în
Franţa şi mă bucur de acest fapt.
Colonel Giuseppe Pode, ataşat militar al Ambasadei Italiei din Bucureşti: Mă aflu astăzi aici pentru a-l
reprezenta pe dl general Sergio Siracusa, comandantul Armei carabinierilor italieni. În numele generalului
Siracusa doresc să mulţumesc în mod deosebit comandantului şi autorităţilor Jandarmeriei Române, precum
şi directorului "Revistei Jandarmeriei" pentru conferirea acestei diplome de excelenţă, semn al prieteniei care
leagă Jandarmeria Română şi Carabinieri italieni. Interpretând gândul dlui general Siracusa, pot afirma cu
certitudine că această prietenie va continua să se consolideze în viitor, iar Carabinieri italieni vor fi mereu
aproape de Jandarmeria Română şi mereu gata să coopereze cu aceasta.
Potrivit generalului Dan Fătuloiu, prim adjunct al şefului DCCO, Organizaţiile teroriste şi mafia italiană
reprezintă o ameninţare la siguranţa naţională.
Adevărul, 29 martie
"Printre ameninţările majore la siguranţa naţională a României se numără terorismul internaţional", a
declarat, ieri, în cadrul unei mese rotunde organizată la Cercul Militar Naţional, de Fundaţia Colegiului
Naţional de Apărare, primul adjunct al Şefului Direcţiei de Combatere a Crimei Organizate din cadrul IGP,
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generalul Dan Valentin Fătuloiu. El, a precizat că teroriştii, în urma dispariţiei unor "sponsori" s-au orientat
spre crima organizată, pentru obţinerea de finanţare. În România au fost identificaţi mari mulţi membrii ai
unor organizaţii disidente palestiniene, ai unor organizaţii fundamentalist - islamice şi organizaţii etnicseparatiste. O serie de organizaţii teroriste precum PKK şi Hezbolahh derulează însă şi acţiuni de trafic de
stupefiante, armament, muniţie, explozivi, monedă falsă şi trafic de persoane
Generalul Fătuloiu a mai spus că economia subterană reprezintă 40 la suta din PIB, iar evaziunea fiscală
acoperă 70 la sută din buget.

MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
Un nou catalog electronic "Pro Business Romania"
Curentul, 29 martie
Camera de Comerţ şi Industrie a Românei şi a Municipiului Bucureşti (CCIRMB) a realizat şi în acest an
catalogul electronic CD ROM "Pro Business Romania" care cuprinde informaţii detaliate despre firme
româneşti din diferite sectoare de activitate. Catalogul e realizat în ediţie bilingvă, româno-engleză. El va fi
distribuit prin intermediul canalelor de legătură de care beneficiază CCIRMB în calitate de membru al
Asociaţiei Europene a Editorilor de Cataloage, al Asociaţiei Europene a Societăţilor de Informaţii, al Camerei
Internaţionale de Comerţ de la Paris şi al EUROCHAMBERS. Versiunea pe Internet se găseşte la adresa
www.ccir.ro/pro2001

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE
Ministerul pentru IMM preia obligaţiilor statului prevăzute în statutul Fundaţiei PostPrivatizare, ca urmare a desfiinţării ANDR
MEDIAFAX ECONOMIC, 30 martie
Guvernul a aprobat joi, prin hotărâre, preluarea, de către Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţie, a tuturor drepturilor şi obligaţiilor statului prevăzute în statutul Fundaţiei Post-Privatizare, ca
urmare a desfiinţării Agenţiei Naţionale de Dezvoltare Regională (ANDR).
Agenţia Naţională pentru Privatizare a fost autorizată să constituie Fundaţia Română Post-Privatizare, ca
persoană juridică română, apolitică şi non-profit, cu scopul de a susţine financiar societăţile comerciale mici
şi mijlocii cu capital majoritar privat în România. Atribuţiile Fundaţiei au fost preluate succesiv de Ministerul
Privatizării, Agenţia Naţională pentru IMM-uri şi Agenţia Naţională pentru Dezvoltare.
Fundaţia va fi condusă de un consiliu de administraţie, compus din doi membri: un reprezentat al MIMMC şi
un reprezentant al Comisiei Comunităţii Europene.
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ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ
Copii instituţionalizaţi
Adevărul, 19 februarie, p. 2, O.I.
Deşi are competente în chestiunea copiilor institutionalizaţi, Baroneasa Nicholson, preocupata la Cotroceni
mai mult de NATO şi de tehnologia informaţiei.
Preşedintele Ion Iliescu, după ce a prezentat-o pe Emma Nicholson ca pe o "prietenă foarte activă a
României", a spus că "problema copiilor instituţionalizaţi a devenit o prioritate naţională şi ca guvernul
pregăteşte un proiect de lege prin care ONG-urile, organizaţiile guvernamentale, societatea civilă şi
comunităţile locale să se mobilizeze pentru rezolvarea ei."

Brigitte Bardot i-a dăruit preşedintelui Iliescu prima medalie a fundaţiei sale şi o
statuetă
MEDIAFAX GENERAL, 2 martie
Brigitte Bardot i-a dăruit, vineri, preşedintelui Ion Iliescu prima medalie a fundaţiei pentru protecţia animalelor
pe care o conduce, cu prilejul zilei de naştere a şefului statului român.
Preşedintele Iliescu i-a dăruit lui Brigitte Bardot un buchet de flori şi a primit de la aceasta o statuetă care o
înfăţişează pe actriţa franceză.
În cadrul întâlnirii, de vineri, de la Palatul Cotroceni, Bardot l-a informat pe preşedinte că România este
prima ţară în care a experimentat campania de sterilizare a câinilor comunitari. Urmare a rezultatelor
înregistrate, organizaţii pentru protecţia animalelor din Bulgaria, Iugoslavia şi Rusia i-au solicitat recent
sprijinul.

Brigitte Bardot şi-a exprimat dezacordul faţă de practica utilizării urşilor în scopul distracţiei
în câteva restaurante din Braşov şi Bran. Preşedintele Iliescu i-a spus însă că autorităţile
române pregătesc un proiect legislativ privind protecţia fondului cinegetic.
Brigitte Bardot i-a sugerat şefului statului ca autorităţile de la Bucureşti să elaboreze o lege a protecţiei
animalelor.
Discuţia dintre preşedintele Iliescu şi Brigitte Bardot a decurs într-o atmosferă amicală. La final, Ion Iliescu şia exprimat satisfacţia faţă de vizita lui Brigitte Bardot la Bucureşti, o actriţă îndrăgită de generaţia sa. El a
adăugat că Bardot este un simbol al Franţei şi al acţiunii umane de ocrotire a animalelor.
Brigitte Bardot a declarat că va păstra imaginea de om bun, iubitor de animale a preşedintelui Iliescu. "Să nu
fiţi un vânător al animalelor", i-a spus ea şefului statului. Iliescu i-a răspuns că premierul Adrian Năstase este
vânător. "Atunci trebuie să schimbaţi primul ministru", a spus Brigitte Bardot.

Asociaţia Foştilor Refugiaţi Politici îi cere şefului statului să dispună prezentarea
detaliilor legate de activitatea lui Ristea Priboi
MEDIAFAX

GENERAL, 5 martie

Asociaţia Foştilor Refugiaţi Politici din România îi cere preşedintelui Ion Iliescu, printr-o scrisoare
deschisă, să dispună "dezvăluirea în faţa opiniei publice româneşti şi internaţionale", în detaliu, a atribuţiilor
de serviciu ale lui Ristea Priboi, preşedinte al Comisiei parlamentare de control a SIE şi activitatea
desfăşurată de acesta până în decembrie 1989.
Asociaţia Foştilor Refugiaţi Politici anunţă că este "deosebit de îngrijorată" de ultimele declaraţii făcute de Ion
Iliescu cu privire la cazul Priboi şi cere ca, în cazul în care se dovedeşte că Ristea Priboi a fost implicat în
"operaţii represive", acesta să nu mai poată ocupa postul de şef al Comisiei de control a SIE.
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Asociaţia mai cere elucidarea "morţilor suspecte" a lui Vlad Georgescu şi ale altor directori şi redactori ai
postului de radio "Europa Liberă" printre care Noël Bernard şi Emil Georgescu, în anii `80.
În scrisoarea deschisă adresată lui Ion Iliescu se precizează că Asociaţia Foştilor Refugiaţi Politici este
compusă "tocmai din acei români care au constituit obiectul Direcţiei de Informaţii Externe, în cadrul căreia a
lucrat Ristea Priboi înainte de 1989".
În mesajul adresat şefului statului se apreciază că "responsabilităţile regimului comunist nu sînt egal
împărţite între cetăţenii de rând", astfel încât "nu pot fi puşi pe acelaşi plan victimele şi călăii acestora".
Preşedintele Ion Iliescu a apreciat, joi, în cadrul unei conferinţe de presă, că Ristea Priboi a fost ales la
conducerea Comisiei parlamentare de control a activităţii SIE ”inclusiv pentru că a lucrat în acest domeniu”.
Şeful statului a declarat, răspunzând unei întrebări privind implicaţiile numirii lui Priboi la şefia comisiei
respective asupra procesului de aderare a României la NATO, că un om nu trebuie blamat pe viaţă pentru
că a lucrat într-o anumită perioadă în structurile SIE, cu excepţia cazului în care s-ar putea demonstra că ar
fi participat personal la acţiuni de poliţie politică.
Preşedintele Iliescu consideră că ”trebuie să ne eliberăm de această încărcătură emoţională şi psihologică
care apasă asupra climatului din ţară". El a adăugat că societatea românească trebuie să privească înainte
şi fiecare să dea socoteală de faptele lui.

Deschiderea oficială a Anului Brâncuşi
Rompres, 6 martie 2001
În prezenţa preşedintelui României, Ion Iliescu, la Academia Română a avut loc, marţi, lansarea oficială a
Anului Brâncuşi, fiind constituit Comitetul de coordonare al cărui preşedinte de onoare este primul-ministru.
Toate acţiunile şi manifestările Anului Brâncuşi urmează să se desfăşoare sub înaltul patronaj al
Preşedintelui României.
În deschiderea manifestării, preşedintele Academiei Române, Eugen Simion, a specificat faptul că prin
Hotărârea de Guvern privind organizarea manifestărilor prilejuite de aniversarea a 125 de ani de la naşterea
sculptorului Constantin Brâncuşi s-a creat Comitetul de coordonare ''Anul Brâncuşi'', format din
aproximativ 40 de persoane.
Manifestările sunt cuprinse în Programul ''Anul 2001 - Anul Brâncuşi'' şi se referă la dominante importante ce
caracterizează creaţia brâncuşiană. Acad. Eugen Simion şi-a exprimat dorinţă ca o serie de acţiuni să fie
realizate de înaltul for academic în colaborare cu Ministerul Culturii şi Cultelor, aşa cum s-a întâmplat şi în
''Anul Eminescu''. Domnia sa a anunţat un colocviu internaţional la Bucureşti, la 17 şi 18 mai, cu participarea
unor vestiţi brâncuşiologi din întreaga lume. Se doreşte editarea unui volum ''Brâncuşi'' care să cuprindă
toate materialele referitoare la marele sculptor.
Ministrul Culturii şi Cultelor, Răzvan Theodorescu, a punctat unele repere din programul ''Anul Brâncuşi'',
menţionând că la Paris au fost vernisate marţi două expoziţii de fotografii-document Brâncuşi. De
asemenea, va fi organizată, la Bucureşti, o expoziţie ce va cuprinde lucrări aflate în patrimoniul Muzeului
Naţional de Artă al României, al Muzeului de Artă din Craiova, dar şi lucrări aflate în colecţii particulare. Se
va lansa un CD-ROM, care să conţină întreaga operă, texte critice, documente şi mărturii inedite,
coordonatori fiind Barbu Brezianu şi Mihai Oroveanu.
Într-o piaţă din Bucureşti, care va purta numele lui Brâncuşi, va fi amplasat bustul maestrului, realizat de
artista Milita Pătraşcu, cu sprijinul Fundaţiei Internaţionale Franco-Române. Se va institui o bursă de debut
pentru un tânăr sculptor (eventual la Paris), precum şi un premiu de excelentă în artele vizuale acordat
pentru întreaga activitate unui artist sau critic ce a contribuit la promovarea pe plan internaţional a artei
româneşti.
Editura Video a Ministerului Culturii şi Cultelor a realizat deja filmul documentar ''Brâncuşi''.
Ministerul Culturii şi Cultelor va crea şi o pagină Brâncuşi pe Internet. Programul de acţiuni cuprinde
începerea restaurării bisericii, care ''a condus la proiectul Calea Eroilor'' de la Tg.Jiu.
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Ministrul Răzvan Theodorescu a afirmat că va fi achiziţionată orice lucrare Brâncuşi, oferită spre vânzare,
remarcând că s-au făcut demersuri pentru achiziţionarea lucrării ''Cap de copil'' pentru patrimoniul Muzeului
Naţional de Artă al României. Ministrul Culturii şi Cultelor nu a destăinuit care este preţul solicitat de
proprietar.
În acest sens, întrebat de ziarişti, preşedintele Ion Iliescu a spus că este vorba de câteva sute de mii de
dolari, precum a fost informat de către ministrul Theodorescu. ''Este o chestiune care trebuie să ne
preocupe, fiindcă sunt opere fundamentale, ce trebuie să rămână în patrimoniul naţional şi, decât să se
înstrăineze, mai bine să se facă un astfel de efort'', a menţionat preşedintele României.

