09 mai 2013

În atenția
Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a
Constituției României

PROPUNERI DE MODIFICARE A PREVEDERILOR CONSTITUȚIONALE RELEVANTE PRIVIND
RESPECTAREA FAMILIEI ȘI A MOȘTENIRII CREȘTINE A POPORULUI ROMÂN ȘI PARTICIPAREA
CETĂȚENEASCĂ LA VIAȚA POLITICĂ

Doamnelor și Domnilor Parlamentari,
Conștienți de însemnătatea revizuirii Constituției României,
organizațiile semnatare ale acestui document, ca parte a societății civile,
vă roagă respectuos să luați în considerare următoarele propuneri de amendare,
cu scopul adecvării legii fundamentale la tradiția și moștenirea poporului român, dar și pentru adaptarea acesteia la realitățile și împrejurările
de astăzi.
(lista organizațiilor semnatare se află la final)
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Propuneri pentru revizuirea Constituției României
A. FAMILIA
Nr.
Formulare actuală
1
ARTICOLUL 48
(1) 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.

Formulare propusă
ARTICOLUL 48
(1) Familia se întemeiază pe căsătoria
liber consimţită între un bărbat şi o
femeie, pe egalitatea acestora precum
şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor
de a asigura creşterea, educarea şi
instruirea copiilor.

Motivație
(1) Amendamentul propus urmărește recunoașterea 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.
Amendamentul este în conformitate cu angajamentele
internaţionale ale României. În virtutea principiului
subsidiarității, legislaţia UE și Tratatul de la Lisabona lasă la
latitudinea statelor membre formularea politicilor privind
căsătoria şi familia. De asemenea, amendamentul este în
conformitate cu:
* Art. 16 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care
prevede că familia naturală întemeiată pe căsătoria între un
bărbat și o femeie este elementul social fundamental al societăţii,
care are dreptul să fie protejat de stat.
* Art. 12 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului –
„(...)bărbatul și femeia au dreptul de a se căsători și de a întemeia
o familie (...)”
* Art. 23, alin. 2 din Convenția internațională cu privire la
drepturile civile și politice - „Dreptul de a se căsători (...) este
recunoscut bărbatului și femeii, începând de la vârsta nobilă.”
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Formularea propusă ține cont și de definițiile căsătoriei și a
familiei, adoptate în noul Cod Civil al României.
State europene care menționează în Constituţia proprie definiție
similară a familiei: Lituania, Polonia, Bulgaria, Serbia, Ucraina,
Ungaria, Republica Moldova, Germania.
(2) Dreptul părinților de a asigura
creșterea, educarea și instruirea
propriilor copii este un drept
fundamental.
(3) Familia constituie elementul
natural și fundamental al societății și
are dreptul la ocrotire din partea
societății și a statului.

(4) Fiecare copil are dreptul la o
mamă şi un tată.

(2) De asemenea, experiența civilizației umane demonstrează că
exercitarea drepturilor parentale și limitarea intervenției statului
au un efect benefic și rezultă în dezvoltarea unor generații
succesive sănătoase. De aceea, considerăm că este necesară
protejarea acestui drept fundamental, pentru a se evita derapajele
precum cele întâmplate sub regimul comunist, când statul a
eliminat dreptul părinților de a decide creșterea și educarea
propriilor copii, în scopul îndoctrinării cu ideologia oficială.
Art. 10, alin. 1 din Convenția internațională cu privire la
drepturile economice, sociale și culturale - „O ocrotire și o
asistență cât mai largă cu putință trebuie acordate familiei,
elementul natural și fundamental al societății, în special pentru
întemeierea sa și în răstimpul cât are responsabilitatea întreținerii
și educării copiilor care sunt în sarcina sa.”
Art. 13, alin. 3 din Convenția internațională cu privire la
drepturile economice, sociale și culturale - „Statele părți la
prezenta Convenție se angajează să respecte libertatea părinților
și, atunci când este cazul, a tutorilor legali, de a alege pentru
copiii lor instituții de învățământ, altele decât cele ale
autorităților publice, dar conforme cu normele minimale pe care
le poate prescrie sau aproba statul în materie de educație și de a
asigura educația religioasă și morală a copiilor lor în
conformitate cu propriile lor convingeri.
(4) Considerăm necesară stipularea expresă a acestui drept
acordat copilului prin chiar Convenția Drepturilor Copilului (Art.
3

(2) Condiţiile de încheiere, de
desfacere şi de nulitate a căsătoriei se
stabilesc prin lege. Căsătoria
religioasă poate fi celebrată numai
după căsătoria civilă.

