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RAPORT LIBERTATE RELIGIOASĂ ȘI RELAȚII OFICIALE 
 

„...pentru o vreme ca aceasta…” 
Estera 4.14 

 
  
 Provocările Departamentului Libertate Religioasă și Relații Publice în perioada pandemiei și în perioada 
conflictului militar din Ucraina au fost multiple. Răspunsuri la întrebări, consiliere și ajutor efectiv în situații limită - 
toate acestea oferite cu dragă inimă, întotdeauna cred că suficient de bine și prompt. 
 
Acțiuni organizate: 
 
1) Săptămâna libertății religioase s-a desfășurat în condițiile oferite de pandemie. Implicarea departamentală a 

fost legată de furnizarea materialelor și oferirea predicilor de Sabat, cu ajutorul colegilor de la Conferințe; 

 
2) Proiectul ”Semnele timpului” și transmiterea unor mesaje cu ocazia anumitor evenimente religioase sau 

naționale au consolidat relația la nivel național; 

 
3) Răspunsul prompt la invitațiile oficiale primite din partea Președinției, Guvernului și a  Parlamentului României. 

Trebuie să remarc deschiderea Președintelui Bisericii care, ori de câte ori am fost invitați, a participat, iar 

atunci când am primit cuvântul pentru reiterarea punctului de vedere al Bisericii, a făcut acest lucru; 

 
4) În condițiile pandemice, și anul acesta, Conferința științifică – cu titlul ”Originea naturii umane – fundament 

pentru drepturile omului” –  a fost o reușită. Au participat pe zoom peste 50 de profesori universitari iar din 

arcul guvernamental patru miniștri, un vicepremier și reprezentanți ai diferitelor  instituții de învățământ, de 

cultură sau din domeniul administrativ care se ocupă cu drepturile omului; 

 
5) Întâlniri cu reprezentanți ai Institutului Național de Statistică în vederea desfășurării recensământului și 

informarea cu privire la acesta în rândul membrilor Bisericii Adventiste; 

 
6) Menținerea relației cu Secretariatul de Stat pentru Culte în ceea ce privește finanțarea precum și justificarea 

sumelor alocate; 

 
7) Pregătirea și oferirea unui Ghid de comportament în ceea ce privește prevenirea problemelor inerente cu 

privire la susținerea examenelor în Sabat și Dreptul muncii; 

 
8) Alcătuirea unor baze de date cu juriștii – membri ai Bisericii – precum și generarea anumitor teme de discuții 

de interes. Au avut loc două întâlniri. În cadrul acestui proiect suntem parteneri cu Departamentul juridic. 

 
9) Consilierea tuturor departamentelor, inclusiv a Conferințelor, ori de câte ori situația o impune.  

 
 

DRAGOȘ MUȘAT, director 

 
 

 
 
 
 
 


