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08 aprilie 2014 

 

În atenția 

Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea 

propunerii legislative de revizuire a Constituției României 

 

Referitor la 

 Propunerea legislativă privind revizuirea Constituţiei 

României 

Propunere aflată în consultare publică 

 

 

Stimate domnule președinte, 
 

Având în vedere reluarea lucrărilor Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului 

pentru elaborarea Propunerii legislative privind revizuirea Constituției României,  

Organizațiile semnatare ale acestui document, ca parte a societății civile, vă roagă 

respectuos să luați în considerare următoarele propuneri de amendare. 

 

Menționăm că prezentul document întărește, fără a relua în totalitate, opiniile și sugestiile 

înaintate deja dvs. în cadrul etapei de consulări preliminare, prin adresa noastră nr. 655/A 

din 10 mai 2013, dar și pe cele exprimate în comunicările ulterioare (09 august și 09 

septembrie 2013). 

 

(lista organizațiilor semnatare se află la final) 

 

Pentru referințe și contact, folosiți vă rugăm următoarele date: 

 

Asociația PRO VITA - filiala București 

Sediu: Str. Zmeica, nr. 12, sector 4 București 

Adresa de corespondență: OP 15 – CP 410 

tel./fax 0728673673 / 0318152780 

email provitabucuresti@yahoo.com 

Persoana de contact: Dl. Bogdan Stanciu 

mailto:provitabucuresti@yahoo.com
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Sugestii de amendare a Propunerii legislative privind 

revizuirea Constituției României 
 

 

Facem mențiunea că toate modificările la care ne referim în mod critic (art. 4(2), art. 29(6), art. 

35(4)) au fost adoptate de Comisie ca rezultat al propunerilor Forumului Constituțional, organism 

care a fost complet opac, ca să nu spunem ostil, opiniilor și sugestiilor primite din partea 

organizațiilor semnatare ale prezentei adrese și pe care ca atare îl considerăm nereprezentativ 

pentru societatea civilă din România. 

 

I. Referitor la Pct. 5. 

 

Apreciem că sintagma finală propusă pentru art. 4 (2), sub formularea „sau pe orice altă situație” 

este ambiguă, interpretabilă și va duce la imposibilitatea aplicării practice a acestui principiu 

constituțional. 

 

Mai mult însă, sintagma, care este calchiată după cea din cuprinsul art. 14 din Convenția 

Europeană a Drepturilor Omului, poate fi interpretată ca incluzând discriminarea pe motive de 

„orientare sexuală”. Curtea Europeană (CEDO) a interpretat deja în acest sens, în cazuri precum:  

Salgueiro Da Silva Mouta c. Portugalia, hotararea din 21 decebrie 1999, § 28: “The Court is 

accordingly forced to conclude that there was a difference of treatment between the applicant and 

M.’s mother which was based on the applicant’s sexual orientation, a concept which is 

undoubtedly covered by Article 14 of the Convention. The Court reiterates in that connection that 

the list set out in that provision is illustrative and not exhaustive, as is shown by the words “any 

ground such as” (in French “notamment”)”. 

L. si  V. c. Austria, hotararea din 9 ianuarie 2003, § 45: « Les requérants se plaignent d'une 

différence de traitement fondée sur leur orientation sexuelle, notion qui – la Cour le rappelle – 

tombe sous l'empire de l'article 14 ». 

Dacă această sintagmă va apărea în Constituția României, ea ar lăsa cale liberă legiferării 

căsătoriilor între persoane de același sex și a filiației pentru aceste cupluri, în contextul unei 

direcţii vizibile la nivel internaţional, în care „orientarea sexuală” a devenit un criteriu de impunere 

ideologică a unor şabloane „politic-corecte”.  

 

O astfel de situaţie ar duce la schimbarea agresivă a normelor comportamentale şi sociale, aşa cum 

se întâmplă deja în alte ţări ale lumii, având drept consecinţă dizolvarea unor instituţii 

fundamentale pentru prosperitatea şi buna funcţionare a societăţii, în primul rând a familiei. 
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De altfel, reamintim că sintagma „sau pe orice altă situație” a fost introdusă chiar în urma 

respingerii, inclusiv din cauza protestelor noastre, a formulării inițial adoptate de Comisie, în care 

se menționa expres „orientarea sexuală” drept criteriu de non-discriminare.  

 

Păstrarea formulării propuse de Comisie sau revenirea la menționarea expresă a „orientării 

sexuale” în textul propunerii legislative privind revizuirea Constituției va duce la boicotarea 

de către noi a prezenței la referendum sau la votul împotriva revizuirii, după caz. 

 

Propunere de reformulare: 

Art.4 (2) România este patria comuna și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi. Este interzisă orice 

discriminare bazată pe sex, rasă, culoare, naționalitate, origine etnică sau socială, trăsături 

genetice, limbă, credinţă sau religie, opinii politice sau de altă natură, proprietate, naştere, 

dizabilităţi sau vârstă. 

 

În același context, reiterăm solicitarea noastră fermă de a rediscuta art. 48, în sensul 

recunoașterii rolului primordial al familiei întemeiată pe căsătoria între un bărbat și o 

femeie, în conformitate cu tradiția românească și după standardele universal recunoscute, ca 

instituție esențială pentru societate și civilizație. Considerăm că se impune această mențiune mai 

ales având în vedere evoluția societății românești din ultimii ani, creșterea ratei divorțului, 

reducerea natalității, înmulțirea familiilor destrămate, monoparentale sau sărace, toate acestea 

afectând copiii într-un mod ce pune în pericol viitorul României. 