Ion Iliescu i-a conferit Ordinul Naţional "Steaua României" secretarului general al
Organizaţiei Mondiale a Francofoniei
RADOR - RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI, 8 martie
Preşedintele României, Ion Iliescu, a conferit joi Ordinul Naţional "Steaua României" în Grad de Mare Cruce
secretarului general al Organizaţiei Mondiale a Francofoniei, Boutros Boutros-Ghali, pentru contribuţia sa la
evidenţierea rolului României ca centru al polului francofoniei recent creat în Europa de Est.
Mulţumind pentru distincţia acordată, Boutros Boutros-Ghali a afirmat că francofonia are nevoie de ţara
noastră, care poate juca un rol foarte important în cadrul acestei organizaţii. Ceremonia a fost urmată de
convorbiri între preşedintele României, Ion Iliescu, şi secretarul general al Organizaţiei Mondiale a
Francofoniei, Boutros Boutros-Ghali, care a deţinut anterior funcţia de secretar general al ONU

Iliescu propune ca Summit-ul Froncofoniei din 2005 să aibă loc la Bucureşti
MEDIAFAX

GENERAL , 8 martie

Ion Iliescu a propus, joi, la întâlnirea cu Boutros Boutros Ghali, secretar general al Organizaţiei Mondiale a
Froncofoniei (OMF), ca Summit-ul Francofoniei din anul 2005 să aibă loc la Bucureşti.
Preşedintele Ion Iliescu l-a primit, joi, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al OMF, Boutros Boutros
Ghali.
Şeful statului a declarat, la finalul întrevederii, că dialogul cu Boutros Ghali este un element esenţial în
relaţiile României cu organismele internaţionale.
Boutros Ghali a precizat că, în luna iunie, în Ottawa, vor avea loc Jocurile Olimpice ale Francofoniei, la care
va participa şi o importantă delegaţie română. Tot în acest an, la Quebec, va avea loc reuniunea
Parlamentului tineretului francofon, iar în toamnă, la Beirut, Summit-ul Francofoniei.

Convorbirile preşedintelui Ion Iliescu cu secretarul general al Francofoniei şi fost
secretar general al ONU, Boutros Boutros-Ghali
RADOR , 8 martie
Preşedintele României Ion Iliescu a avut joi, la Palatul Cotroceni, convorbiri cu secretarul general al
Francofoniei şi fost secretar general al ONU, Boutros Boutros-Ghali. Anterior, şeful statului român i-a
conferit oaspetelui său Ordinul Naţional "Steaua României" în Grad de Mare Cruce pentru contribuţia sa la
evidenţierea rolului României ca centru al polului francofoniei, recent creat în Europa de Est.
După convorbiri, preşedintele Ion Iliescu a declarat că a propus ca Bucureştiul să reunească reuniunea la
nivel înalt a Francofoniei din anul 2005. La rândul său, Boutros Boutros-Ghali a anunţat că în acest an, la 14
iulie, vor începe la Ottawa, în Canada, Jocurile Olimpice ale Francofoniei, iar la Quebec va avea loc o
reuniune a Parlamentului Tinerilor din ţările francofone - a informat RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI.
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Alianţa Civică solicită Curţii Constituţionale să nu dea aviz Legii privind protecţia
informaţiilor clasificate şi Preşedinţiei să nu o promulge
MEDIAFAX GENERAL, 9 martie
Alianţa Civică (AC) solicită Curţii Constituţionale să nu dea aviz Legii privind protecţia informaţiilor clasificate
(Legea secretului de stat şi de serviciu), iar Preşedinţiei României să nu promulge legea în forma votată de
Parlament, se arată într-un comunicat remis, vineri, agenţiei MEDIAFAX.
"Sub pretextul alinierii la legislaţia comunitară şi al atingerii unui pretins barem pentru obţinerea regimului
vizelor Schengen, Parlamentul lipsit de opoziţie (cu excepţia notabilă a PD) a votat «Legea secretului de stat
şi de serviciu» - o lege negativistă, restrictivă şi dictatorială, atât în formă, cît şi în fond, care aduce grave
prejudicii libertăţii de expresie a cetăţeanului şi libertăţii presei în particular", apreciază Alianţa Civică, care
susţine că în majoritatea ţărilor democratice toate restricţiile cuprinse în legea secretului de stat se referă
doar la apărarea naţională.
AC afirmă că se impune, în schimb, adoptarea de urgenţă a legii accesului la informaţie pentru fiecare
cetăţean, care să statueze posibilitatea controlării funcţionării instituţiilor de către societate. "În absenţa
acesteia, legea secretului rămâne intolerantă şi antidemocratică, impunând interdicţiile fără a fi cunoscute
normele", se mai arată în comunicat.
Cele două Camere ale Parlamentului au adoptat, miercuri, proiectul legii privind protecţia informaţiilor
clasificate, care prevede că protecţia secretelor de stat constituie o obligaţie legală şi o îndatorire civică a
tuturor cetăţenilor României, prin care se exprimă fidelitatea faţă de ţară.
Proiectul prevede că toţi cei care intră în posesia unor informaţii secrete de stat, "indiferent de împrejurarea
în care aceasta a avut loc", sînt obligaţi să protejeze aceste informaţii.
Proiectul legii privind informaţiile clasificate reglementează şi protecţia informaţiilor secrete de serviciu,
respectiv acele informaţii a căror divulgare este de natură să lezeze interesele unei persoane juridice. În
proiect se prevede că publicarea informaţiilor secrete de stat se pedepseşte cu închisoare de la trei la 10
ani.
Adoptarea legii este necesară pentru îndeplinirea angajamentelor din planul anual de aderare la NATO.
Prevederile legii privind protecţia informaţiilor au fost însă criticate de presă şi chiar de unii parlamentari.
Primul ministru Adrian Năstase a cerut, vineri, ca preşedintele Ion Iliescu "să analizeze cu atenţie" legea
privind protecţia informaţiilor clasificate, recent adoptată de Parlament, iar dacă Preşedinţia consideră
necesară o reformulare a acesteia, să o trimită înapoi Legislativului. Primul-ministru a făcut referire la
observaţiile făcute de consilierul prezidenţial Octavian Ştireanu, cu privire la legea protecţiei informaţiilor
clasificate şi a afirmat că acestea sînt "simultane" cu "neclarităţile" create de această lege şi sesizate de
Guvern.
"Nu vrem ca presa să sufere", a mai spus Adrian Năstase, arătând că este nevoie ca, în perioada ce va
urma, să fie susţinută elaborarea unei legi a liberului acces la informaţia de interes public.
Preşedintele Ion Iliescu a declarat, vineri, că în momentul în care va primi Legea privind protecţia
informaţiilor clasificate pentru promulgare, va analiza textul ei şi, dacă vor fi necesare unele modificări, o va
retrimite Parlamentului. Preşedintele Iliescu a menţionat că adoptarea acestui act normativ constituie una
dintre cerinţele pentru aderarea la Uniunea Europeană şi NATO. "Nimeni nu o să ne introducă într-o familie
care emite exigenţe ale păstrării secretului, dacă la noi asemenea chestiuni nu au rigoarea
corespunzătoare", a spus Iliescu.

Preşedintele Ion Iliescu consideră necesară consolidarea Mişcării Europene
Rompres, 7 martie
Preşedintele României, Ion Iliescu, şi preşedintele Asociaţiei Române pentru Europa, Corneliu Zeană, au
subliniat, miercuri, în cadrul unei întâlniri, necesitatea consolidării Mişcării Europene în vederea
realizării obiectivelor de integrare europeană.
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Asociaţia reprezintă în România Mişcarea Europeană, forul ideologic al unificării europene, şi urmăreşte
susţinerea cauzei României pe lângă Uniunea Europeană, prin participarea la acţiuni care vizează proiecte
europene de dezvoltare, extindere şi construcţie instituţională.