(5) Condiţiile de încheiere, de
desfacere şi de nulitate a căsătoriei se
stabilesc prin lege. Căsătoria
religioasă poate fi celebrată numai
după căsătoria civilă.

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

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

B. Referința la tradiția creștină
ARTICOLUL 4
ARTICOLUL 4
(1) Statul are ca fundament unitatea
(1) Statul are ca fundament unitatea
poporului român şi solidaritatea
poporului român şi solidaritatea
cetăţenilor săi.
cetăţenilor săi.
(2) Baza valorilor poporului român
se regăsește în tradiția creştină, pe
care statul are datoria de a o proteja.
(2) România este patria comună şi
indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi,
fără deosebire de rasă, de
naţionalitate, de origine etnică, de
limbă, de religie, de sex, de opinie, de
apartenenţă politică, de avere sau de
origine socială.

(3) România este patria comună şi
indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi,
fără deosebire de rasă, de
naţionalitate, de origine etnică, de
limbă, de religie, de sex, de opinie, de
apartenenţă politică, de avere sau de
origine socială.

7.1: „ Copilul […] are […] dreptul de a-și cunoaște părinții și de
a fi crescut de aceștia.”) Este de notorietate că dezvoltarea fizică,
mentală, emoțională și spirituală a copilului se petrece optim
doar într-o familie în care sunt prezenți părinții săi naturali sau,
atunci când acest lucru nu mai este posibil, adoptivi.
De asemenea, amendamentul are scopul de a proteja copilul de
tehnologizarea tot mai accentuată a procesului reproducerii
umane, care tinde să separe și elimine unele dintre obligațiile
parentale (ex. reproducerea asistată sau „gestația pentru altul”).

Rolul acestui amendament este acela de a recunoaşte, prin legea
fundamentală a ţării, o realitate evidentă. Poetul naţional Mihai
Eminescu nu se sfia să afirme că Biserica Ortodoxă este ,,maica
spirituală a neamului românesc, cea care a născut unitatea limbei
şi unitatea etnică şi care a fost azilul de mântuire naţională în ţări
unde românul nu are Stat”.
O astfel de recunoaştere nu ar afecta în niciun fel laicitatea
statului român, dimpotrivă, oferindu-i legitimitatea atât de
necesară.
Un prim argument în sensul tradiţiei creştine a poporului român
este prezent chiar în textul actualei Constituţii, unde la articolul
82, jurământul preşedintelui şi al demnitarilor se încheie cu
formula „Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”. În tradiţia constituţională
românească, începând cu reformele lui Alexandru Ioan Cuza şi
până la Constituţia de la 1923 – recunoscută drept printre cele
mai democratice, se fac referiri la tradiţia creştină a românilor.
Astfel, în proiectul de constituţie al lui A.I. Cuza se prevedea
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expres „existenţa unui Corp ponderator (a unui Senat) din care să
facă parte printre alţii “mitropoliţii ţărei, episcopii eparhielor”,
iar în Legea Fundamentală a României Mari se specifica fără
echivoc: „Biserica creştină ortodoxă şi cea greco-catolică sunt
biserici româneşti”.
Practic, statul modern român, de inspiraţie franceză, pornea de la
realitatea incontestabilă a creştinismului poporului pe care-l
păstoreşte. Tot constituţia de la 1923 defineşte şi modul în care
statul înţelege să respecte această realitate: „O lege specială va
statornici principiile fundamentale ale acestei organizaţii unitare,
precum şi modalitatea după care Biserica îşi va regulamenta,
conduce şi administra, prin organele sale proprii şi sub controlul
Statului, chestiunile sale religioase, culturale, fundaţionale şi
epitropeşti. Chestiunile spirituale şi canonice ale Bisericei
ortodoxe române se vor regula de o singură autoritate sinodală
centrală. Mitropoliţii şi episcopii Bisericei ortodoxe române se
vor alege potrivit unei singure legi speciale. Raporturile dintre
diferitele culte şi Stat se vor stabili prin lege”.

