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Comitetul de Inițiativă pentru promovarea Inițiativei Legislative de revizuire 
a Constituției României 

 
 

 

SCRISOARE DESCHISĂ  

Referitoare la NECESITATEA PROTEJĂRII FAMILIEI ÎN CONSTITUȚIE 

Adresată Membrilor Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 

pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României  

 

Domnule Președinte, 

Doamnelor și domnilor membri al Comisiei, 

 

În cursul dezbaterilor care au avut loc în ultimele luni pe marginea procesului de revizuire a 

Constituției, un mare număr de organizații ale societății civile, în solidaritate cu Biserica 

Ortodoxă Română și cu majoritatea cultelor din România, au solicitat Comisiei de Revizuire a 

Constituției modificarea articolului 48, Familia, al legii fundamentale, în sensul înlocuirii 

termenului actual, „soți”, cu sintagma „bărbat și femeie”. 

Deși inițial Comisia a acceptat această propunere, care reflectă opinia și dorința majorității 

covârșitoare a poporului român, la scurt timp, fie din cauza unei labilități a convingerilor 

proprii, fie sub presiunile altor foruri sau unor grupuri de interese, s-a revenit asupra 

deciziei. 

Îngrijorarea noastră este aceea că prin păstrarea termenului „soți”, în actualul context al 

unei propagande fără precedent a homosexualităţii, se creează premizele constituţionale 

ale „căsătoriei” și filiației pentru cuplurile de același sex, în România. Acesta este, de altfel, 

și scopul declarat al celor care s-au opus și se opun modificării articolului 48. 

Că instituirea căsătoriei dintre homosexuali este cea mai puternică lovitură dată familiei în 

istoria umanităţii, prin alterarea percepţiei colective privind sensul şi natura acesteia, 

credem că nu mai trebuie demonstrat, scriindu-se deja prea mult pe această temă. De 

asemenea, faptul că familia constituie cea mai importantă instituţie pentru forţa, 

stabilitatea şi durabilitatea unui stat reprezintă din cele mai vechi timpuri un loc comun în 

gândirea socio-politică.  În acest context, a vorbi despre dreptul homosexualilor de a uzurpa 
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instituţia familiei este, din punctul de vedere al dreptului natural şi moral, acelaşi lucru cu 

promovarea dreptului indivizilor la batjocorirea şi subminarea instituţiilor statului.  

Având în vedere dreptul nostru constituţional şi obligaţia noastră de a ne apăra familia şi 

ţara, valorile morale, culturale şi religioase, precum şi dreptul de a hotărî cu privire la 

educaţia propriilor copii, cu femitate vă solicităm încă o dată să adoptați în cuprinsul 

articolului 48 expresia „bărbat și femeie” în loc de „soți”, precum și să recunoașteți în noul 

text familia ca „element natural şi fundamental al societăţii”. 

În caz contrar, Comitetul de Inițiativă, constituit în conformitate cu prevederile art. 150 

din Constituția României, va începe demersurile pentru strângerea de semnături în 

vederea declanșării unui referendum având ca obiect strict modificarea, în sensul expus 

mai sus, a articolului 48 al Constituției. 

Organizarea unui nou referendum, de data aceasta la inițiativa societății civile, ar supune 

bugetul public la eforturi financiare mari și nejustificate și ar agrava ruptura dintre clasa 

politică și popor. 

De aceea, vă rugăm să dați dovadă de receptivitate și responsabilitate și să statuați definiția 

familiei în conformitate cu norma socială validată istoric și acceptată de poporul român. 

 

București, 19 noiembrie 2013 

Semnează 

Membrii Comitetului de Inițiativă: 

1. Prof. Univ. Dr. PAVEL CHIRILĂ 
2. MANUELA HĂRĂBOR 
3. LAURA VASILIU 
4. STELIAN-MARIUS CRĂCIUN (Cedry2k) 
5. GABRIEL KLIMOWICZ 
6. BOGDAN STANCIU 
7. VIRGILIU VLĂESCU 
8. EUGEN JERCAN 
9. BOGDAN MĂRCULESCU  
10. ADRIAN IOV 

11. IULIAN CAPSALI 

și următoarele personalități ale societății civile:  

1. Prof. univ. dr. Costea Munteanu - Academia de Studii Economice, București 

2. Prof. univ. dr. Constantin Patroescu - Universitatea din București 

3. Prof. univ. dr. Maria Patroescu - Universitatea din București 
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4. Prof. univ. dr. Elena Druică - Universitatea din București 

5. Prof. univ. dr. Paul Șerban Agachi - Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 

6. Membru al Academiei Române de Științe Tehnice 

7. Conf. univ. dr. Alexandru Neagoe - Universitatea de Vest din Timişoara 

8. Pr. Prof. dr. Mihai Valică 

9. Prof. Univ. Dr. Mircea Gelu Buta - Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 

10. Prof . univ. dr. Adrian Opre - Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 

11. Prof. univ. dr. Ștefan Ailoaie - Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 

12. Pr. prof. univ. dr. Vasile Mihoc - Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu 

13. Pr. prof. univ. dr. Dorin Oancea - Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu 

14. Prof. univ. dr. Kamer-Ainur Aivaz, Universitatea „Ovidius”, Constanța 

15. Prof. univ. dr. Diane Paula Vancea, Universitatea „Ovidius”, Constanța 

16. Prof. univ. dr. Elena Condrea, Universitatea „Ovidius”, Constanța 

17. Prof. univ. dr. Liliana Nicodim, Universitatea „Ovidius”, Constanța 

18. Conf. univ. dr. Angela Albu, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava 

19. Prof. univ. dr. Doru Albu, rector al Universității de Arte „George Enescu”, Iași 

20. Prof. univ. dr. Carmen Chasovschi, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava 

21. Ș.l. univ. dr. ing. Alexandru Racovitză – Universitatea Politehnică din București 

22. Prof. dr. Mihai Miron - Superior al Ordinului Ziariștilor, fost președinte al Uniunii 

Ziariștilor Profesioniști din România 

23. Teodora Stanciu - Președinte, Asociația Ziariștilor Independenți din România - secția 

română a Asociației Europene a Jurnaliștilor 

24. Bruno Ștefan - președinte, Biroul de Cercetari Sociale 

25. Val Ciobanu - auditor, Curtea de Conturi a României 