Mai multe organizaţii solicită preşedintelui României să nu promulge Legea privind
informaţiile clasificate
MEDIAFAX GENERAL, Monitoring Media: Radio România Actualităţi, 14 martie
Mai multe organizaţii pentru apărarea drepturilor omului solicită preşedintelui Ion Iliescu să nu promulge
Legea privind informaţiile clasificate, considerând că aceasta reprezintă un pericol pentru regimul democratic
neconsolidat din România şi ar îndepărta ţara de la obiectivul integrării europene, se arată într-un comunicat
remis, miercuri, agenţiei MEDIAFAX, de către Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România Comitetul Helsinki (APADOR-CH).
APADOR-CH, Asociaţia ACCEPT, Centrul pentru Jurnalism Independent, Fundaţia pentru o Societate
Deschisă, Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului, Societatea Independentă Română a
Drepturilor Omului, Societatea Academică Română, Asociaţia Română pentru Transparenţă, Agenţia de
Monitorizare a presei, Centrul Logistic Tactic, Liga Pro-Europa din Târgu Mureş, Asociaţia ANA şi AAPADO
din Braşov consideră că legea, în forma ei actuală, "periclitează însăşi democraţia din România, îngrădind
sever transparenţa activităţii autorităţilor publice, accesul presei şi al opiniei publice la informaţiile oficiale,
libertatea de exprimare, accesul în justiţie".
Potrivit comunicatului, legea este contrară prevederilor tratatelor internaţionale ratificate de România şi pune
în pericol aderarea ţării la organismele euroatlantice, având în vedere faptul că toate documentele Consiliului
Europei recomandă statelor membre să adopte o legislaţie care să garanteze accesul la informaţiile oficiale
şi nu secretizarea acestora.
De asemenea, reprezentanţii organizaţiilor consideră că actuala lege nu prevede nici o cale de atac în
justiţie pentru persoanele care se consideră lezate în drepturile lor de instituţiile abilitate să aplice legea, că
informaţiile protejate de această lege depăşesc cu mult sfera siguranţei naţionale, iar declasificarea
informaţiilor la intervale de timp precis determinate nu este reglementată, că nu include prevalenţa
interesului public în accesul la informaţii oficiale, că este excesiv dreptul Guvernului de a emite hotărâri,
nesupuse controlului parlamentar, în domeniul informaţiilor secrete şi că este inacceptabilă "obligarea tuturor
persoanelor la delaţiune, sub pretextul fidelităţii faţă de ţară".
Cele două Camere ale Parlamentului au adoptat, săptămâna trecută, proiectul legii privind protecţia
informaţiilor clasificate, care prevede că protecţia secretelor de stat constituie o obligaţie legală şi o
îndatorire civică a tuturor cetăţenilor României, prin care se exprimă fidelitatea faţă de ţară.
Proiectul prevede că toţi cei care intră în posesia unor informaţii secrete de stat, "indiferent de împrejurarea
în care aceasta a avut loc", sînt obligaţi să protejeze aceste informaţii. Proiectul legii privind informaţiile
clasificate reglementează şi protecţia informaţiilor secrete de serviciu, respectiv acele informaţii a căror
divulgare este de natură să lezeze interesele unei persoane juridice. În proiect se prevede că publicarea
informaţiilor secrete de stat se pedepseşte cu închisoare de la trei la 10 ani.
Adoptarea legii este necesară pentru îndeplinirea angajamentelor din planul anual de aderare la NATO.
Prevederile legii privind protecţia informaţiilor au fost însă criticate de presă şi chiar de unii parlamentari.
Grupurile parlamentare ale PNL şi PD din Camera Deputaţilor au decis, luni, în şedinţe separate, să
conteste la Curtea Constituţională unele prevederi din legea privind secretul de stat
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Premiile Fundaţiei ''J.M. Juran''
Rompres, 15 martie
Preşedintele Ion Iliescu a pledat, joi, pentru calitate în toate domeniile, inclusiv în actul de guvernare, intr-o
ceremonie de acordare a premiilor pentru calitate de către Fundaţia ''Premiul Român pentru Calitate - J.M.
Juran''.
Şeful statului a apreciat ca prin lansarea programului de acordare a acestor premii, cu sprijinul Uniunii
Europene, ''România intră în cursa pentru calitate''.
''Ne scăldăm acum într-o apă nu tocmai pură, a imperfecţiunilor'', a afirmat preşedintele Iliescu. Şeful
statului a adăugat că, de aceea, România trebuie să tindă spre perfecţiune în toate domeniile, aplicând
criteriile calităţii.
Preşedintele Iliescu a dat ca exemplu cazul Japoniei care, după cel de-al doilea război mondial, a aplicat o
strategie naţională de dezvoltare, ce avea ca principale direcţii asimilarea tehnologiilor de vârf şi
managementul. Dl Ion Iliescu a spus că japonezii au demarat o mişcare pentru dezvoltarea ''artei
conducerii'', învăţând din experienţa în domeniu a Statelor Unite ale Americii. Datorita rezultatelor obţinute,
după un timp, perioada, chiar americanii au fost cei care au spus: ''Daca japonezii pot, noi de ce nu am
putea'', a arătat Ion Iliescu.
Şeful statului a afirmat ca şi romanii trebuie sa înveţe că ''nu se poate decât bine'', referindu-se la o
zicala, care spune ''se poate şi aşa''.
Laureaţii Fundaţiei ''J.M. Juran'' sunt, la categoria intreprinderi mari, Regia Autonomă Monitorul Oficial şi
S.C. Oltchim Râmnicu Vâlcea, iar la categoria intreprinderi mici şi mijlocii, societăţile J.T. International
Manufacturing Romania SA şi URB Tuborg SRL. De asemenea, la categoria intreprinderi mici şi mijlocii au
fost acordate două distincţii de finalist societăţilor Matricon S.A. Târgu Mures şi Celsius 2000 Bucureşti.
Ceremonia de decernare a premiilor s-a desfăşurat, joi, în Sala de spectacole a Palatului Cotroceni, sub
patronajul preşedintelui Ion Iliescu.
(România Liberă, 19 martie p. 9, Au fost acordate primele Premii Române pentru Calitate "J.M.Juran")

Reprezentanţi ai partidelor şi ai societăţii civile vor semna o declaraţie comună de
susţinere a integrării României în NATO
MEDIAFAX, 28 martie 2001
Reprezentanţi ai partidelor, sindicatelor, patronatului, mediului academic şi ai altor organizaţii ale societăţii
civile vor semna, sâmbătă, la Snagov, o declaraţie comună pentru susţinerea demersurilor României de
integrare în NATO, a declarat, miercuri, preşedintele Iliescu.
Preşedintele Iliescu a precizat că organizarea Forumului de la Snagov este o acţiune similară celei din 1995,
când, tot la Snagov, s-a semnat o declaraţie privind aderarea României la Uniunea Europeană.
La reuniune vor participa şeful statului, primul ministru, ministrul Apărării şi cel de Externe.

RAPORTURI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ - ONG
Autorităţile trebuie să comunice în termen de 24 de ore informaţiile de interes public
solicitate de mass-media
MEDIAFAX GENERAL, 28 martie
Informaţia de interes public solicitată de reprezentanţii mass-media, constând în confirmarea unei ştiri sau
comentarea ei, vor fi comunicate de autorităţile publice de regulă pe loc sau cel mult în 24 de ore, au stabilit,
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miercuri, membrii Comisiei pentru cultură a Camerei Deputaţilor, la dezbaterea proiectului de lege iniţiat de
deputatul PNL, Mona Muscă privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a proiectului de lege
propus pe această temă de Guvern.
Deputatul UDMR, Marton Arpad a arătat că "s-ar putea să existe informaţii cerute de presă la care să nu se
poată răspunde în 24 de ore".
Textele adoptate precizează, însă, că, în cazul în care nu pot fi furnizate pe loc informaţiile de interes public,
solicitate verbal de o persoană, atunci "persoana este îndrumată să solicite în scris informaţia publică,
urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute de proiectul de lege". Aceste termene sînt
de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de "dificultatea,
complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi urgenţa solicitării".
Comisia a stabilit că orice persoană are dreptul de a solicita şi de a obţine de la autorităţile şi instituţiile
publice informaţiile de interes public, iar solicitările privind informaţiile de interes public se fac oral sau în
scris.
De asemenea, membrii Comisiei au mai hotărât că, în cazul în care orice persoană solicită informaţii de
interes public care implică realizarea de copii ale documentelor deţinute de autoritatea sau instituţia publică,
costul serviciilor de copiere se suportă de solicitant.
Comisia a mai stabilit şi informaţiile care sînt exceptate de la accesul public. Aceste informaţii sunt,
potrivit textelor votate, cele din domeniul apărării naţionale, siguranţei naţionale şi ordinii publice şi
"informaţiile privind deliberările autorităţii publice şi cele care privesc interesele economice şi politice
ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate".
De asemenea, se exceptează de la accesul public informaţiile cu privire la datele personale ale
cetăţenilor, cele a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor sau protecţia mediului şi
informaţiile comerciale sau financiare a căror publicitate aduce atingere concurenţei loiale. În categoria
excepţiilor intră şi informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce
atingere bunului curs al justiţiei, dezvăluie surse confidenţiale sau pune în pericol viaţa, sănătatea,
integritatea sau un interes legitim al unei persoane.
"În România se încalcă zilnic de către presă dreptul cetăţeanului, intrându-se în date care nu au legătură cu
funcţia", a spus deputatul UDMR, Marton Arpad, motivând această ultimă excepţie.
La dezbateri a fost prezent şi Vasile Dâncu, ministrul Informaţiei Publice, care a susţinut proiectul iniţiat de
Guvern.

Primăria generală Bucureşti
Primăria Capitalei este împiedicată de reprezentanţii unor asociaţii de protecţie a animalelor
în activitatea de prindere a câinilor fără stăpân
MEDIAFAX GENERAL, 27 martie
Primăria Generală este împiedicată, în prinderea câinilor vagabonzi de pe străzi, de reprezentanţii unor
asociaţii de protecţie a animalelor, cu toate că îngrijirea animalelor respective nu a fost asumată de nimeni, a
declarat, marţi, pentru MEDIAFAX, directorul Administraţiei pentru Supravegherea Animalelor (ASA),
doctorul Răzvan Ţîru.
"Cel mai grav incident de acest tip a avut loc, marţi, în momentul în care o echipă de prinzători a ASA a
descins în zona căminelor studenţeşti din Regie, pentru a prinde o parte din zecile de câini vagabonzi care
reprezintă un mare pericol pentru studenţii cazaţi în acest perimetru", a spus directorul Tîru, referindu-se la
un incident provocat de preşedintele Fundaţiei "Colţ Alb", Luminiţa Hălmăgeanu.
Directorul ASA susţine că Hălmăgeanu a venit imediat la locul respectiv, anunţată, probabil de cineva din
zonă şi, după ce i-a agresat verbal pe angajaţii primăriei, s-a repezit la una dintre maşinile ASA, smulgându-i
unul din numerele de înmatriculare. "După ce a scos unul din numerele de înmatriculare ale maşinii, s-a
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urcat în propriul autoturism şi a făcut mai multe poze maşinii, pentru a putea susţine ulterior că acestea
descind în Capitală fără numere de înmatriculare", a povestit Ţîru.
El a afirmat că, în momentul în care şoferul maşinii a solicitat returnarea plăcuţei cu numărul de
înmatriculare, Hălmăgeanu a ripostat cu un spray paralizant, tot ea fiind cea care a chemat de urgenţă
Poliţia.
Nici unul dintre protagoniştii conflictului nu a fost sancţionat de poliţişti, însă acţiunea prinzătorilor a fost
compromisă.
Reprezentantul primăriei este de părere că în afara ASA mai funcţionează o structură necunoscută care
prinde câinii vagabonzi şi îi scoate în afara Bucureştiului, însă nu ştie de cine este condusă sau finanţată.
Referitor la adopţiile înregistrate de ASA, Tîru estimează că aceste acoperă, în continuare, circa 60 la sută
din totalul animalelor cazate în bazele municipalităţii. "Sunt zile nule, care ne sperie, dar şi zile în care se
primesc foarte multe cereri de adopţie. Rămâne însă un anumit număr de câini care nu-şi găsesc stăpâni,
îngrijirea lor fiind o povară pentru administraţie", a conchis şeful ASA.

Primarii de comune se perfecţionează la Bucureşti
Rompres, 26 martie 2001
Un număr de 41 de primari de comune din ţară se perfecţionează în administraţie publică locală, în
perioada 26-30 martie, la Bucureşti, la Centrul Naţional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică
Locală, informează un comunicat al Ministerului Administraţiei Publice.
În cadrul programului cei 41 de primari, membri ai Consiliului Director al Asociaţiei Comunelor din România,
vor dezbate tematica Parteneriatului dintre Administraţia Publică Centrală şi Administraţia Publică Locală.
Scopul programului constă în perfecţionarea cunoştinţelor teoretice şi practice din domeniul administraţiei
publice. El va cuprinde dezbateri şi consultări despre managementul administraţiei locale, strategii de
dezvoltare durabilă locală şi regională, finanţe publice, comunicare organizaţională.
Vineri, 30 martie programul se va desfăşura la sediul Guvernului şi va fi condus de primul-ministru Adrian
Năstase şi de ministrul Administraţiei Publice, Octav Cozmâncă.
Participanţii vor primi, la finalul cursului, un certificat de absolvire, atestat de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării.

Proiectul "Maidanezul" la ora examenelor
Curentul, 26 februarie
Primăria Bucureşti organizează examen pentru ocuparea celor cinci posturi de şefi de bază, în a căror
sarcină va intra coordonarea activităţilor de înregistrare, castrare, marcare sau euthanasiere împreună cu
Fundaţiile Vier Fotten şi Brigitte Bardot. Fundaţia "Amicii animalelor" a stabilit câteva modalităţi de
protejare a câinilor vagabonzi, care nu modifică însă programul propus de Primărie. (p. 8)

Fundaţia Brigitte Bardot este gata să întreţină câinii care vor fi adoptaţi
Rompres, 1 martie
Fosta actriţă franceză Brigitte Bardot a declarat joi, după întrevederea avută cu primarul general al Capitalei,
Traian Băsescu, că fundaţia pe care o reprezintă este pregătită să întreţină toate animalele ce vor fi adoptate
de bucureşteni.
Brigitte Bardot a dorit expres să-i ofere primarului general, în semn simbolic, 50 de bănuţi de aur în valoare
totală de 20.000 de franci francezi, care să fie oferiţi la 50 de copii săraci din ţară. Obiectele au valoare
sentimentală pentru mine, fiind moştenite de la părinţii mei, a spus Brigitte Bardot.
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Edilul-şef al Capitalei a semnat cu Brigitte Bardot un contract prin care Fundaţia B.B. îşi exprimă
disponibilitatea de a mări contribuţia materială pentru programul de Protecţie a oamenilor împotriva câinilor
şi de Protecţie a câinilor. Contractul prevede dotarea Fundaţiei B.B. - Bucureşti cu un echipament modern
destinat prinderii, precum şi tratării câinilor.
Brigitte Bardot urmează să fie primită vineri, la Palatul Cotroceni, de preşedintele României, Ion Iliescu.

