
 

AsociaŃia "Pro-Vita pentru NăscuŃi şi NenăscuŃi" – Filiala Bucureşti 
Membră a European Christian Political Movement 

 
Bucureşti, 28 decembrie 2009 

 
ASOCIAłIA PRO-VITA – FILIALA BUCUREŞTI SOLICITĂ CEDO 
REJUDECAREA CAZULUI LAUTSI VS. ITALIA  
 
- Comunicat de presă - 
 
 
AsociaŃia Pro-vita pentru NăscuŃi şi NenăscuŃi – Filiala Bucureşti solicită CurŃii Europene 
a Drepturilor Omului (CEDO), printr-o petiŃie, să permită rejudecarea cazului Lautsi vs. 
Italia. 
 
În această cauză, CEDO a decis, în noiembrie 2009, că prezenŃa unui simbol religios 
(crucifixul) în sălile de clasă din şcolile publice încalcă dreptul părinŃilor la a-şi educa 
copiii conform propriilor convingeri, precum şi dreptul copiilor la libertatea religioasă şi de 
conştiinŃă. 
 
Hotărârea judecătorilor CurŃii Europene a Drepturilor Omului a stârnit vie emoŃie şi 
proteste în societatea italiană, iar Guvernul de la Roma a anunŃat că va cere apel la 
ultima instanŃă a CEDO, Marea Cameră. 
 
Pro-vita a răspuns prin petiŃia sa chemării unor organizaŃii civice italiene care solicită 
solidaritatea tuturor europenilor religioşi, pentru a arăta CEDO importanŃa deosebită a 
subiectului pentru întreaga Europă. Rejudecarea cauzei este condiŃionată de existenŃa 
unui larg interes public, condiŃie pe care o considerăm îndeplinită. 
 
AsociaŃia Pro-vita consideră că hotarârea dată este una pur ideologică şi că depăşeşte 
competenŃele CurŃii.  
 
„Decizia are implicaŃii culturale majore pentru alte state membre (ale CE), implicaŃii care 
merg mult dincolo de decizia în sine,” se menŃionează în petiŃia adresată CEDO. 
 
„Decizia depăşeşte competenŃa CurŃii în ce priveşte respectul pentru suveranitatea 
culturală a fiecărui Stat Membru. Crucifixul este reprezentativ pentru lunga şi bogata 
moştenire a Republicii Italiene şi a devenit un stâlp al culturii italiene. Eliminarea sa 
forŃată din şcolile publice este o încălcare a normelor internaŃionale care guvernează 
subsidiaritatea şi respectul pentru identitatea naŃională. Nu este rolul CurŃii să 
îndepărteze din spaŃiul public simboluri reprezentative ale moştenirii şi culturii unei 
naŃiuni.” 
 
Deşi decizia în speŃa Lautsi vs. Italia nu obligă statul italian la eliminarea crucifixelor din 
şcoli, totuşi verdictul şi amenda pentru „prejudicii morale” se constituie într-un precedent 
periculos. 
 
CitiŃi petiŃia (în limba engleză): http://provitabucuresti.ro/docs/appeal.ECHR.Lautsi.pdf  
 
Interesul Pro-vita în această cauză este justificat şi sporit de faptul ca asociaŃia, printre 
ale cărei obiective statutare se numără şi „apărarea principiilor, ideilor şi moralei creştin-
ortodoxe” a fost extrem de implicată într-un caz similar din România. Pro-vita a contribuit 
la anularea, în instanŃele civile, a unei hotărâri emisă de o autoritate românească, 
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Consiliul NaŃional pentru Combaterea Discriminării, care recomanda interzicerea afişării 
simbolurilor religioase în şcolile publice româneşti. Pentru detalii vezi www.salvati-
icoanele.info şi http://provitabucuresti.ro/Advocacy/decizie-icoane-scoli.html  
 
 
 
 
 

 
Filiala din Bucureşti a AsociaŃiei “Pro-Vita pentru născuŃi şi nenăscuŃi” este o organizaŃie civică non-
profit, independentă şi nepartinică, al cărei scop este afirmarea valorilor vieŃii persoanei umane încă de la 
concepere, ale familiei şi ale vocaŃiei parentale. 
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