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Semnarea Memorandumului de Înțelegere între Avocatul Poporului din
România și Protectorul Cetățenilor din Republica Serbia

În data de 25 ianuarie 2019, la sediul instituției Avocatul Poporului, a avut loc
întrevederea domnului Victor Ciorbea, Avocatul Poporului din România, cu
omologul său, domnul Zoran Pašalić, Protectorul Cetățenilor (Ombudsmanul)
Republicii Serbia.
Pe agenda discuțiilor au figurat probleme de interes legate de atribuțiile generale
ale celor două instituții, cu prezentarea asemănărilor și deosebirilor existente, dar și
aspecte concrete din activitatea curentă a acestora.
În contextul temei prioritare a mandatului României de asigurare a Președinției
României la Consiliul Uniunii Europene – consolidarea rolului global al Uniunii
Europene prin promovarea politicii de extindere prin acțiunea Uniunii în vecinătate –
Avocatul Poporului din România și Protectorul Cetățenilor din Republica Serbia au
încheiat un Memorandum de Înțelegere, care își propune între altele:
- Schimbul de experiență, bune practici și informații privind soluționarea
petițiilor și alte atribuții ale semnatarelor Memorandumului, pe care le
îndeplinesc în cadrul mandatului și jurisdicției lor, inclusiv informații privind
actele legislative și deciziile importante luate de fiecare țară;
- Informarea și asistența reciprocă în legătură cu cazurile de încălcare a
drepturilor și libertăților cetățenilor sârbi de pe teritoriul Republicii România și a
cetățenilor români pe teritoriul Republicii Serbia, cu privire la care semnatarele
Memorandumului au fost informate prin petițiile adresate instituțiilor lor;
- Organizarea de evenimente comune pe platformele de comunicare Institutului

Internațional al Ombudsmanului (IOI), Institutului European al Ombudsmanului
(EOI) și ale altor organizații și rețele;
- Realizarea de proiecte și programe comune, organizarea de vizite reciproce,
stagii, cursuri și workshop-uri, cu participarea reprezentanților semnatarelor
Memorandumului, în cadrul schimburilor de experiență și oferirea de asistență
practică privind soluționarea petițiilor și alte atribuții ale semnatarelor
Memorandumului, pe care le îndeplinesc în cadrul mandatului și jurisdicției lor,
contribuind astfel la protejarea drepturilor și libertăților omului.
De asemenea, în cadrul discuțiilor purtate, s-a agreat formalizarea Rețelei
Ombudsmanilor în Balcani, în perioada asigurării de către România a Președinției
rotative a Consiliului Uniunii Europene, Rețea a cărei constituire a fost inițiată la
Sofia, în luna noiembrie 2018.
Rețeaua are ca premise o mai bună colaborare între instituțiile Ombudsman din
țările balcanice, împărtășirea valorilor democratice, dar și identificarea unor soluții
adecvate la problemele comune cu care se confruntă aceste țări: migrația, statutul
refugiaților, discriminarea și protecția drepturilor grupurilor vulnerabile: minorii,
persoanele cu dizabilități, victimele violenței domestice, colectivitățile de rromi etc.
Desigur, Rețeaua își propune să nu se limiteze la țările din Balcani, astfel încât este
deschisă participarea țărilor care se confruntă cu problemele enunțate mai sus.
Semnarea Memorandumului de Înțelegere s-a făcut în prezența Excelenței Sale,
Ambasadorul Serbiei la București, domnul Branko Branković, a adjuncților Avocatului
Poporului, precum și a reprezentațiilor instituțiilor din cele două țări.
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