Întâlnire între Brigitte Bardot şi Traian Băsescu
Monitoring Media: Radio Contact
Fundaţia franceză Fotten a semnat un contract cu Primăria, prin care sporeşte considerabil dotările puse la
dispoziţia echipelor de capturare şi sterilizare a câinilor.

Primăria sectorului 1
Program de informare pentru romi
România Liberă, 21 martie
Biroul de Relaţii Interetnice din cadrul Primăriei Sectorului 1, Bucureşti, în colaborare cu Politia sectorului 1
şi ONG-uri ale romilor, lansează un program de informare privind modul de obţinere a actelor de identitate şi
de stare civilă (p. 12, M.T.).

Puncte de informare pentru consumatori în fiecare piaţă din Sectorul I al Capitalei
PROMPT MEDIA, 28 martie
Reprezentanţii Primăriei Sectorului I al Capitalei au prezentat astăzi Acordul de parteneriat încheiat între
Administraţia Pieţelor Sector I şi Oficiul pentru Protecţia Consumatorului, la mijlocul acestei luni.
Documentul prevede, printre altele, prevenirea şi combaterea practicilor care pun în pericol viata, sănătatea
sau securitatea consumatorilor ori afectează drepturile şi interesele lor legitime, îmbunătăţirea calităţii
serviciilor oferite de administraţia publică şi oferirea de consultanţă şi informare consumatorilor. Acordul
este valabil până la 15 martie 2003. În baza acordului, în fiecare piaţă din sector au fost constituite puncte
de informare pentru consumatori.

Primăria sectorului 3 Bucureşti
De Ziua Femeii, Primăria sectorului 3 a împărţit alimente
PROMPT MEDIA, 8 martie
Primăria Sectorului 3 şi Direcţia Generală de Protecţie Socială au împărţit astăzi, cu ocazia Zilei de 8 martie,
pachete cu alimente femeilor în vârstă şi cu o situaţie materială precară. Pentru această acţiune, primarul
Eugen Pleşca a beneficiat de sprijinul Cantinei societăţii Silicor, al S.C. Mosor şi al Fundaţiei Presbiteriene
Sion.
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Primăria sectorului 5 Bucureşti
Magdalena Tănăsescu: Sectorul 5 a ajuns de pe ultimul pe primul loc. Pentru instaurarea
ordinii în domeniul protecţiei copilului
România Liberă, 5 februarie
Într-un top al primăriilor bucureştene pentru controalele administrative efectuate, Primăria sectorului 5 ocupă
primul loc pentru că a suspendat activitatea Asociaţiei de minori "Matia" care funcţiona ilegal pe raza
sectorului 5, primarul sectorului 5, Daniel Marian Vanghelie primind cinci bile albe din partea ziarului
"România Liberă" pentru că "a avut primul iniţiativa să facă ordine în domeniul protecţiei copilului. (p. 11)

Primăria sectorului 6 Bucureşti
Medicamente şi consultaţii gratuite pentru persoanele cu handicap
România Liberă, 6 martie
Din această luna, persoanele cu handicap care locuiesc pe raza sectorului 6 vor beneficia de facilităţi în
ceea ce priveşte asistenţa sanitară curentă. Direcţia pentru Protecţia Speciala a Persoanelor cu Handicap
din cadrul Primăriei sectorului 6 va oferi medicamente gratuite, în suma de maximum 700.00 lei tuturor
persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, dar care trăiesc doar din ajutor social şi/sau alocaţie.
Ajutorul social oferit acestei categorii sociale provine dintr-o finanţare a Fundaţiei Vasiliada, patronată de
Patriarhia Română. (p. 10)

Schimburi culturale între studenţii români şi croaţi
Curentul, 10 martie
Primăria sectorului 6 împreună cu Fundaţia Soros a organizat ieri la Complexul studenţesc "Leu" o seara
românească în cadrul schimbului cultural "Best Bucureşti - Best Zagreb". Programul, promovat de
Universitatea Politehnica Bucureşti, continua un mai vechi obicei caracterizat prin schimburi de idei,
informaţii, impresii între studenţii români şi străini. (p. 8)

Primarul Darabonţ sărbătoreşte Ziua Femeii în mijlocul angajatelor de la Nufărul
PROMPT MEDIA, 8 martie
Astăzi, de Ziua Femeii, Dana Năstase, soţia premierului, face în numele “Fundaţiei pentru România
Mileniului III”, donaţii Căminului spital de bătrâni de pe strada Floarea Roşie din sectorul VI al Capitalei. La
aceasta acţiune participa şi primarul sectorului, Dan Alexandru Darabonţ.
După aceasta acţiune, doamnele cu ghiocei la tâmple vor lua masa de prânz la Restaurantul American Beer
House din cartierul Drumul Taberei. După amiază, începând cu orele 16.00, primarul Darabonţ va fi în
mijlocul angajatelor de la societatea Nufărul, la festivitatea organizată special pentru acestea de Ziua Femeii.

Donaţii de 130 milioane lei pentru bătrânii din sectorul 6
Rompres, 8 martie
Cei 50 de bătrâni din Căminului-spital de pe str. Floarea Roşie din Capitală au primit, joi, cadouri în valoare
de 130 milioane lei din partea Fundaţiei pentru România Mileniului III, al cărui fondator unic este premierul
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Adrian Năstase, reprezentată de soţia primului-ministru, Dana Năstase. Acţiunea s-a derulat şi cu sprijinul
Primăriei sectorului 6. Soţia primului-ministru a donat cu ocazia zilei de 8 Martie articole de îmbrăcăminte şi
produse alimentare tuturor persoanelor vârstnice din cămin, dintre care 40 sunt femei.
Fundaţia pentru România Mileniului III intenţionează să construiască, potrivit dnei Năstase, un cămin în
apropierea unei mănăstiri, pentru ca bătrânii să fie îngrijiţi de monahi.
Căminul spital de pe str. Florea Roşie este singurul cămin de bătrâni pe raza sectorului 6. Pe lângă donaţiile
făcute, Fundaţia pentru România Mileniului II a mai organizat pentru bătrânii din cămin şi o masă de prânz la
un restaurant aflat în apropiere.

Alba
Stabilirea unor legături între administraţia publică locală şi organizaţiile neguvernamentale
din Alba
Rompres,17 martie
Protecţia mediului, turismul şi perfecţionarea relaţiilor dintre administraţia publică locală şi organizaţiile
neguvernamentale au fost temele dezbătute în cadrul unei întâlniri desfăşurate la Alba-Iulia, sâmbătă, 17
martie, la care au participat reprezentanţii mai multor organizaţii neguvernamentale din judeţul Alba şi
conducerea Consiliului Judeţean Alba. În ceea ce priveşte protecţia mediului s-a discutat despre posibilitatea
unei monitorizări comune a surselor de poluare, despre educarea populaţiei în vederea luării de măsuri de
precauţie în caz de poluare şi despre realizarea unei companii de reîmpădurire, cu sprijinul Direcţiei Silvice
Alba. O altă temă abordată a fost aceea a elaborării unei strategii care să răspundă cerinţelor judeţului Alba,
în domeniul turismului.

Bacău
La Bacău s-a înfiinţat un Centru de Servicii Comunitare destinat copiilor cu handicap sever
Adevărul , 8 februarie
Este un proiect realizat de Consiliul Judeţean Bacău, în colaborare cu Fondul de dezvoltare al Consiliului
Europei, Fundaţia SERA ROMÂNIA şi coordonat de Guvernul României. Noul centru va presta activităţi
diversificate pentru recuperarea şi integrarea copiilor cu handicap aflaţi în dificultate, protejaţi de stat, cât şi
pentru copiii cu probleme speciale proveniţi din comunitate. (p. 3, L.S.)

Botoşani
Generozitatea fundaţiilor umanitare dispare când nu mai primesc destule puncte pentru
adopţii în străinătate
Adevărul, 7 februarie
DJPDC Botoşani se afla în mare dificultate. Peste 300 de copii din familii sărace care primeau ajutor de la
fundaţiile umanitare ce derulau programe de prevenire a abandonului nu mai au acest sprijin. Circa 50 la
suta dintre fundaţiile umanitare din judeţul Botoşani care se ocupau cu intermedierea adopţiilor în străinătate
- precum "Copii fericiţi" sau "Speranţa copiilor" şi-au retras sprijinul fără măcar să-I prevină pe cei de la
DJPDC, nemulţumiţi de punctajele obţinute în acţiunile de Protecţie a copilului şi, mai ales, de prevenirea
abandonurilor prin ajutorarea familiilor nevoiaşe. (p. 3, Constantin Coroiu)
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Braşov
Un torţionar are drepturi egale cu victimele sale. Securist, cu pensie de detinut politic
Curentul, 28 februarie
Conducerea AFDPR Braşov dă în vileag că un membru al acestei asociaţii a fost unul dintre cei mai mari
torţionari. În perioada 1945-1950, el i-a chinuit pe mulţi dintre cei care au luptat împotriva comunismului. Ion
Sârbu "a obţinut ilegal calitatea de beneficiar al D.I nr. 118/1990. Cruzimea personajului Ion Sârbu este
relatată pe larg în "Muntele Suferinţei" a avocatului Nicu Păun, unul dintre victimele fostului torţionar. "Pot
beneficia de drepturile pe care mi le oferă calitatea de fost deţinut politic, drepturi pe care nimeni nu-mi le
poate anula" susţine Ion Sârbu. Reprezentanţii AFDPR Brasov cer DGMPS să revizuiască hotărârea în baza
căreia Ion Sârbu a dobândit calitatea de fost deţinut politic. (Georgeta Terciu, Lidia Bahnenau, Monitorul de
Braşov)

Cantină socială mobilă
Rompres, 29 martie 2001
Consiliul Local Braşov a aprobat participarea, alături de Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, la
un proiect care prevede înfiinţarea unei cantine sociale mobile.
Acest tip de cantină urmează să deservească, în fiecare zi, aproximativ 50 de persoane, contravaloarea
mesei zilnice şi transportul la domiciliu fiind suportate de Asociaţia Caritas.
Prin Serviciul Autoritate Tutelară, Consiliul Local Braşov va asigura efectuarea anchetelor sociale pentru
beneficiarii acestui tip de cantină.
În prezent, singura cantină de ajutor social din Braşov are 200 de locuri, iar de mâncare beneficiază doar
persoanele care se pot deplasa.

Constanţa
SERA România, a deschis la Năvodari un centru de recuperare pentru copiii cu handicap
sever
Adevărul, 21 martie
Noul centru este rezultatul colaborării DJPC cu SERA România şi constituie o primă etapă dintr-un proiect
care vizează închiderea definitivă a fostului cămin-spital Negru Vodă, ca instituţie pentru copiii cu handicap.
Investiţia fundaţiei a fost de 150.000 de dolari, bugetul fiind asigurat de organizaţia SERA Franţa şi de către
UNICEF. (p. 3, Liana Subţirelu)

Dolj
O casă pentru tinerii străzii la Craiova
Rompres, 22 martie
Filiala Dolj a Organizaţiei Salvaţi Copiii va da în folosinţă, sâmbătă 24 martie, în satul Livezi, la 10 km de
Craiova în preajma Zilei Internaţionale a copiilor străzii, ''Casa Hanne'' - o alternativă de tip familial pentru
tinerii străzii.
După cum a anunţat, joi, Simona Zamfir, coordonator de programe al Organizaţiei Salvaţi Copiii, Casa
Hanne va adăposti şase tineri proveniţi de pe stradă care au depăşit vârsta de 18 ani şi nu mai pot
beneficia de ocrotire într-un centru de plasament. Supravegherea copiilor va fi asigurată de doi asistenţi
sociali şi de către o familie din sat care va îndruma activităţile gospodăreşti care cad în sarcina copiilor.
Pentru a se putea întreţine copiii au mai primit în folosinţă un teren de trei hectare însămânţat cu
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grâu, o grădină de zarzavaturi şi o vacă. Cea mai mare parte a fondurilor pe care Salvaţi Copiii le-a folosit
pentru realizarea acestui proiect au fost primite din partea organizaţiei Red Barnet (Salvaţi Copiii
Danemarca). Casa a primit numele unei voluntare din Danemarca, implicată atât în strângerea de fonduri în
ţara sa, cât şi în activitatea directă cu copiii străzii din Craiova.