 

Propunerea noastră pentru art. 48: 

 

(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea 

acestora în faţa legii şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi 

instruirea copiilor. 

(2) Statul ocroteşte şi sprijină familia ca element natural şi fundamental al societăţii. 

(3) Condiţiile de încheiere, de desfacere şi de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege. Căsătoria 

religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă.  

(4) Copiii din afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din căsătorie. 

 

 

II. Referitor la Pct. 25. 

 

La art. 29(6), astfel cum este propus, semnalăm că principiul interesului superior al copilului este 

deja recunoscut de România prin legea nr. 18/1990 de ratificare a Convenției cu privire la 

drepturile copilului, în toate acțiunile care privesc copiii. A-l introduce la nivel de principiu 

constituțional, în formularea Comisiei, adică cu referire la dreptul părinților de a-l îndruma pe 

copil în exercitarea dreptului la libertatea de gândire, de conștiință sau de religie (a se vedea art. 

14), ar putea duce la situații în care autoritățile publice ar impune, în contradicție cu opiniile și 
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credințele religioase ale părinților, educarea copilului în spiritul anumitor opinii sau credințe 

religioase pe care Statul le-ar considera a fi „în interesul superior al copilului”.  

 

Propunere de reformulare: 

Propunem eliminarea modificării și păstrarea actualei formulări a art. 29 (6). 

 

III. Referitor la Pct. 41.  

 

Apreciem că introducerea, în premieră, a unui principiu constituțional referitor la „drepturi ale 

animalelor” nu doar că depășește cadrul Constituțional, în sensul în care Constituția face referire la 

principiile și normele de bază care asigură conviețuirea și funcționarea autorităților statului, dar 

este și complet nepotrivită realităților sociale, în sensul în care animalele ar depăși în drepturi 

ființele umane nenăscute, care în România nu posedă drepturi statuate la nivelul legii 

fundamentale. 

 

Propunere de reformulare: 

Propunem eliminarea normei, adică a art. 35 (4). 

 

 

 

SEMNATARI 

1. Alianța Familiilor din România 

2. Federatia Organizatiilor Ortodoxe PRO VITA din Romania 

3. Asociaţia Pro Vita filiala București 

4. Alianţa pentru Demnitate Naţională 

5. Asociatia „Basarabii" 

6. Liga de Utilitate Publică 

7. Asociația pentru Apărarea Familiei și Copilului  

8. Asociația „Familia Ortodoxă”  

9. Asociația Dascălilor din Romania 

10.  Asociația Familiilor Catolice „Vladimir Ghika” 

11.  Asociaţia pentru Libertatea Românilor, Bacau 

12.  Asociația „Rost”  

13.  Liga pentru Identitate Națională 

14.  Asociația „Cercul Studențesc Floarea de foc” 

15.  Asociaţia Christiana 

16.  Asociația Provita Media 

17.  Fundaţia „Sfânta Irina", Voluntari 

18.  Asociația pentru Revigorarea Tradiției (ART), Bucuresti 

19.  Fundația Sf. Martiri Brâncoveni 

20.  Asociaţia Oamenilor de Afaceri Creştini-Ortodocşi  

21.  Asociatia pt. Cultura si Educatie "Sfantul Daniil Sihastrul") 

22.  Fundația Creștină Elim – Marghita 

23.  Fundatia Crestina Hanielim – Beius 

24.  Fundația Națională pentru Românii de Pretutindeni. 
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25.  Asociației ”PRO BURDUJENI”,  Suceava 

26.  Asociatia "Centrul Iochebed", Alba Iulia, 

27.  Asociatia Gaspar, Baltasar & Melchior 

28.  Asociaţia Familia şi Viaţa, Roman 

29.  Asociația PROVULCAN, Abrud 

30.  Asociația "Părintele Galeriu",  Bucuresti 

31.  Fundaţia Culturala “Doina şi Ion Aldea Teodorovici”, Pitesti 

32.  Asociaţia Studenţilor Creştin-Ortodocşi Români, Brasov 

33.  Asociația „Bucovina Profundă, Suceava 

34.  Fundaţia „Sf. Martiri Brâncoveni” filiala Suceava 

35.  Asociaţia „Ortodoxia Tinerilor", Galaţi 

36.  Asociatia "Sfântul Impărat Constantin cel Mare"  

37.  Asociația “Predania” 

38.  Asociația Chronos XXI  

39.  Asociația Anamnesis 

40.  Institutul „Fraţii Golescu” pentru relaţii cu românii din străinatate 

41.  Asociația pentru cultură „Alfa”, Fieni 

42.  Asociatia Pro Vita Sfântul Stelian, Teleorman 

43.  Asociaţia Studenţilor Creştin-Ortodocşi Români, Cluj Napoca 

44.  Asociaţia Studenţilor Creştin-Ortodocşi Români, Târgu Jiu   

45.  Asociația Mesterilor Populari din Moldova, Iaşi 

46.  Asociatia Tradiţia Românească, Bucuresti 

47.  Asociația “Civic Media”, București 

48.  Fundația Creștină Părintele Arsenie Boca 

49.  Asociația Casa Gratis Pro Deo 

50.  Asociatia Darul Vieții, Timișoara 

51.  Liga Distributistă Română “Ion Mihalache” 

 

 


