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Domnului Prim-Ministru Ludovic Orban
Guvernul României
Spre știință
Domnului Nelu Tătaru, Ministrul Sănătății
Doamnei Renate Weber, Avocatul Poporului
Stimate domnule Prim-Ministru,
În condițiile în care în spațiul public asistăm la discuții despre extinderea măsurilor de relaxare, prin
permiterea folosirii pentru public a spațiilor de consum interioare din restaurante, cafenele etc,
precum și discuții despre deschiderea sălilor de spectacole și de cinematograf, reiterăm solicitarea de
a include pe lista măsurilor de relaxare și dreptul de a organiza și a participa la adunări publice.
Suspendarea acestui drept, pentru o perioadă atât de lungă și fără nicio discuție publică despre
intențiile Guvernului de ridicare/relaxare a acestei restricții, este un motiv de îngrijorare pentru
organizațiile non-guvernamentale semnatare. Înțelegem prudența autorităților române în contextul
pandemiei generate de virusul SARS-COV-2, dar considerăm că este imperios necesar ca autoritățile
publice să caute soluții pentru a face posibilă exercitarea acestui drept fundamental al cetățenilor
români.
În contextul în care experții în sănătate invocă incertitudini cu privire la contextul epidemiologic din
România pentru încă multe luni de acum înainte, considerăm inadmisibil ca pe toată această perioadă
dreptul la adunări publice să fie suspendat, în timp ce alte activități, care presupun condiții similare
sau chiar mai riscante (vezi situația restaurantelor), dar care nu constituie exercitarea unor drepturi
fundamentale, sunt permise. Considerăm că dreptul de a organiza și a participa la adunări publice
face parte din însăși definiția democrației și nu putem asista la cum este amânată “intrarea în
normalitate” a acesteia.
Deoarece nu ne-ați răspuns la apelul anterior, prin care vă solicitam să luați în calcul crearea cadrului
pentru desfășurarea adunărilor publice în perioada de pandemie, considerăm că, în mod deliberat,
amânați o decizie care privește nu doar acest drept fundamental, ci și pe cel la libertatea de
exprimare. Or, ignorarea acestui aspect al vieții civice de către un guvern care se pretinde
democratic, este cel puțin suspectă.
Revenim cu solicitarea de a răspunde public apelului organizațiilor non-guvernamentale și de a
restabili statul de drept, chiar și în condiții de pandemie. Amânarea sine die a acestei discuții și a
deciziei de a permite organizarea adunărilor publice nu face altceva decât să alimenteze tensiunile
sociale și conspirațiile care indică pandemia ca fiind produsul fictiv ale unor guverne totalitare.
Aici puteți reciti scrisoarea transmisă pe 18 iunie 2020:
https://www.stareademocratiei.ro/2020/06/18/solicitam-masuri-care-sa-permita-exercitareadrepturilor-la-adunari-publice/
Persoană de contact: Irina Zamfirescu // 0727 736 572 // irina@activewatch.ro
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