Banca Mondială renovează şcolile craiovene
A.M. PRESS (29 martie 2001)
Banca Mondială finanţează lucrările de renovare de la şcolile craiovene. Acţiunea, ce va cuprinde mai
toate instituţiile de învăţământ din Craiova, a început cu două dintre cele mai degradate şcoli. Pentru
acestea, Banca Mondială a sponsorizat lucrările cu 22 miliarde lei. Încheierea lucrărilor de reparaţii
este preconizată pentru luna august a acestui an. În aceeaşi perioadă vor fi finalizate consolidarea şi
renovarea Şcolii Obedeanu din Craiova - prima şcoală construită în oraş şi a doua în ţară - pentru care
Consiliul Local Craiova a dat acum un an un miliard lei.

Hunedoara
Program de control al câinilor vagabonzi
5 martie, Rompres
Primăria municipiului Deva, în colaborare cu Asociaţia pentru protecţia animalelor ''Fidelius'', a declanşat
luni, 5 martie, un program complex de control al câinilor vagabonzi.
Programul prevede capturarea celor peste 1.000 de câini fără stăpân din Deva, sterilizarea sau, după caz,
euthanasierea lor.
Potrivit unui comunicat al Serviciului de Relaţii Publice din cadrul Primăriei Deva, câinii vor fi ridicaţi de pe
străzi şi vor fi duşi la refugiul Asociaţiei ''Fidelius'', unde vor fi păstraţi 7 zile, interval în care vor fi trataţi şi
sterilizaţi. Persoanele care vor să revendice unul dintre aceşti câini vor plăti o taxă de 250.000 de lei.
Primăria Deva a pus la dispoziţia populaţiei un număr de telefon (054/218.665) la care pot fi anunţate
cazurile de animale bolnave, accidentate, agresive. Un Consiliu de Control al Câinilor, format din
reprezentanţi ai Primăriei, Asociaţiei Fidelius şi un medic veterinar, va decide situaţiile în care câinii vor fi
euthanasiaţi.

Iaşi
Program de mediere a conflictelor la Iaşi
Rompres,16 martie
''Centrul de mediere şi securitate comunitară'' din Iaşi a iniţiat vineri un nou program de mediere a
conflictelor existente în comunitate, ce îşi propune formarea de mediatori la nivel local. Cei interesaţi de a
deveni viitori mediatori ai unor conflicte între sindicate şi administraţie, între administraţie şi comunitate sau
chiar între soţi sau vecini au fost prezenţi vineri în Amfiteatrul ''Mihail Kogălniceanu'' al Universităţii
''Alexandru Ioan Cuza'' unde au fost înfăţişate avantajele nerecurgerii la violenţa şi agresiune în rezolvarea
conflictelor.

Mehedinţi
Programe ale Agenţiei pentru dezvoltare regională sud-vest Oltenia, în atenţia Consiliului
judeţean Mehedinţi
Rompres, 8 martie
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Consiliul Judeţean Mehedinţi a primit, din partea Agenţiei pentru dezvoltare regională sud-vest Oltenia, o
notificare privind două programe care pot beneficia de finanţări nerambursabile.
Este vorba despre programul ''Youth Initiative Fund'', adresat organizaţiilor şi instituţiilor de tineret, ONGurilor, instituţiilor de învăţământ şi instituţiilor publice pentru promovarea toleranţei, a dialogului interetnic, a
voluntariatului, a valorilor democratice şi a multiculturalităţii în Europa de Sud-Est şi despre programul
''Iniţiative Europene pentru Democraţie şi Drepturile Omului'' (suport pentru reabilitarea centrelor pentru
victimele torturii).
Preşedintele Consiliului judeţean, dl. Constantin Sârbulescu, estimează că atât specialistii consiliului, cât şi
instituţii şi organizaţii din judeţ vor fi capabile să alcătuiască proiecte eligibile. O condiţie impusă, în cadrul
primului program, aceea ca proiectele să fie realizate în parteneriat cu o organizaţie / instituţie din Iugoslavia,
Albania, Bosnia-Herţegovina, Croaţia sau Macedonia ar putea constitui - consideră preşedintele Sârbulescu
- premisa concretizării şi a unora dintre intenţiile de apropiere faţă de comunităţile româneşti din afara ţării
(în special cele de pe Valea Timocului, din Iugoslavia).

Timişoara
Copiii străzii din Timişoara suspectaţi de SIDA sunt în mod cert contaminaţi cu hepatită B şi
sifilis
România Liberă, 20 februarie
În cadrul unui program de Protecţie a copiilor străzii, înfiinţat pe lângă Primăria Timişoarei, au fost recoltate
până în prezent probe de sânge de la 127 de copii şi nici unul nu pare a fi contaminat cu SIDA, dar analizele
trebuie repetate peste şase luni…Viceprimarul de resort, Adrian Orza, declară că în cadrul primăriei
timişorene va fi realizată o strategie socială de Protecţie a acestor copii năpăstuiţi de soartă. "Este vorba
despre un proiect comun cu toate ONG-urile din oraş care acţionează în domeniul social. Inventariem toate
problemele existente şi pe parcursul acestui an elaborăm o strategie de ansamblu în beneficiul acestor copii
ce reprezintă cazuri sociale. (p. 32, Ion Medoia)

Revoluţionarii din Timiş sunt nemulţumiţi de creşterea numărului de certificate de
revoluţionar
Monitoring Media: Radio Europa FM
Revoluţionarii din judeţul Timiş vor să se verifice din nou dosarele tuturor celor care au certificate de
revoluţionar şi care beneficiază de anumite facilităţi. Costel Bursuc, liderul Asociaţiei luptătorilor
timişoreni arestaţi în Revoluţie consideră că există mult prea mulţi posesori de certificate pe care nu le
merită, iar numărul acestora creşte mereu. Revoluţionarii din Timiş mai au un mare regret, schimbarea din
funcţie al fostului şef al Parchetelor Militare, Dan Voinea, care a încercat să facă lumină în evenimentele din
decembrie 1989.

Vaslui
Asociaţia Romani Criss protestează faţă de intenţia primarului municipiului Bârlad de a
amenaja un sat special de rromi
MEDIAFAX GENERAL, A.M. PRESS, 2 martie
Asociaţia neguvernamentală Romani Criss protestează faţă de intenţia primarului municipiului Bârlad, Ioan
Juverdeanu, de a amenaja, la periferia oraşului, un sat special de rromi, se arată într-un comunicat remis,
vineri, agenţiei MEDIAFAX, din partea directorului asociaţiei, Costel Bercus.
Reprezentanţii Romani Criss consideră că primarul din Bârlad "şi-a depăşit atribuţiile legale, putând fi acuzat
de abuz în serviciu, în cazul în care şi-ar pune în aplicare planurile sale".
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Bercus afirmă că prefectul judeţului Vaslui, Ioan Tibulca, s-a delimitat de intenţiile primarului Juverdeanu, iar
subsecretarul de stat pentru problemele rromilor, Gheorghe Ivan, a precizat că va interveni pentru a
împiedica mutarea rromilor din Bârlad.
Romani Criss apreciază că problema rromilor nu trebuie tratată ca o atracţie turistică, iar instituţiile publice ar
trebui să se autosesizeze faţă de politica de excludere pe care o practică un ales local, se mai arată în
comunicat.
Primarul municipiului Bârlad a declarat, recent, că intenţionează să înfiinţeze la marginea oraşului un sat
ţigănesc de atracţie turistică, susţinând ca rromii vor avea condiţii decente de trai, li se vor asigura mijloace
de transport pentru legătura cu oraşul, apă potabilă şi curent electric.
Satul ţigănesc va aminti de uliţele de meseriaşi de odinioară. Rromii vor fi grupaţi pe străzi, în funcţie de
meseriile sau de îndeletnicirile pe care le au, iar numele străzilor vor împrumuta numele meseriilor, a mai
spus primarul.
Romani CRISS se războieşte cu primarul Bârladului, după ce acesta a anunţat că vrea să-i izoleze pe
ţigani.
Romani CRISS, organizaţie neguvernamentală care militează pentru apărarea drepturilor romilor, şi-a
manifestat îngrijorarea faţă de intenţia primarului din Bârlad, Ioan Juverdeanu, de a-i izola pe rromi de restul
cetăţenilor, sub pretextul că aceştia nu pot locui la bloc în condiţii civilizate.
Intenţia edilului bârlădean are la bază numeroase plângeri ale locuitorilor municipiului moldav, care au
reclamat deteriorarea imobilelor de către ţigani. "Îi spunem primarului că răspunderea pentru distrugerea
imobilelor, cât şi alte fapte antisociale aparţin individului, nu întregii comunităţi. Dacă unul dintre locatari se
face vinovat de distrugerea locuinţei, cât şi de comiterea unor infracţiuni, instanţa de judecată este singura
instituţie abilitată să se pronunţe", a declarat pentru A.M. Press Costel Bercus, directorul executiv al Romani
CRISS.
Potrivit Legii administraţiei publice nr. 69/1991, primarul "asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei şi legilor ţării". "În această situaţie, primarul îşi
depăşeşte atribuţiile conferite de lege. În cazul în care îşi va pune în practică intenţiile, el ar putea fi acuzat
de săvârşirea infracţiunii pedepsite de articolul 247 Cod Penal privind crearea pentru cetăţenii rromi a unor
situaţii de inferioritate pe temei de rasă", a mai precizat Bercus. În vederea soluţionării problemei,
reprezentanţii organizaţiei se vor deplasa la Bârlad, în cursul săptămânii viitoare, pentru o întâlnire cu
prefectul de Vaslui, Ioan Tibulca. Acesta s-a delimitat de intenţiile primarului.

