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COMUNICAT DE PRESĂ 
 
 

La invitaţia Ombudsmanului Republicii Serbia, dl. Saša Janković, în 
perioada 13-15 aprilie 2011, o delegaţie a instituţiei Avocatul Poporului, compusă 
din prof. univ. dr. Valer Dorneanu Adjunct al Avocatului Poporului şi dr. Eugen 
Dinu, consilier în domeniul de specialitate Armată, Justiţie, Poliţie, Penitenciare a 
participat la Cea de a treia Conferinţă a instituţiilor Ombudsman pentru forţele 
armate, ce a avut loc la Belgrad, cu sprijinul Centrului pentru Controlul 
Democratic al Forţelor Armate, coordonat de domnul ambasador Theodor 
Winkler. 

Evenimentul s-a concentrat pe rolul instituţiilor de tip ombudsman în ceea 
ce priveşte protecţia şi promovarea drepturilor omului în cadrul forţelor armate 
astfel încât să se asigure evoluţia statutului cadrelor militare din persoane cu statut 
special în acela de „cetăţeni în uniformă.” În acest context au fost relevate formele 
şi mijloacele prin care militarii, bărbaţi şi femei îşi pot exercita dreptul lor 
fundamental de petiţionare, modul în care ei se pot organiza în asociaţii care să-i 
apere şi să-i reprezinte. 

Delegaţia română a prezentat în cadrul Conferinţei un material cu privire la 
cadrul constituţionale şi legal al asociaţiilor şi sindicatelor forţelor armate, 
limitările impuse de legislaţie, precum şi o serie de exemple din cazuistica 
instituţiei Avocatul Poporului. Materialul a fost apreciat pozitiv, delegaţia fiind 
felicitată în mod special de către dl. Saša Janković, Ombudsmanul Republicii 
Serbia şi dl. Joseph Perez, Şeful biroului de asistenţă şi investigaţii ale Cartierului 
General al Statelor Unite pentru Europa, staţionat la Stuttgart, Germania. 

Lucrările conferinţei au fost publicate într-un material care a fost 
înmânat fiecărui participant şi s-au concretizat în adoptarea unei declaraţii 
finale, intitulată “Memorandumul de la Belgrad”, care sintetizează intenţia 
statelor prezente de a continua cooperarea în domeniul protecţiei drepturilor 
omului în cadrul forţelor armate. 

 
 
 
Bucureşti, 9 mai 2011 
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