Nr.
2

C. Revizuirea Constituţiei și
Formulare actuală
ARTICOLUL 74
(1) Iniţiativa legislativă aparţine,
după caz, Guvernului, deputaţilor,
senatorilor sau unui număr de cel
puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de
vot. Cetăţenii care îşi manifestă
dreptul la iniţiativă legislativă trebuie
să provină din cel puţin un sfert din
judeţele ţării, iar în fiecare din aceste
judeţe, respectiv în municipiul
Bucureşti, trebuie să fie înregistrate

inițiativa legislativă cetățenească
Formulare propusă
Motivație
ARTICOLUL 74
(1) Iniţiativa legislativă aparţine,
Se presupune că legea fundamentală a unui stat democratic
după caz, Guvernului, deputaţilor,
asigură, pe lângă drepturile și libertățile cetățenești, posibilitatea
senatorilor sau unui număr de cel
cetățeanului de a participa în mod direct la viața cetății. Or,
puţin 55.000 de cetăţeni cu drept de
modul în care este definit acum acest articol, condițiile pe care le
vot, indiferent de domiciliu sau
impune fac aproape imposibil de transpus în practică inițiativa
reședința.
legislativă cetățenească.
(2) Dreptul la inițiativă al cetățenilor
se exercită în condițiile legii speciale, Modificarea numărului de cetățeni care pot propune o inițiativă
inclusiv prin mijloace electronice.
cetățenească de la 100.000 la 55.000 este necesară pentru
(3) Cetățenii care își manifestă
realizarea unui proces legislativ cu adevărat democratic în
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cel puţin 5.000 de semnături în
sprijinul acestei iniţiative.

(2) Nu pot face obiectul iniţiativei
legislative a cetăţenilor problemele
fiscale, cele cu caracter internaţional,
amnistia şi graţierea.

dreptul la inițiativă legislativă trebuie
să provină din cel puțin un sfert din
județele țării, iar în aceste condiții în
fiecare din aceste județe, respectiv în
municipiul București, trebuie să fie
înregistrate cel puțin 5.000 de
semnături în sprijinul acestei
inițiative.
(4) Nu pot face obiectul inițiativei
legislative a cetățenilor problemele
fiscale, cele cu caracter internațional,
amnistia și grațierea.

România. La nivel european, Tratatul de la Lisabona prevede că
la iniţiativa a cel puţin un milion de cetăţeni ai Uniunii (cca.
0,2% din totalul cetățenilor Uniunii Europene), provenind dintrun număr semnificativ de state membre, Comisiei Europene i se
poate solicita să prezinte o propunere de act normativ comunitar
într-un anumit domeniu (toate regulile prin care se poate realiza
o asemenea optiune au fost stabilite prin Regulamentul privind
Inițiativa Cetățenească Europeană, care a intrat în vigoare la
01.04.2011).
Din punct de vedere al legislației române, numărul de cetățeni
care trebuie să semneze pentru o inițiativă legislativă este de
100.000, adică cca. 0,5%, mult peste procentul impus pentru
inițiativa europeană.
Mai remarcăm că nu există egalitate de șanse între un simplu
cetățean/grup de cetățeni și un deputat sau senator care poate
propune o inițiativă legislativă singur, deși numărul de voturi cu
care a fost ales cel din urmă (senator/deputat) în Parlament poate
fi cu mult mai mic decât necesarul de 100.000 cât trebuie pentru
o inițiativă cetățenească.
În sprijinul afirmațiilor de mai sus vine și faptul că, în 23 ani, au
fost depuse doar 6 inițiative legislative cetățenesti, din care una
singură a devenit lege. Numărul ridicol de mic al inițiativelor
legislative cetățenesti nu este cauzat de lipsa de interes a
românilor, ci de aceste reguli descurajante.

ARTICOLUL 150
(1) Revizuirea Constituţiei poate fi
iniţiată de Preşedintele României la
propunerea Guvernului, de cel puţin o
pătrime din numărul deputaţilor sau
al senatorilor, precum şi de cel puţin

ARTICOLUL 150
(1) Revizuirea Constituţiei poate fi
iniţiată de Preşedintele României la
propunerea Guvernului, de cel puţin o
pătrime din numărul deputaţilor sau
al senatorilor, precum şi de cel puţin

(1) Motivarea este similară celei deja explicate la art. 74.
Abrogarea articolului 150 va facilita cetățenilor exercitarea unui
drept democratic fundamental. În plus, reducerea numărului de
semnături se impune în condițiile scăderii demografice prin
emigrație respectiv scădere naturală a populației.
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500.000 de cetăţeni cu drept de vot.