UE
Interviul săptămânii - Günter Verheugen, comisar UE pentru extindere
Deutsche Welle (28 martie, ora 11:30)
Realizator: Valeriu Lazăr
În încheierea emisiunii, interviul săptămânii. Între Uniunea Europeană şi statele candidate există dispute
aprinse, generate de subiecte sensibile cum ar fi libera circulaţie a forţei de muncă în interiorul spaţiului
comunitar. Desigur, actualii membri ai Uniunii manifestă reticenţă faţă de posibilele dereglări pe care infuzia
de mână ieftină de muncă le-ar putea produce. Comisarul comunitar pentru lărgirea Uniunii Europene,
Günter Verheugen, este de părere că o soluţie pentru acest sensibil subiect se impune găsită cât mai
repede, probabil chiar anul acesta. Trei reporteri ai cotidianului münchenez, "Süddeutsche Zeitung", au stat
de vorbă cu demnitarul european. Interviul săptămânii vă este prezentat de Medana Matei şi Cristian
Ştefănescu.
Reporter: Subiectul privind libera circulaţie a forţei de muncă a încins spiritele la Bruxelles. Există cumva
riscul împotmolirii procesului de extindere, numai pentru că Germania şi Austria se tem că vor fi inundate de
forţă de muncă venită din Est?
Günter Verheugen: Pot să vă spun de pe acuma, va exista un consens, bazat pe reguli flexibile şi
diferenţiate, menite să asigure o tranziţie. Negociind cu statele candidate, putem atinge un compromis,
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până la sfârşitul acestui an, pentru a nu ne trezi tergiversând procesul de aderare din cauza acestui subiect
sensibil.
Reporter: Cancelarul german, Gerhard Schröeder, şi-ar dori o tranziţie care să dureze 7 ani.
Günter Verheugen: Această cifră se bazează pe experienţa acumulată în cazul Spaniei şi Portugaliei, a
existat o astfel de perioadă. Nesiguranţa poate fi însă depăşită, în cazul în care organizăm sistemul, în aşa
fel încât să putem dovedi absenţa unei justificări solide în privinţa temerilor.
Reporter: Cum ar fi cazul acestei imobilităţi a forţei de muncă.
Günter Verheugen: Putem constata că nici nu vom fi puşi în faţa unei migraţii reale. În atare condiţii, sistemul
trebuie liberalizat cât mai repede cu putinţă.
Reporter: Câţi centrali şi est-europeni solicită locuri de muncă în interiorul graniţelor Austriei şi Germaniei?
Günter Verheugen: Nu deţinem date precise în acest sens, dar, conform unor estimări, putem presupune că
în regiunile frontaliere, în jur de unu până la maxim 8% din populaţie poate intra în astfel de calcule.
Reporter: Aşadar, un milion de valize pregătite?
Günter Verheugen: Cifrele tind să scadă, majoritatea studiilor indică o migraţie limitată. Cele mai recente
estimări vorbesc despre 70 până 150.000 de persoane anual în primii ani, în condiţiile în care extinderea va
include opt state central şi est-europene, fără România şi Bulgaria. Din aceste persoane, 80% vor alege
Germania şi Austria. Când în calcul intră şi membrii familiilor celor care primesc un loc de munca şi când
sunt luaţi în calcul şi cei ce vin la studii, numărul este desigur mai mare.
Reporter: Aţi reuşit să înţelegeţi şi modul în care candidaţii au perceput această cerinţă comunitară?
Günter Verheugen: Chiar dacă nu pare, să ştiţi că îi înţeleg, iar candidaţii înţeleg semnificaţia psihologică a
liberalizării pieţei muncii în cadrul procesului de extindere comunitară. Înţeleg legătura dintre temerile
manifestate în faţa posibilei invazii a forţei de muncă şi susţinerea pe care, spre exemplu, în Germania, o are
procesul de integrare a candidaţilor central şi est-europeni. Înţeleg, de asemenea, că pot găsi chiar ei soluţii
care să le permită să îşi apropie sprijinul acestor membri comunitari care-şi manifestă făţiş reţinerile. De
altfel, este chiar interesul aspiranţilor ca, odată integraţi, să nu cadă pradă fenomenului de scurgere a
inteligenţei, aşa numitul brain-drain.
Reporter: /.../sunt, să înţelegem, îngrijoraţi că, odată integraţi în Uniunea Europeană, elitele vor fugi în
Occident.
Günter Verheugen: Unele dintre statele candidate au un nivel de educaţie foarte înalt. Ungaria dispune, spre
exemplu, de un potenţial foarte ridicat în materie de tehnologii avansate. Diferenţele de salarii dintre Est şi
Vest ar putea genera o deplasare care nu ar favoriza însă pe nimeni. Tocmai pe aceste argumente mă
bazez atunci când apreciez că perioada de tranziţie va fi relativ scurtă.
Reporter: În cazul Spaniei şi Portugaliei, a durat tot opt ani. Prin ce diferă prezentul de anii '80?
Günter Verheugen: Nu exista o zonă problemă. În zonele din Spania în care se înregistra cel mai mult cazuri
de şomaj erau foarte aproape de graniţa cu Franţa. Punctul de maxim al migraţiei fusese deja depăşit, nu se
pot face comparaţii. Pe de altă parte, consider că integrarea în Uniunea Europeană va provoca o masivă
diminuare a tentaţiei migraţioniste dinspre Est spre Vest.
Reporter: Puteţi explica această afirmaţie?
Günter Verheugen: Oamenii optează pentru migraţii atunci când acasă sunt lipsiţi de orice perspectivă.
Tocmai asta se va schimba prin extindere.
Reporter: Temerile în Vest rămân însă. Aţi afirmat în septembrie că oamenii din Europa lărgită, elitele trebuie
extrase din turnurile lor de fildeş. S-a reuşit?
Günter Verheugen: De la acel interviu, peisajul s-a transformat simţitor. Până atunci, procesul integraţionist
era acompaniat de îndoieli dinspre ambele tabere. Candidaţii spuneau "nu ştim dacă ne doriţi cu adevărat,
dacă sunteţi serioşi atunci când susţineţi că doriţi extinderea Uniunii". Acum nu se mai aud astfel de voci.
Îndoielile caracterizau şi grupul vechilor membri. Cel puţin după summit-ul de la Nisa putem spune că
elementul care îi uneşte cel mai tare pe cei 15 este tocmai procesul de extindere a Uniunii. La toate
celelalte teme majore, aflate pe agenda comunitară de altfel, discrepanţele în maniera de abordare sunt
sesizabile.
Reporter: Cum stăm cu sentimentul cetăţenilor?
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Günter Verheugen: Nu atât de mult pe cât ne-am dori, dar nu cred că în Germania există o adversitate de
principiu la adresa procesului de extindere, iar în ce priveşte prudenţa, aceasta nu este cauzată numai de
riscul migraţiilor. Trebuie enumerate aici şi criminalitatea transfrontalieră, concurenţa şi chiar calitatea şi
securitatea produselor alimentare. Pentru a scăpa de aceste temeri, trebuie să identificăm soluţiile.
Reporter: În acest sens, summit-ul de la Nisa a dezamăgit.
Günter Verheugen: Dar nu acesta a fost obiectivul summit-ului. Pentru procesul de extindere a Uniunii
Europene, summit-ul de la Nisa a fost o piatră de hotar. Sigur, dacă este ceva de reproşat, trebuie reproşat
faptul că nu s-a găsit o soluţie pentru problema deciziei majoritare.
Reporter: Ameninţarea ce planează asupra suveranităţii naţionale nu este cumva mai mare în cazul tinerelor
democraţii răsăritene decât în cazul Vestului?
Günter Verheugen: Nicidecum, dimpotrivă chiar. Tinerele democraţii, care şi-au cucerit suveranitatea cu
eforturi şi sacrificii considerabile, sunt convinse că şi le pot consolida doar în sistemul nostru, al suveranităţii
segmentate sau al suveranităţii în comun împărtăşite. Nu există, în Est, forţe demne de luat în seamă, care
identifică integrarea europeană cu pierderea identităţii naţionale.
Reporter: Noii membri nu sunt, deci, o posibilă cauză retardantă pentru consolidarea Uniunii.
Günter Verheugen: Sunt absolut convins că vor imprima impulsuri foarte importante şi, deopotrivă, chiar noi.
Reporter: În direcţia cooperării guvernelor?
Günter Verheugen: Nu, în sensul comunităţii. Statele mici şi mijlocii au interese mari în existenţa unor
instituţii puternice, într-o comunitate puternică, din perspectiva legalităţii.

Propunere pentru diminuarea numărului de imigranţi ilegali
RADOR, 29 martie
Uniunea Europeană a propus înfiinţarea unor echipe mixte de ofiţeri pentru imigrare pentru ţările din Balcani,
în cadrul unor eforturi de a diminua numărul celor care intră ilegal în Europa Centrală prin acea regiune.
Planul a fost propus în cursul unei întâlniri desfăşurate la Sarajevo, unde s-a mai discutat şi despre un regim
mai strict al vizelor destinat a aduce Bosnia şi celelalte ţări din Balcani în rând cu naţiunile din Europa
Occidentală. ONU estimează că aproximativ 50.000 de oameni au trecut anul trecut prin Bosnia,
îndreptându-se către Occident, transmite BBC SERVICIUL MONDIAL(29 martie, ora 3:00).

LEGISLAŢIE
Lobby - Articolul 200
MEDIAFAX GENERAL, 7 martie
Asociaţia "Accept" pentru promovarea drepturilor minorităţilor sexuale continuă în plan extern demersurile în
favoarea abrogării articolului 200 din Codul Penal, care pedepseşte relaţiile sexuale între persoanele de
acelaşi sex, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, Adrian Coman, director executiv al organizaţiei.
Reprezentanţi ai "Accept" s-au întâlnit, recent, cu membri de la Bruxelles ai Direcţiei de Extindere a Comisiei
Europene, cu raportorul special pentru România, baroneasa Emma Nicholson of Winterbourne, cu şeful
Delegaţiei CE la Bucureşti, Fokion Fotiadis, şi cu alţi membri ai Parlamentului European şi ai corpului
diplomatic la Bucureşti. Ei au solicitat reprezentanţilor organismelor comunitare europene să facă uz de
influenţa lor pentru a determina autorităţile române să elimine prevederile legislative discriminatorii la adresa
persoanelor de orientare homosexuală.
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"Am arătat că, în contextul negocierilor privind extinderea Uniunii Europene, este important ca România să
respecte criteriile politice de aderare stabilite la Copenhaga pentru ţările candidate, criterii care includ
respectarea drepturilor omului şi protecţia minorităţilor, inclusiv a celor sexuale", a spus Coman.
Directorul executiv al "Accept" a arătat că parlamentarii europeni s-au arătat interesaţi de respectarea
drepturilor minorităţilor sexuale din România. În acest sens, Comisia Parlamentară Mixtă UE – România de
la Bruxelles a adoptat, printre altele, la sfârşitul lunii trecute, şi recomandarea făcută României privind
„abrogarea articolului 200 din Codul Penal, pentru a pune capăt acestei prevederi discriminatorii”, a mai
afirmat Adrian Coman.
Pe plan intern, "Accept" a făcut demersuri către grupurile parlamentare din Senat, cărora le-a adresat
rugămintea de a vota în favoarea abrogării articolului 200, în momentul în care proiectul de modificare a
Codului Penal va ajunge în atenţia acestor camere legislative.
"Accept" a mai solicitat întâlniri cu ministrul Justiţiei, Rodica Stănoiu, şi cu senatorul György Frunda,
preşedinte al Comisiei pentru drepturile omului din Senat.
De asemenea, Asociaţia a solicitat Parlamentului, printr-o scrisoare deschisă semnată împreună cu alte
şapte organizaţii pentru drepturile omului, facilitarea accesului la lucrările comisiilor de specialitate, în
virtutea prevederilor constituţionale privind caracterul public al dezbaterilor parlamentare. Potrivit
răspunsurilor primite din partea celor două Camere, solicitarea trebuie analizată de comisiile la ale căror
lucrări reprezentanţii societăţii civile vor să participe.

