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De la :  AsociaŃia “Pro-Vita pentru NăscuŃi şi NenăscuŃi” fil. Bucureşti 
  AsociaŃia “AlianŃa Familiilor din România” 
 
Cǎtre:   Parlamentul României – Senat 
 
Spre ştiinŃă: Guvernului României 
 
Referitor la: Propunere legislativă în consultare publică - Propunere  

  legislativă pentru susŃinerea creşterii natalităŃii (BP 49/2010) 
 

 
 

Bucureşti, 13 aprilie 2010 

 
 

AsociaŃia “Pro-Vita pentru NăscuŃi şi NenăscuŃi” – Filiala Bucureşti şi 
AsociaŃia “AlianŃa Familiilor din România”, oganizaŃii non-guvernamentale, 
răspund prin prezenta scrisoare la invitaŃia adresată de Senatul României şi vă 
transmit următorul punct de vedere privind Propunerea legislativă pentru 
susŃinerea creşterii natalităŃii (BP 49/2010): 
 
 

1. În principiu salutăm orice iniŃiativă, pornită din partea oricărei 
autorităŃi publice, de stimulare a natalităŃii - ca atare şi această iniŃiativă a 
unui grup de parlamentari ai Partidului Social Democrat.  

Aşa cum aŃi prezentat în expunerea de motive, este necesară luarea de 
măsuri urgente pentru prevenirea unui derapaj demografic profund. 

La 20 de ani de la RevoluŃie, realităŃile demografice sunt îngrijorătoare. 
România are o populaŃie aflată în al 20-lea an de scădere numerică, într-un 
accentuat proces de îmbătrânire demografică, cu toate consecinŃele sale 
demografice şi, mai ales, socio-economice.  

În contextul european, România se situează în plutonul codaş la rata 
natalităŃii şi a fertilităŃii totale. Cel mai important specialist român în demografie, 
prof. univ. dr. Vasile GheŃău, afirmă: „situaŃia demografică a României a atins un 
grad de complexitate şi de pericol atât de mare încât intervenŃia este singura 
alternativă care poate fi luată în considerare. Responsabilitatea clasei politice, a 
celor care răspund într-un fel sau altul de destinul Ńării, este enormă.” 

Declinul demografic, care se manifestă deja cu putere, ar putea fi stopat 
doar în a doua jumătate a acestui secol şi numai dacă natalitatea ar creşte 
rapid şi ferm. În acest sens, esenŃială este componenta stimulativă, 
economică, orientată spre copil, mamă, familia tânără.  
 

2. Din păcate, situaŃia aşa cum a fost ea expusă necesită o acŃiune atentă 
şi concertată şi nu o “cârpeala legislativă”, indiferent cât ar fi ea de bine 
intenŃionată. În viziunea noastră, redresarea demografică – obiectivul nostru 
comun - se poate obŃine doar printr-o strategie de eficientizare a politicilor 
sociale pe termen mediu şi lung. 
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Opinăm că, chiar şi după o eventuală îmbunătăŃire, impactul propunerii 
legislative discutate va fi minim atâta vreme cât nu va fi rezultatul muncii 
concertate a specialiştilor din partea legislativului, a celor din mendiul 
academic şi a celor din societatea civilă, nefăcând în fapt altceva decât să 
amâne un program pro-natalitate real şi multivalent. 

Cel mai bun exemplu în acest sens sunt măsurile luate de Guvern în anii 
2002-2004, de asemenea măsuri stimulative, al căror efect a fost însă de foarte 
scurtă durată: natalitatea a înregistrat o creştere între anii 2003 şi 2005 inclusiv, 
după care a scăzut din nou. 
 

3. Vă rugăm să notaŃi şi nemulŃumirea noastră în ce priveşte modul în 
care a fost concepută această consultare publică. AnunŃarea unei "consultări" 
pe un subiect atât de important exclusiv prin intermediul paginii web a Senatului, 
introducerea în circuitul legislativ prin înregistrarea PL la Senat şi solicitarea 
unui punct de vedere Guvernului ÎNAINTE de finalizarea "consultării" cu 
societatea civilă – consultare care, teoretic, ar trebui să aducă îmbunătăŃiri 
propunerii legislative în faza sa incipientă - ni se par cel puŃin stranii. 
 

4. łinând cont de cele expuse mai sus, vă propunem să retrageŃi din 
circuitul legislativ Propunerea legislativă pentru susŃinerea creşterii 
natalităŃii (BP 49/2010) şi să convocaŃi o dezbatere autentică privind problema 
demografică, dezbatere cu participarea tuturor factorilor de decizie, a tuturor 
partidelor parlamentare şi a organizaŃiilor societăŃii civile care activează în 
domeniul sprijinirii familiei şi a copilului. 

 
Indiferent care va fi decizia dvs., organizaŃiile noastre vă stau la dispoziŃie 

cu expertiza proprie pentru atingerea acestui scop comun, anume prosperitatea 
instituŃiei familiei şi societăŃii româneşti în general. 
 

Cu deosebită consideraŃie, 
 

 
 

 
Bogdan I. Stanciu 

Preşedinte 

AsociaŃia Pro-Vita - Filiala Bucureşti  

Str. Zmeica nr. 12, sector 4 Bucureşti 041107   

Tel: +40728.673.673   

Fax: +4031.815.27.80   

provitabucuresti@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogdan Mateciuc 

Director executiv 

AsociaŃia AlianŃa Familiilor din România 

Str. Zmeica nr. 12, sector 4 Bucureşti 041107 

Tel: +40745.783.125   

Fax: +4031.815.30.82 

office@protejarea-familiei.com 

 

 


