PROIECTUL „ROMÂNIA PENTRU FAMILIE”
I.

Familia - instituție socială fundamentală

Familia, întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie, este singura relație interumană
care asigură mediul propice nașterii, creșterii și educării generațiilor viitoare. Ca instituție
fundamentală a societății, familia asigură continuitatea poporului român. Mai mult decât atât,
familia este locul în care valorile și tradițiile românești, care au la baza lor familia întemeiată pe
căsătoria între un bărbat și o femeie, sunt transferate noilor generații.

A. Familia în dreptul intern și internațional
CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, Art. 48 - „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi,
pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi
instruirea copiilor.”
CODUL FAMILIEI, Art. 258. Familia
1. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora, precum
şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea şi educarea copiilor lor.
2. Familia are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului.
3. Statul este obligat să sprijine, prin măsuri economice şi sociale, încheierea căsătoriei, precum
şi dezvoltarea şi consolidarea familiei.
4. În sensul prezentului cod, prin soţi se înţelege bărbatul şi femeia uniţi prin căsătorie.
CONVENȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI
Articolul 12 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care garantează si protejează dreptul
de a se căsători și de a întemeia o familie, indică: „Începând cu vârsta legală [nubilă], bărbatul și
femeia au dreptul de a se căsători și de a întemeia o familie conform legislației naționale ce
reglementează exercitarea acestui drept”. Curtea Europeană a Drepturilor Omului afirmă si ea
foarte clar că „dreptul de a se căsători, garantat de articolul 12, se referă la căsătoria tradițională
între două persoane de sex biologic diferit. Acest lucru reiese și din formularea articolului 12
care indică în mod clar că acesta protejează căsătoria ca fundament al familiei.
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B. Familia din punct de vedere sociologic
Familia este un grup de persoane care relaționează în baza unor legături de sânge, căsătorie sau
adopție și îndeplinește mai multe funcții:
1. Funcția de reglator al relațiilor sexuale (ex: interzicerea incestului, impunerea fidelității
între soți, interzicerea recunoașterii formelor alternative relațiilor între soți, etc.)
2. Funcția de procreare: nașterea și creșterea copiilor
3. Funcția de socializare: familia este grupul primar optim prin care orice ființă umană
asimilează comportamente, limbaj, modele social culturale și se integrează social.
4. Funcția psiho-afectivă: familia oferă mediul psiho-afectiv cel mai important, echilibrant
pentru formarea și afirmarea personalității.
5. Funcția protectivă: îngrijirea și protecția copilului de către părinți, dar și a oricărui
membru al familiei sau a părinților bătrâni de către copii.
6. Funcția de status social: oferă membrilor săi un status social recunoscut în social și
juridic: tată, mamă, fiu, frate, etc.
7. Funcția economică: familia funcționează ca o unitate cu un buget comun propriu familiei
și în multe cazuri și ca unitate producătoare (gospodării proprii, asociații familiale).

C. Familia din punct de vedere religios: o instituție divin-umană
În România, marea majoritate a populației recunoaște și practică, și căsătoria religioasă (aprox.
80%), împreună cu cea civilă. Religia majoritară fiind cea creștină, trebuie să luăm în considerare
și familia religioasă, în primul rând creștină, fără a limita existența și rolul familiei în cadrul altor
culte religioase.
Familia creștină: Familia este un asezământ dumnezeiesc si temelia vietii de obște. Ea se
întemeiază prin căsătorie, adică prin legătura dintre bărbat si femeie, binecuvântată de
Dumnezeu. Familia este formată din părinți și copii, având unii față de alții obligații reciproce.
Scopul familiei: nașterea de copii, spre înmulțirea neamului omenesc, într-ajutorarea sotilor, și
ocrotirea moralitătii acestora.
Trăsăturile familiei: unitatea și egalitatea între soți, dragostea si buna învoire dintre soti,
fidelitatea, cinstea, ajutorarea, cumpătarea, stabilitatea (pe viață).
Notă: Funcțiile familiei creștine sunt cuprinse astfel în funcțiile generale ale familiei, dar un mai
mare accent este pe funcțiile de procreare, reglare sexuală, (morală), socializare, protectivă și
psiho-afectivă.
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II.

CRIZA FAMILIEI CONTEMPORANE ÎN ROMÂNIA (determină
necesitatea proiectului)

a. Criza familiei contemporane înseamnă:



Diminuarea drastică a rolului și a prestigiului familiei ca instituție socială fundamentală,
Imposibilitatea familiei contemporane de a-și realiza funcțiile sale sociale în beneficiul
membrilor săi și al societății, la nivelul și la calitatea necesare.