Legea sponsorizării
România Liberă, 24 martie, Se impune o nouă lege a sponsorizării, Iulia Blaga, Dan Stancu, p. 2
Existenţa unor surse extrabugetare de finanţare a culturii reprezintă, de altfel, o marcă a unei societăţi cu
adevărat democratice.
La data de 19 mai 1994, în timpul cabinetului Văcăroiu, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea privind
sponsorizarea. Aceasta prevedea că persoanele fizice sau juridice care efectuează sponsorizări în domeniile
prevăzute de lege, beneficiază de o reducere a bazei impozabile cu nu mai mult de 5% din aceasta. "Dacă
prevederea respectivă ar fi fost convenabilă, atunci legea nu ar fi suferit două amendări, efectuate prin două
Ordonanţe de Urgenţă, în 1998 şi 1999."
Conform primeia, coeficientele deduse din baza impozabilă pentru sponsorizări sunt: 10% (cultură, artă,
învăţământ), 8% (sport cu excepţia fotbalului), 5% (domeniile religios, social şi comunitar).
Cea de-a doua ordonanţă a stabilit coeficientul la 5%.
"Aceste fluctuaţii petrecute în timpul celor două guvernări (PDSR, respectiv CDR) demonstrează până la
urmă nehotărârea şi chiar lipsa de dorinţă a statului de a încuraja actul cultural şi, în acelaşi timp, faptul că
acesta nu dorea să piardă o serie din taxele ce se vărsau la buget."
În 2000 Fundaţia Concept, membră SON România, a efectuat o cercetare a pieţei culturale româneşti,
împreună cu The Gallup Organization Romania, contactând: Ministerul Culturii, inspectoratele pentru cultură,
bibliotecile publice judeţene, bibliotecile universitare, agenţi economici, edituri şi distribuitori de carte.
Inspectoratele judeţene de cultură au apreciat "în proporţie de 70% că principalul obstacol în calea
desfăşurării activităţii lor sunt îl reprezintă tocmai Legea sponsorizării. Celelalte obstacole menţionate (starea
economică precară, lipsa de interes pentru cultură, amploarea proiectului cultural, birocraţia) au procente
care nu depăşesc 10%. Tocmai această diferenţă de 60% ne arată că deficienţa e generată de legislaţie."
Agenţii economici au afirmat că "principalele motive pentru care aceştia nu se implică deloc sau se implică în
mică măsură în finanţarea produsului cultural sunt în ordine: legislaţia, problemele lor financiare,
dezinteresul faţă de cultură, lipsa unei oferte atractive, birocraţia din cadrul instituţiilor de cultură."
Produsele culturale agreate de agenţii economici pentru finanţare: 80% muzica şi arta interpretativă, 54%
manifestările sportive, 41% literatura, 15% mijloacele audiovizuale şi 10% patrimoniul cultural.
Alina Bechet, Corporate Communication Manager la Connex, a declarat: "(...) considerăm însă că, în
principiu, procentul de deductibilitate a cheltuielilor cu sponsorizarea şi cu mecenatul e foarte scăzut,
desfiinţând în mare măsură efectul scontat al legii. Totodată, ar trebui luată în considerare lărgirea obiectului
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sponsorizării şi la alte domenii de activitate care nu se pot susţine prin ele însele. (...) un exemplu de proiect
care va continua este susţinerea Teatrului Act..."
Declaraţia lui Virgil Ştefan Niţulescu, expert la Camera Deputaţilor:
"Actuala Lege a sponsorizării a are destul de multe neajunsuri, atât de multe încât îmi este greu să mă refer
la ele pe larg. Cel mai important neajuns mi se pare a fi că sponsorul poate beneficia doar de reducerea
bazei impozabile, ceea ce nu constituie un stimulent pentru că reducerea nu se face direct din impozit. În al
doilea rând, modificarea dusă în 1999 a făcut ca această reducere să fie aplicată otova, pentru absolut toate
domeniile, într-un procent care nu poate depăşi 5% din bază. Aceasta este o favorizare a fotbalului, care
beneficiază de cele mai mari sponsorizări în momentul de faţă.
Este drept că această situaţie se va remedia pentru că Parlamentul va aproba foarte curând Proiectul de
lege pentru aprobarea Ordonanţei din 1998, modificând implicit Ordonanţa din 1999. Legea din 1994 a avut
diverse hibe, fiind iniţial opera unor finanţişti de modă veche, care n-au înţeles nimic din ideea contribuţiei
mediului de afaceri şi a societăţii civile, cu alte cuvinte a domeniului privat din societate a sprijinirea directă a
unor activităţi din domenii ca educaţia, cultura, etc. Modificarea din 1998 a fost benefică, introducând un
limbaj european în corpul unei legi cu iz de comitet de stat al planificării. Din păcate, demersul nu a fost dus
până la capăt, după care a urmat pasul înapoi în 1999."
Ştiu că în momentul de faţă dl. secretar de stat Ion Antonescu are în pregătire textul unei noi legi a
sponsorizării. Avantajul pe care îl are iniţiatorul este acela că priveşte problema di punctul de vedere al unei
persoane care, după ce nu va mai fi demnitar şi se va întoarce în mediul de afaceri, va putea, dacă legea
este corectă, să acorde sponsorizări astfel încât să nu întâmpine atâtea piedici. Rămâne ca şi noua echipă
de finanţişti, din subordinea dlui ministru Mihai Tănăsescu, să rezoneze la un punct de vedere apropiat
economiei de piaţă şi nu celei de comandă şi ca şi noul proiect să obţină sprijinul prealabil al societăţii civile.
Aş zice chiar că acesta din urmă este esenţial şi că, odată obţinut, iniţiatorii proiectului vor putea surmonta
orice alte piedici."
Ion Antonescu, secretar de stat, Ministerul Culturii, consideră că sponsorizarea poate fi facilitată prin:
"scutirea de impozit 100% a celor care investesc în cultură, mărirea bazei de 10% prevăzută acum pentru
orice sponsorizare până la cel puţin 25% pentru sumele alocate culturii". Aceeaşi reducere ar fi valabilă şi
pentru cei care doresc să susţină proiecte ample, de renovare sau construcţie a unor obiective culturale
(monumente istorice, case memoriale, noi instituţii de cultură).
Cea de-a treia variantă ar fi reactualizarea unor măsuri din trecut, dovedite eficiente, cum sunt "timbrul
cultural" şi Loteria Naţională, instituite în perioada lui Carol al II-lea. Timbrul cultural se aplica pe orice
produs, iar Loteria Naţională era obligată să verse o parte din încasări la bugetul culturii.
"În opinia lui Ion Antonescu în noua lege a sponsorizării s-ar putea stipula ca din încasările tuturor jucătorilor
de noroc o cotă de cel puţin 25% să fie virată pentru cultură."

Accesul liber la informaţie
Alianţa Civică incriminează caracterul negativist, restrictiv şi dictatorial al Legii Secretului
de stat şi de serviciu
România Liberă, 10 martie, p. 3, M.Z.B.
Alianţa Civică solicită Curţii Constituţionale să nu dea aviz Legii Secretului de stat şi de serviciu, iar
Preşedinţiei României să nu promulge actul normativ în forma în care a trecut de Parlament" o lege care
aduce grave prejudicii libertăţii de expresie a cetăţeanului şi libertăţii presei în particular, "o lege care, în
lipsa actului normativ privind accesul la informaţie "rămâne intolerantă şi antidemocratică, impunând
interdicţii fără a fi cunoscute normele."
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Clubul Român de Presă consideră Legea Secretului de stat un atentat la libertatea presei
Curentul, 12 martie, p. 2
Clubul Român de Presă dezaprobă lejeritatea cu care membrii Parlamentului au dezbătut şi aprobat Legea
secretului de stat şi a secretului de serviciu, care, prin formulări ambigue şi omisiuni esenţiale privind modul
de aplicare a ei, lasă loc arbitrarului, permiţând blocarea accesului liber la informaţiile de interes public.
Adevărul, 12 martie, p. 16, Clubul Român de Presă consideră Legea Secretului de stat un atentat la
libertatea presei.

Solidaritate pentru accesul liber la informaţie
România Liberă, 24 martie, p. 4, M.I., Solidaritate civică pentru liberul acces la informaţii
APADOR-CH, Asociaţia Pro Democraţia, Societatea academică Română, Centrul pentru Jurnalism
Independent, APPLE, GRADO, Liga Română de Presă şi GIR au hotărât să se coalizeze pentru ca viitoarea
lege a accesului liber la informaţie să ducă la creşterea transparenţei în administraţia publică şi la
schimbarea comportamentului instituţional actual.
Cei opt s-au întâlnit cu reprezentanţi ai Ministerului Informaţiilor Publice (MIP) şi ai Partidului Naţional Liberal
şi au convenit să propună Comisiei de cultură a Camerei Deputaţilor adoptarea unor amendamente la cele
două proiecte (unul aparţinând MIP şi celălalt deputatului Mona Muscă), privind accesul la informaţie şi
armonizarea proiectelor în chestiunile sensibile.
Se sugerează astfel ca pentru obstrucţia liberei informări funcţionarul public responsabil să fie sancţionat
atât administrativ, cât şi penal. De asemenea, dacă cererea de acces la o informaţie publică este formulată
de mass media, informaţia trebuie eliberată imediat sau în termen de 24 de ore.
O informaţie nu poate fi clasificată ca secret pentru a ascunde o ilegalitate a autorităţii.
Cei opt au avertizat că îşi rezervă dreptul de a utiliza "toate căile de atac disponibile" pentru oprirea adoptării
legii.

Deputaţii din Comisia de cultură au finalizat dezbaterea celor două proiecte de lege
privind accesul la informaţiile publice, rezultând o lege unică
MEDIAFAX GENERAL, 28 martie
Comisia de cultură a Camerei Deputaţilor a finalizat, miercuri, dezbaterile la cele două proiecte de lege
privind accesul la informaţiile de interes public, iniţiate de deputatul PNL Mona Muscă şi de Guvern,
rezultând un proiect de lege care conţine prevederi din ambele iniţiative legislative şi care urmează să fie
supus aprobării plenului Camerei.
Ministrul Informaţiilor Publice, Vasile Dâncu, a declarat agenţiei MEDIAFAX că este mulţumit de forma în
care a rezultat proiectul, deoarece "s-a mers, în general, pe varianta propusă de Guvern", care a fost
îmbunătăţită de propunerile Monei Muscă.
Potrivit textelor adoptate, orice persoană are dreptul de a solicita şi de a obţine de la autorităţile şi instituţiile
publice informaţii de interes public, iar solicitarea acestor informaţii se poate face oral sau scris.
Proiectul de lege rezultat cuprinde şi un capitol de sancţiuni în cazul în care autorităţile publice refuză să
ofere aceste informaţii. Astfel, o persoană poate face plângere penală la tribunal dacă consideră că i-a fost
îngrădit liberul acces la informaţiile de interes public, iar instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia
publică să furnizeze aceste informaţii solicitate şi poate dispune plata unor daune morale sau materiale.
Membrii comisiei au decis ca în proiectul de lege să existe o secţiune specială privind accesul mass-media
la informaţiile de interes public, deşi reprezentanţii UDMR şi PRM, respectiv, Marton Arpad şi Olguţa
Vasilescu, s-au opus, considerând că este inutilă o astfel de diferenţiere între cetăţeni şi presă. Aceste
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articole precizează că accesul mass-media la informaţiile de interes public este garantat, iar autorităţile
publice vor avea obligaţia de a desemna un purtător de cuvânt şi de a organiza periodic conferinţe de presă.
Proiectul de lege rezultat mai prevede că informaţiile care favorizează sau acoperă încălcarea legii de către
o autoritate sau o instituţie publică nu vor putea fi incluse în categoria informaţiilor clasificate şi vor constitui
informaţii de interes public.
De asemenea, informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţenilor vor putea deveni informaţii de interes
public numai în măsura în care aceste informaţii afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice.

Proiectul privind liberul acces la informaţie a fost avizat de deputaţii din Comisia pentru
Cultură
Rompres, 28 martie 2001
Comisia pentru Cultură a Camerei Deputaţilor a finalizat, miercuri, dezbaterile la proiectul de lege privind
liberul acces la informaţiile de interes public, după ce a decis armonizarea iniţiativei Guvernului cu cea
elaborată de liberali.
Astfel, accesul mass-media şi al cetăţenilor la informaţiile de interes public este garantat. Pentru facilitarea
accesului permanent al ziariştilor la astfel de informaţii, autorităţile publice sunt obligate sa desemneze un
purtător de cuvânt şi să organizeze periodic conferinţe de presa.
Discuţiile din Comisie s-au animat în momentul în care s-a pus problema acreditării jurnaliştilor de către
autorităţile publice. Deşi deputatul liberal Mona Muscă a propus eliminarea textului care reglementa
procedura de acreditare, membrii Comisiei s-au pronunţat pentru menţinere, în pofida faptului că ar putea
apărea interpretări restrictive.
Comisia a hotărât ca autorităţile publice să fie obligate să elibereze acreditări la cererea instituţiilor de presă,
fără discriminare, în termen de trei zile de la solicitare. Autorităţile publice pot refuza acreditarea pentru
faptele care împiedică desfăşurarea normală a activităţii şi care nu privesc opiniile exprimate de
ziarist în condiţiile legii. Astfel, autoritatea publică poate suspenda acreditarea unui ziarist acuzat de
calomnie, până la soluţionarea procesului, urmând ca instituţia mass-media să îşi acrediteze un alt
reprezentant.
Instituţia de presă poate face plângere în cazul refuzului sau retragerii acreditării.
Refuzul explicit, motivat sau tacit manifestat de funcţionarul public în furnizarea informaţiilor de interes public
cetăţeanului sau ziaristului îi atrage sancţiuni disciplinare. Refuzul se consideră o îngrădire a liberului acces
la informaţiile de interes public, iar cetăţeanul poate înainta plângere în justiţie împotriva autorităţii publice
respective.
Sunt exceptate de la accesul liber şi neîngrădit: informaţiile din domeniul siguranţei naţionale şi apărării dacă
sunt considerate ca fiind secrete de stat şi de serviciu, informaţiile privind relaţiile economice şi politice ale
României, informaţiile privind activităţile comerciale daca ar aduce atingere principiului concurenţei loiale
precum şi informaţiile care privesc viaţa privată a oricăror persoane fizice, numai dacă sunt în măsură să
prejudicieze demnitatea sau intimitatea acestora.