250.000 de cetăţeni cu drept de vot.

(2) Cetăţenii care iniţiază revizuirea
Constituţiei trebuie să provină din cel
puţin jumătate din judeţele ţării, iar în
fiecare din aceste judeţe sau în
municipiul Bucureşti trebuie să fie
înregistrate cel puţin 20.000 de
semnături în sprijinul acestei
iniţiative.

(2) Abrogat

ARTICOLUL 151(1)
Proiectul sau propunerea de revizuire
trebuie adoptată de Camera
Deputaților și de Senat, cu o
majoritate de cel puțin două treimi
din numărul membrilor fiecărei
Camere.

ARTICOLUL 151(1)
Proiectul sau propunerea de revizuire
trebuie adoptată de Camera
Deputaților și de Senat, cu o
majoritate de cel puțin două treimi
din numărul membrilor fiecărei
Camere. Excepție face propunerea de
revizuire a Constitutiei inițiată de
cetățeni.

(2) Condiționarea exercitării dreptului cetățenilor la revizuirea
Constitutiei de îndepinirea a condiției distribuției geografice a
semnaturilor este rar întâlnită în alte țări și există de obicei în
statele federale. Considerăm în plus că abrogarea condiției se
impune dacă se are în vedere eventuala reconfigurare
administrativă a României.
În anul 2006 un grup de cetățeni a inițiat unica încercare de
revizuire a Constituției pe această cale. Deși s-au strâns, în
conformitate cu legea, suficiente semnături, inițiativa de
revizuire a fost respinsă pentru că nu a îndeplinit pragul
distributiei geografice cerute de Constitutie. De asemenea, cele 6
luni puse la dispoziție pentru a împlini condițiile constituționale
s-au dovedit insuficiente.
Din același motiv ca și la propunerea de modificare a art. 74:
participarea directă a cetățenilor la luarea deciziilor este negată
sau împiedicată prin posibilitatea Parlamentului de a ignora ad
infinitum inițiativa cetățenească.

SEMNATARI
1. Federația Organizațiilor Ortodoxe PRO VITA din România
2. Alianța Familiilor din România
3. Asociația pentru Apărarea Familiei și Copilului
4. Fundația Națională pentru Românii de Pretutindeni
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5. Institutul „Frații Golescu” pentru relații cu românii din străinătate
6. Alianţa pentru Demnitate Naţională
7. Asociația „Basarabii"
8. Liga de Utilitate Publică
9. Asociația „Familia Ortodoxă”
10. Asociația Dascălilor din România
11. Asociația Familiilor Catolice „Vladimir Ghika”
12. CARITAS București
13. Asociaţia Oamenilor de Afaceri Creştini-Ortodocşi
14. Asociația „Rost”
15. Liga pentru Identitate Națională
16. Asociația „Cercul Studențesc Floarea de foc”
17. Fundația „Sf. Martiri Brâncoveni"
18. Asociația „Bucovina Profundă”
19. Fundaţia „Sf. Martiri Brâncoveni” fil. Suceava
20. WorldTeach Romania
21. Asociația Provita Media
22. Asociația „Darul Vieții”
23. Asociaţia Meşterilor Populari din Moldova
24. Asociaţia „Ortodoxia Tinerilor"
25. Asociația Casa Gratis Pro Deo
26. Asociația „Familia și Viața”
27. Asociaţia Studenţilor Creştin-Ortodocşi Români, filiala Brașov
8

28. Asociaţia Studenţilor Creştin-Ortodocşi Români, fil Tg. Jiu
29. Asociația „Primul Pas”
30. Asociația „Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului”
31. Asociația „Prietenii omului - umanism, cultură”
32. Asociația Provita Sf. Brâncoveanu, filiala Pitești
33. Asociația Pro Vita „Sf. Stelian”
34. Asociația CIVIC Media
35. Asociația „Onoare și Patrie”
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