
In memoriam

LETIZIA FIORILLO DELLO RUSSO

Personalitate cu o complexă şi bogată activitate profesională, prof. univ. dr.  
Letizia Fiorillo Dello Russo a îmbinat cariera didactică şi ştiinţifică cu practica în  
domeniul  culturii  în  general  şi  al  culturii  drepturilor  omului  în  mod special,  în  
calitatea sa de membru al  diferitor  comisii  de  specialitate  din cadrul  Consiliului  
Europei şi al altor organizaţii internaţionale şi regionale, dar şi de secretar general  
adjunct  şi  în  ultimul  timp  vicepreşedinte  al  „Ius  Primi  Viri”  –  ONG  cu  statut  
consultativ  la  ECOSOC,  precum şi  aceea  de  preşedinte  al  Clubului  UNESCO –  
Florenţa.

De la crearea Institutului  Român pentru Drepturile Omului,  a fost prezentă  
constant la activităţile organizate de acesta cu comunicări consacrate în primul rând  
demnităţii umane. Amintim participarea sa la colocvii şi simpozioane, dezbateri şi  
alte  reuniuni  ştiinţifice.  Timp  de  20  de  ani  a  participat  la  Universitatea  
Internaţională  a  Drepturilor  Omului,  la  conferinţe  internaţionale  consacrate  
„Artizanilor  gândirii  moderne  asupra  drepturilor  omului”,  sau  „Dimensiunii  
spirituale a drepturilor omului”.

Dispariţia  sa  reprezintă o  grea  pierdere  pentru  noi  toţi,  pentru  cercetarea  
ştiinţifică şi învăţământul din domeniul drepturilor omului.

Ultimul proiect la care a lucrat şi care a fost lansat recent de „Ius Primi Viri”  
şi  Oficiul  de  informaţii  din  Italia  al  Parlamentului  European  este,  credem,  şi  
mesajul pe care ni l-a lăsat nouă tuturor: „Construiamo la pace educando ai diritti  
umani”.
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In memoriam

 ALAIN PLANTEY

Personalitate proeminentă, de valoare internaţională a vieţii ştiinţifice, licenţiat  
în litere, excelent jurist, profesor, doctor în drept, Alain Plantey, membru şi preşedinte  
al Academiei de Ştiinţe Morale şi Politice a Franţei a strălucit deopotrivă în cariera  
ştiinţifică,  didactică  şi  de  magistrat,  afirmându-se  totodată  ca  militant  pentru  
drepturile omului.

 A fost luptător în rezistenţă alături de Charles de Gaulle, apoi vicepreşedinte al  
fundaţiei care poartă numele acestuia din urmă, membru fondator, alături de René  
Cassin, şi preşedinte al Institutului Internaţional de Drept de Expresie şi Inspiraţie  
Franceză  (IDEF),  consilier  de  stat  în  ministerul  Afacerilor  Externe,  ambasador,  
membru  al  delegaţiei  franceze  la  Adunarea  Generală  ONU.  Aptitudinile  sale  
diplomatice s-au remarcat de-a lungul  timpului  în cadrul OECE (actualul  OCDE),  
fiind timp de 10 ani secretar general adjunct al Uniunii Europei Occidentale ş.a. 

De-a lungul carierei, a ţinut cursuri la Şcoala Politehnică, la Institutul de Studii  
Înalte de Apărare Naţională, la Şcoala Superioară de Război, la facultăţi de drept ale  
unor cunoscute universităţi din Franţa, la Institutul de Studii Politice din Paris şi la  
Şcoala  Naţională  de  Administraţie  Publică  etc.  şi  a  susţinut  prelegeri  în  Canada,  
Brazilia,  Vietnam,  Cambodgia,  Maroc,  Grecia,  Ungaria,  China,  Mali,  Algeria,  
Germania, România, Bulgaria, Guineea, Polonia, Siria, Liban şi Turcia. 

Este autorul a numeroase volume, studii şi articole care reflectă experienţa unei  
cariere unice şi dăruirea pentru promovarea şi protejarea drepturilor omului. Dintre  
acestea,  cităm cu  titlu  de  exemplu  :  „Funcţia  publică”,  „Comunitatea”,  „Viitorul  
statului”,  „Dreptul  şi  practica  funcţiei  publice  internaţionale”,  „Negocierea  
internaţională în secolul douăzeci şi unu”, „Politica dintre state”. 

Alain Plantey avea o mare deschidere spre oameni, fiind o persoană de o deosebită  
curtoazie şi amabilitate, care îşi apăra cu multă demnitate convingerile sale şi care, de  
multe ori, nu a fost lipsită de pasiune când trebuia să-şi argumenteze aceste convingeri.  
Era  extrem de  intransigent  în  ceea  ce  priveşte  respectarea  principiilor  democraţiei,  
statului de drept şi drepturilor omului, susţinând apărarea şi consolidarea păcii. 

Prin  crearea  Institutului  Internaţional  de  Drept  de  Expresie  şi  Inspiraţie  
Franceze,  în  al  cărui  comitet  director  este  reprezentat  şi  Institutul  Român pentru  
Drepturile  Omului,  Alain  Plantey  a  deschis  calea  unor  relaţii  de  încredere  între  
specialişti. Avea capacitatea de a aduna în jurul său personalităţi din întreaga lume,  
cu cariere extrem de diferite, reprezentând tradiţii culturale diverse, dar care aveau un  
ideal unic.

La cele 32 de congrese ţinute sub conducerea sa, a recomandat abordarea unor  
subiecte de actualitate dar, în acelaşi timp, de o mare varietate, căutând să găsească  
răspunsurile  potrivite  pentru problemele  diferitelor  regiuni,  de  la  dreptul  cutumiar  
african,  până  la  dreptul  la  sport,  dreptul  la  apă  sau  dreptul  de  acces  la  noile  
tehnologii.

Văzând  refugiaţii  din  timpul  celui  de  al  doilea  război  mondial  şi   fiind  
impresionat  de  situaţiile  umilitoare  prin  care  aceştia  treceau,  şi-a  dedicat  cariera  
umanităţii şi păcii. 

Păstrăm o vie amintire personalităţii  care a fost  Alain Plantey,  un om care a  
excelat prin erudiţie,  echilibru, iniţiativă şi viziune, cu impecabilă loialitate faţă de  
cauze nobile şi de interese globale majore de promovare a valorilor drepturilor omului,  
şi de menţinere a păcii
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