Membrii Asociaţiei "15 Noiembrie1987 - Braşov" cred că drepturile acordate
persecutaţilor politic sunt prea mici şi cer egalitate cu revoluţionarii
Adevărul, 12 martie, p. 3, Caterina Nicolae
Promovat de deputatul PDSR, Constantin Niţă, un proiect legislativ al Asociaţiei "15 Noiembrie 1987
Braşov", strânge avize pentru a intra în ordinea de zi a Camerei Deputaţilor. Iată drepturile de care se plâng
membrii asociaţiei braşovene că sunt acordate doar revoluţionarilor, nu şi persoanelor persecutate politic: a)
scutirea de la plata taxelor şi a impozitelor pe clădiri şi teren aferent, b) posibilitatea cumulării pensiei cu
orice alte venituri, c) acces gratuit la creşele şi grădiniţele subvenţionate de stat, d) acordarea gratuită de a
unui mijloc de transport autonom…
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Propunere legislativă privind organizarea activităţii de lobby
Rompres, 28 martie 2001
Deputatul PDSR Petre Naidin a depus, luni, la Biroul Permanent, o iniţiativă legislativă privind organizarea
activităţii de lobby.
Proiectul defineşte lobby-ul drept orice comunicare orală sau scrisă, inclusiv electronicaă pentru informarea,
consultarea, susţinerea sau influenţarea unor decizii adresate reprezentanţilor unei autorităţi sau instituţii
publice, realizată în numele şi beneficiul unui contract, de către o persoană fizică sau juridică, în calitate de
lobby-ist.
Lobby-ul poate fi exercitat în plan legislativ, pentru promovarea, retragerea sau abrogarea unei legi sau
moţiuni, a unui decret emis de şeful statului sau a actelor emise de Guvern. Se poate face lobby şi pentru
programele guvernamentale în domeniul economic, protecţiei sociale etc. sau pentru politicile şi strategiile
unor ministere. Obiectul activităţii de lobby îl pot constitui şi nominalizarea, audierea sau confirmarea unei
persoane intr-o funcţie publică.
Lobby-istul, ca persoană fizică, trebuie, potrivit proiectului, să aibă studii de jurnalism sau drept, să nu aibă
antecedente penale şi să fi absolvit un curs de pregătire în domeniu.
Ca persoană juridică, societăţile comerciale trebuie să considere lobby-ul ca obiect de activitate şi unuia
dintre administratori să-i revină calitatea de lobby-ist.
Desfăşurarea activităţii de lobby pentru dobândirea de foloase ilicite constituie contravenţie şi se pedepseşte
cu amenda de la 30 la 50 milioane lei, iar în cazul nerespectării reglementărilor legale amenda este de 20
până la 40 milioane lei.
Iniţiatorul Petre Naidin a precizat că adoptarea proiectului este susţinută de Executiv.

Legile privind protecţia datelor personale şi datele transmise prin telecomunicaţii
dezbătute în regim de urgenţă
ROMPRES, 29.03.2001
Senatorii au aprobat miercuri solicitarea Guvernului privind dezbaterea în regim de urgenta a legii privind
protecţia datelor personale şi, respectiv, pe cea a protecţiei datelor transmise prin telecomunicaţii.
Astfel, după proiectul legii bugetului de stat, cele două iniţiative legislative vor intra cu prioritate în
dezbaterea senatorilor. Adoptarea celor două legi este necesară pentru alinierea ţării noastre la
standardele UE.

FINANŢĂRI
Comisia Europeană a lansat în România Fondul pentru Democraţie şi Drepturile
Omului, în valoare de peste 300.000 de euro
MEDIAFAX GENERAL, 30 martie
Comisia Europeană a lansat, vineri, în România, Fondul pentru Democraţie şi Drepturile Omului, în valoare
de 308.750 euro, care are ca obiective sprijinirea procesului de democratizare, dezvoltarea societăţii civile şi
protecţia drepturilor omului, se arată într-un comunicat al Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti, remis
agenţiei MEDIAFAX.
Domeniile sprijinite de acest program sînt combaterea discriminării, drepturile copiilor şi ale tinerilor, educaţie
civică, rezolvarea conflictelor, drepturile consumatorului, sprijinirea procesului electoral, promovarea
drepturilor omului, administraţie locală, media, formarea şi dezvoltarea ONG-urilor, practică şi organizare
parlamentară.
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De asemenea, programul vizează reforma sistemului penal, dezvoltarea asociaţiilor profesionale, libertatea
religioasă, drepturile refugiaţilor şi ale emigranţilor, promovarea aplicării legislaţiei şi a respectării statului de
drept, măsuri de securitate, reforma şi dezvoltarea organizaţiilor sindicale, drepturile femeilor.
Fiecare proiect va avea un buget cuprins între 3.000 şi 50.000 de euro, UE suportând până la 100 la sută din
costul eligibil.
Pot solicita finanţare organizaţii neguvernamentale şi non-profit româneşti. Instituţiile publice, cum ar fi
ministerele sau autorităţile locale pot fi parteneri în sprijinirea proiectului.
Cererile de finanţare trebuie depuse până la 8 iunie 2001.
Fondul este asociat cu programul Iniţiativa Europeană pentru Democraţie şi Drepturile Omului (EIHDR), fiind
lansat pentru a doua oară în România. Anul trecut au fost selecţionate pentru finanţare 18 proiecte, în
valoare de 415.615 euro.

Banca Mondială sprijină cu 80 milioane dolari programul de reducere a sărăciei din
zonele rurale ale României
MEDIAFAX GENERAL, 30 martie
Banca Mondială a aprobat, joi, acordarea unui împrumut în valoare de 80 milioane de dolari destinat
reducerii sărăciei din zonele rurale ale României, informează instituţia printr-un comunicat remis agenţiei
MEDIAFAX.
Proiectul de Finanţare Rurală urmăreşte facilitarea aderării României la Uniunea Europeană şi reducerea
sărăciei din zonele rurale prin finanţarea investiţiilor în domeniile agricol şi neagricol pentru segmentele
sărace ale populaţiei rurale care în prezent nu au acces la credite.
În acelaşi timp, proiectul va sprijini programul pe termen lung al Guvernului vizând dezvoltarea zonelor rurale
spre a le face competitive pe plan internaţional. Programul Guvernului urmăreşte crearea de pieţe financiare
eficiente şi a intermediarilor care să faciliteze accesul tuturor segmentelor populaţiei rurale, în special al
fermierilor individuali, al micilor întreprinzători rurali şi al micilor întreprinderi, la capitalul investiţional şi la
servicii de depunere sigure.
Beneficiarii proiectului vor fi gospodăriile rurale, întreprinderile mici şi mijlocii, băncile private şi organizaţiile
neguvernamentale. Populaţia din gospodăriile şi întreprinderile rurale căreia i se adresează proiectul
reprezintă mai mult de jumătate din forţa de muncă angajată şi circa o cincime din totalul întreprinderilor
româneşti.
"Justificarea proiectului din punct de vedere economic constă în crearea oportunităţilor de investiţii în zonele
rurale, ca urmare a lipsei de acces a gospodăriilor şi a întreprinderilor la pieţele financiare. Acest proiect va
spori fluxul de capital către sector, aceasta fiind o armă-cheie în lupta împotriva sărăciei din aceste regiuni",
afirmă directorul de proiect Rodrigo Chaves.
Costul total al primei faze a proiectului este de 147,61 milioane dolari, din care Banca Mondială va contribui
cu 80 milioane dolari, contribuţia altor finanţatori ridicându-se la 67,61 milioane dolari.
Începând din 1990, sumele angajate de Bancă în România se ridica la 3,6 miliarde dolari pentru 29 de
proiecte.

Ecolinks finanţează proiecte de mediu până la 50.000 dolari
Rompres, 28 martie 2001
Autorităţile locale şi întreprinderile pot beneficia de finanţare nerambursabilă cuprinsă între 5.000 şi 50.000
dolari, pentru promovarea unor proiecte de mediu prin programul Ecolinks.
De la lansarea din luna aprilie 1999 a acestui program şi pana în prezent au fost aprobate 33 de proiecte,
valoarea totala a finanţării fiind de circa 1,5 milioane dolari.
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În prima etapa, din cele patru propuneri de proiecte au fost aprobate trei de mediu, liderii fiind Astra
Romana, tehnologie de producţie nepoluantă, Rajac Iasi, Studiu pilot privind detectarea pierderilor în reţeaua
de alimentare cu apă, şi Primăria Zalău, reciclarea deşeurilor urbane.
În ciclul al doilea au fost aprobate 12 proiecte, printre lideri numărându-se RADET Bucureşti, Consiliul
Judeţean Prahova, Oltchim Râmnicu Vâlcea, Apaterm Galaţi, Sanex Cluj şi Sidex Galaţi, în timp ce în al
treilea ciclu au primit aprobare 11 proiecte. Printre iniţiatori au fost Celhart Donaris Brăila, Someş Dej,
Policolor, Nectar Paşcani. Şapte proiecte au fost aprobate şi în ciclul patru, printre lideri numărându-se
Petromidia, Banca România, Dorobantul Ploieşti.
Ciclul cinci de finanţare a demarat, potrivit informaţiilor oferite de George Guran, director de Program
Ecolinks în România, în luna martie 2001, propunerile de proiecte fiind aşteptate până pe 7 mai.
"Pentru acest ciclu suma totală pusă în joc este de două milioane de dolari. Noi ne propunem să realizăm
circa 10 proiecte, în valoare totală de 500.000 dolari", a afirmat dl Guran, precizând că ţările eligibile
pentru acest program sunt Bosnia Herţegovina, care a intrat în program anul acesta, Bulgaria, Croaţia,
Macedonia, România, Kazahstan, Rusia şi Ucraina.
Programul Ecolinks este finanţat de Agenţia pentru Dezvoltare Internaţională - USAID şi coordonat de
Institutul pentru Educaţie Internaţională - IIE şi Centrul Regional pentru Protecţia Mediului din Europa
Centrală şi de Est - REC. Cele trei componente ale programului sunt reprezentate de un sistem informativ
privind mediul, de transferul de tehnologie, promovarea comerţului şi investiţiilor pentru mediu precum şi de
finanţări de proiecte în parteneriat, acordarea de finanţare către sectorul de afaceri şi administraţiile locale
pentru rezolvarea problemelor de mediu.
Finanţarea de proiecte în parteneriat are două forme operaţionale, şi anume finanţarea mică, care nu
poate depăşi 5.000 dolari şi este destinată facilitării unor contacte iniţiale, călătoriilor în vederea întâlnirii
partenerilor potenţiali şi participărilor la demonstraţii tehnologice, şi finanţarea medie, de maxim 50.000
dolari, pe o durată între şase şi 12 luni.
În cazul finanţării medii, iniţiatorul de proiect trebuie să suporte 25 % din cheltuieli, circa 16.700 de dolari,
domeniile eligibile fiind practici nepoluante de producţie, managementul calităţii apei şi schimbări climatice
globale.
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MEDIUL ASOCIATIV ÎN PRESĂ - LUNA MARTIE
Acest material este realizat de Direcţia de Relaţii cu Mediul Politic şi Asociativ, din cadrul
Departamentului pentru Analiză Instituţională şi Socială, Guvernul României, în vederea
informării instituţiilor publice şi lumii asociative despre reflectarea în presă atât a
administraţiei, cât şi a unor asociaţii şi fundaţii.
Au fost monitorizate agenţiile de presă şi publicaţiile Adevărul, Curentul şi România Liberă.
Pentru sugestii, observaţii şi informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
Daniela Pârvulescu, Director
Otilia Pop, Expert
Diana Niţulescu, Expert
Direcţia de Relaţii cu Mediul Politic şi Asociativ
Piaţa Victoriei nr. 1, Sector 1, Bucureşti
Tel.: (+40-1) 311.36.17, 314.34.00 int. 5507
Fax: (+40-1) 311.36.19
E-mail: dais.ong@gov.ro
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