
 

PROIECT DE DECLARAȚIE 

REFERITOARE LA ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI ÎN REPUBLICA BELARUS 

  

Luând act cu îngrijorare de: 

(i)         nemulțumirea generală a cetățenilor belaruși, materializată prin numeroasele proteste pro-democrație și 

împotriva regimului lui Aleksandr Lukașenko organizate de societatea civilă din Republica Belarus pe tot 

parcursul anului 2020, 

(ii)          încarcerarea sau exilarea unor potențiali contracandidați ai președintelui în funcție, 

(iii)         refuzul de a accepta monitorizarea externă a scrutinului din data de 09.08.2020, 

(iv)         suspiciunile întemeiate cu privire la fraudarea acestor alegeri, 

(v)          reprimarea violentă a protestelor pașnice care au fost organizate după scrutinul din 09.08.2020, 

reprimare soldată cu deschiderea focului utilizând muniție de război, cu decesul a cel puțin 2 

protestatari și încarcerarea altor câteva sute,  

(vi)        numeroasele greve declanșate în sprijinul protestatarilor și ca urmare a suspiciunilor de  fraudare a 

alegerilor, 

(vii)        reținerea a peste 6000 de manifestanți, 

(viii)       forțarea principalului contracandidat al președintelui în funcție să părăsească țara, 

(ix)         limitarea accesului cetățenilor Republicii Belarus la rețeaua de internet și la informații cu privire la 

situația din propria țară, 

  

Având în vedere: 

(a)  Îngrijorările exprimate de către Ministrul de Externe român, domnul Bogdan Aurescu, la data de 10 

august 2020, și poziția critică exprimată de acesta, în numele Guvernului României, în cadrul reuniunii 

extraordinare din data de 14 august 2020 a Consiliului Afaceri Externe, precum și poziționarea mai 

multor politicieni români.  

(b) Declarația domnului Joseph Borell, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de 

Securitate, din data de 11 august 2020, cu privire la forța disproporționată folosită de autoritățile 

belaruse împotriva manifestanților, cât și cu privire la caracterul incert al organizării corecte a alegerilor 

desfășurate în data de 9 august 2020. 

(c)  Îngrijorările manifestate de către Departamentul de Stat al SUA cu privire la desfășurarea alegerilor din 

data de 9 august 2020. 

 



(d)  Rezultatul discuțiilor dintre miniștrii de externe ai statelor membre UE din data de 14 august 2020 și 

demararea procedurilor de sancționare a celor responsabili de falsificarea alegerilor și de violențe 

împotriva protestatarilor. 

 (e) Concluziile videoconferinței din data de 19 august 2020, exprimate de domnul Charles Michel, 

Președintele Consiliului European, care fac referire la faptul că statele membre ale Uniunii Europene nu 

recunosc rezultatul scrutinului prezidenţial din 9 august 2020 din Republica Belarus, ca urmare a faptului 

că alegerile nu au fost organizate într-un mod liber și transparent, nerespectând astfel standardele 

internaționale, exprimarea solidarității ferme cu poporul belarus referitor la exercitarea drepturilor 

democratice fundamentale și impunerea de sancțiuni unui număr important de indivizi responsabili 

pentru reprimarea violentă a protestelor pașnice și falsificarea rezultatelor alegerilor. 

 (f)  Declarația Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, din data de 19 august, potrivit căreia s-a 

alăturat celorlalți membri ai Consiliului European, asumându-și decizia de a lua măsuri suplimentare față 

de cei vinovați.  

  

Senatul României:  

(1)    Își manifestă solidaritatea cu poporul belarus și cu aspirațiile acestuia spre libertate, democrație și stat 

de drept, împărtășind punctele de vedere ale Uniunii Europene și ale aliaților tradiționali ai României, cu 

privire la evoluția îngrijorătoare din Republica Belarus. 

(2)    Condamnă folosirea violenței împotriva protestelor pașnice din Republica Belarus și solicită oprirea de 

urgență a acesteia.  

(3)    Exprimă îngrijorare și dezaprobare față de situația creată ca urmare a suspiciunilor privind caracterul 

incorect al alegerilor din Republica Belarus. 

 (4)  Solicită autorităților din Republica Belarus să respecte dreptul cetățenilor de a participa la adunări 

publice, să se abțină de la folosirea ilegală sau excesivă a forței, să îi elibereze pe cei reținuți pe nedrept 

și să inițieze, în cel mai scurt timp, un dialog politic autentic și substanțial, cu societatea civilă și opoziția, 

în vederea detensionării situației. 

(5)    Solicită o reacție rapidă, promptă, unită și neechivocă din partea comunității internaționale cu privire la 

dezescaladarea de urgență a situației din Belarus și pentru organizarea unor alegeri libere, sub 

supraveghere internațională, al căror rezultat să nu fie pus sub semnul îndoielii.  

 (6)   Consideră că, în eventualitatea în care situația nu va cunoaște o ameliorare de urgență, o reacție mai 

articulată din partea comunității internaționale și a organizațiilor internaționale este obligatorie și nu 

suportă amânare.  

(7)    Solicită Ministerului Afacerilor Externe, Guvernului României și Președintelui României să continue să 

sprijine inițiativele în vederea protejării drepturilor și libertăților cetățenilor belaruși. 



(8)   Consideră că orice încercare de imixtiune sau amenințare cu implicare militară sau de altă natură în 

sprijinul actualului regim ilegitim de la Minsk contravine dreptului internațional, prevederilor acordurilor 

internaționale care protejează drepturile fundamentale ale omului și relațiile pașnice dintre țări. 

  

  

  

 


