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COMUNICAT DE PRESĂ

Marţi, 11 aprilie 2006, la Centrul Cultural American, începând cu orele 10, a avut loc o
conferinţă - dezbatere, pe tema proiectului de Lege privind Libertatea Religioasă şi Regimul
General al Cultelor. Conferinţa-dezbatere a avut loc sub înaltul patronaj al Ambasadorului
Statelor Unite la Bucureşti, Excelenţa Sa, Nicholas F. Taubman şi a fost realizată la iniţiativa
unui grup de organizaţii neguvernamentale: ACCEPT, Centrul pentru Resurse Juridice,
Centrul Român de Studii Globale, Asociaţia Generală a Românilor Uniţi (Greco-Catolici)Bucureşti.
Cuvântul de deschidere a fost rostit de Excelenţa Sa, Nicholas F. Taubman care a subliniat
importanţa libertăţii religioase ca indicator al respectării drepturilor şi libertăţilor
fundamentale într-un stat democratic şi a notat aspecte critice ale proiectului de Lege privind
Libertatea Religioasă şi Regimul General al Cultelor, în prezent în dezbaterea Camerei
Deputaţilor.
Prof. Cole Durham, directorul Centrului Internaţional pentru Studii de Drept şi Religie al
Brigham Young University, Utah, membru al grupului de lucru de pe lângă Consiliul
Consultativ privind Libertatea Religioasă şi de Credinţă al Biroului pentru Instituţii
Democratice şi Drepturile Omului (ODHIR) al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în
Europa (OSCE) desemnat pentru analiza şi evaluarea proiectului românesc de lege a
prezentat o evaluare a proiectului de lege şi a discutat principalele teme de îngrijorare legate
de proiectul prezentat de guvern. Profesorul Durham a salutat eforturile organizaţiilor
neguvernamentale de a îmbunătăţi conţinutul legii prin propunerea de amendamente şi a
încurajat pe membrii Camerei Deputaţilor să preia aceste amendamente şi să se asigure că
varianta finală a legii va respecta atât Constituţia ţării cât şi documentele internaţionale
ratificate de statul român care garantează libertatea religioasă şi nediscriminarea.
La întâlnire au participat parlamentari, reprezentanţi ai Secretariatului de Stat pentru Culte şi
ai Ministerului Culturii şi Cultelor, reprezentanţi ai cultelor recunoscute până în prezent
precum şi reprezentanţi ai societăţii civile.

Pentru informaţii suplimentare, persoane de contact:
Iustina Ionescu, Program Manager, Centrul de Resurse Juridice, iionescu@crj.ro, +40 722 253 789;
Romaniţa Iordache, Preşedintă, ACCEPT, romanita@accept-mail.ro, +40 723 640 115;
Dorina Năstase, Preşedintă Executivă, Centrul Român de Studii Globale, dorina.nastase@crsg.ro, +40 722 762
332.
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