b. Factori:
1. Libertățile primite, în numele drepturilor omului, după 1989 nu au beneficiat de
asigurarea unor mecanisme de gestionare corectă și benefică social. Astfel au apărut
liberalizarea avorturilor și a oricăror forme de contracepție, a relațiilor sexuale de orice
tip (afectează funcțiile de reglare sexuală și de procreare).
2. Creșterea ratei de ocupare în rândul femeilor le asigură acestora independența
economică, dar le și reduce timpul acordat familiei (afectează funcțiile de procreare,
psiho-afectivă și protectivă, de status, fiindcă oferă statusuri sociale alternative).
3. Deteriorarea nivelului de trai al majorității populației după 1989 (afectează funcția
economică și realizarea optimă a celorlalte funcții).
4. Înmulțirea dificultăților materiale îngreunează constituirea familiilor tinere, îndeosebi în
ceea ce privește asigurarea locuinței și a unui venit stabil (afectează căsătoria și toate
funcțiile familiei).
5. Creșterea vârstei medii de căsătorie scurtează perioadă favorabilă de procreare
(afectează funcția de procreare).
6. Deteriorarea stării de sănătate a populației, în mod deosebit a potențialelor mame,
concomitent cu creșterea deficiențelor sistemului sanitar (afectează funcția de procreare
și celelalte funcții).
7. Promovarea agresivă a altor forme, alternative familiei, de conviețuire socială, în special
cuplul consensual (afectează constituirea familiei și deci toate funcțiile familiei, mai puțin
cea economică).
8. Decredibilizarea intenționată a instituției familiei și a valorilor sale morale (diminuarea
funcției de status social).
9. Apetența cultivată de mass media îndeosebi pentru preluarea necritică și imitarea unor
modele de comportament, inclusiv moral și familial, din alte realități sociale (afectează
familia ca instituție, funcțiile reglare sexuală, procreare, status, socializare, etc).
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10. Atacul ateist împotriva religiei și a instituțiilor religioase atrage discreditarea instituției
căsătoriei religioase și a valorilor familiale morale promovate în familia religioasă
(afectează încheierea și stabilitatea căsătoriei, funcția protectivă și psiho-afectivă, de
socializare)
11. Emigrarea unei mari părți de populație, majoritatea tineri (aproximativ 4.000.000) care
fie nu se mai căsătoresc în țară, fie amână foarte mult căsătoria, fie sunt deja căsătoriți și
despart familiile pentru o lungă perioadă sau definitiv, fie pleacă familii întregi (afectează
aproape toate funcțiile familiei, îndeosebi de procreare, protectivă și psiho-afectivă,
încarcă cerințele serviciilor publice de asistență socială, afectează continuitate).
12. Promovarea procedurilor de fertilizare și naștere, diferite față de cele naturale
(fertilizarea in vitro, cezariană), care fie au consecințe negative asupra stării de sănătate
a femeii sau copilului, fie sunt în afara eticii (afectează funcția de procreare).
13. Barajele birocratice în calea adopțiilor interne împiedică șansa copiilor părăsiți de părinții
naturali de a beneficia de o familie și cuplurile familiale fără copii să-și întregească familia
prin adopție și să-și exercite funcțiile de socializare, îngrijire și protecție, psihoafectivă.
c. Consecințe sociale:
1. Scăderea numărului familiilor, prin scăderea ratei căsătoriilor, creșterea ratei
divorțurilor (instabilitatea familiei), emigrarea în masă și preferința pentru alte forme de
conviețuire și relații intime.
2. Scăderea numărului copii născuți și crescuți în familie.
3. Creșterea numărului de grupuri sociale monoparentale, care nu pot asigura creșterea și
dezvoltarea echilibrată a copiilor, în lipsa unui părinte.
4. Creșterea numărului copiilor asistați social.
5. Creșterea ratei abandonului școlar, a diferitelor forme de inadaptare socială cu
consecințe directe în creșterea stării infracționale, îndeosebi la tineri, a consumului de
droguri, etc.
6. Creșterea violenței sociale și în special a violenței domestice, mai frecventă în cazul
cuplurilor necăsătorite.
7. Scăderea demografică dramatică (scăderea numărului de nașteri raportată la nr. de
decese) consecință a scăderii numărului de nașteri în familie, prin emigrarea în masă,
nașterea și creșterea copiilor în străinătate.
8. Îmbătrânirea populației active, cu consecințe în dezvoltarea economico-socială a
României, scăderea produsului social și dificultăți pentru finanțarea serviciilor publice
de sănătate, educație, asistență socială.
9. Afectarea continuității și dezvoltării etnice, sociale, culturale, lingvistice a poporului
român.
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III.

PROIECTUL „ROMÂNIA PENTRU FAMILIE” ÎN ACȚIUNE

A. OBIECTIVUL GENERAL
Să avem în România cât mai multe familii, cât mai longevive, cât mai numeroase, asigurând
membrilor acestora un mediu propice economic, social, protectiv și psiho-afectiv de formare
și dezvoltare a personalității umane, iar națiunii române continuitatea și dezvoltarea
demografică, economică, socială și culturală.

B. CUM POATE FI REALIZAT?
a. Mijloace:
 Voință și decizie politică și adaptarea legislației la cerințele realizării obiectivului general
și contracarării influențelor negative actuale.
 Conlucrarea între: instituțiile statului, culte religioase, Coaliția pentru Familie, alte ONG,
orice instituții și alte unități juridice care pot să contribuie la realizarea obiectivului
general, cetățeni.
 Mobilizarea resurselor materiale, financiare și umane ale participanților (în funcție de
specificul și posibilitățile fiecăruia) și din fonduri UE.
b. Acțiuni pentru sprijinirea căsătoriei, a familiei și a realizării optime a funcțiilor sale.

C. ETAPA I. (ACTUALĂ): Legislativă și instituțional organizatorică
Obiectivul etapei: Sprijinirea realizării funcțiilor familiei prin completarea și adaptarea legislației
pentru familie existente și crearea de instituții și organizații necesare îndeplinirii obiectivului
general.
Derulare:
1. Inițiativa legislativă a cetățenilor de revizuire a Constituției - în derulare
2. Formularea și promovarea unui set de propuneri legislative și instituționale în scopul sprijinirii
funcționării optime a familiei.
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