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Rezoluţie–Concluzie
A XVIII-a Adunare Generală a AIO

Paris, Franţa, 21–24 iunie 2011*

„Valorile religioase în realitatea crizei economice”

Adunarea Generală a Adunării Interparlamentare Ortodoxe (AIO), la 
care au participat în jur de 25 de parlamentari şi grupuri de parlamentari 
din întreaga lume, care au ascultat cu atenţie rapoarte prezentate de referenţi 
speciali, precum şi intervenţiile membrilor Adunării, a ajuns la următoarele 
concluzii:

Încă o dată se constată că economia globală trece printr-o criză şi o 
recesiune profundă, a cărei durată şi intensitate este dificil de estimat. Criza 
coexistă cu o criză generalizată a societăţii şi a sistemului ei de valori; aceste 
chestiuni au fost tratate în mod extensiv de către Adunarea Generală a AIO pe 
parcursul ultimilor ani. Este, de asemenea, un aspect general acceptat faptul 
că actualele structuri economice care au condus la realizări tehnologice majore 
s-au transformat şi nu mai garantează o creştere economică pe termen lung şi 
echilibratră.

De multă vreme, pieţele financiare susţin în forme variate activităţi 
productive, contribuind astfel la dezvoltarea economică. Cu toate acestea, 
mobilitatea mereu crescândă a pieţei globale de capital, fiind decuplată de 
la baza actuală a economiei, a condus la rezultatele cu care ne confruntăm 
astăzi. Pierderea graduală a abilităţii statelor de a-şi administra potenţialul lor 
economico-financiar naţional a dus economia internaţională într-o profundă 
criză economică.

Valorile religioase au fost puternicul fundament pe care au fost constru-
ite de-a lungul secolelor gândirea şi moralitatea umană. Realizările majore ale 
raţiunii umane îşi au originea în valorile religioase universale, care chiar astăzi 

* Traducere din limba engleză realizată de Daniel Buda. În perioada 21-24 iunie a. c. a avut 
loc la Paris, Franţa, în colegiul benedictin cea de-a XVIII-a Adunare Generală a Adunării 
Interparlamentare Ortodoxe. Tema Adunării a fost: „Valorile religioase în realitatea crizei 
economice”. Adunarea Interparlamentară Ortodoxă cuprinde membri ortodocşi (răsăriteni 
şi orientali) din aproximativ 25 de parlamente naţionale, având ca scop promovarea valorilor 
Ortodoxiei în viaţa politică şi socială. Parlamentul României a fost reprezentat de domnul 
Prof. Dr. Cristian Sorin Dumitrescu, Preşedintele Grupului Ecumenic de rugăciune din 
Parlamentul României, şi de domnul ing. Miron D. Ignat, Preşedintele Comunităţii Ruşilor 
Lipoveni din România şi reprezentantul acestei minorităţi în Parlamentul României. Redăm 
în cele ce urmează, în traducere românească, documentele de la Adunarea Generală din acest 
an. (Daniel Buda)




