Declaraţia de constituire a Comitetului de iniţiativă pentru
promovarea propunerii legislative a cetăţenilor privind
revizuirea art. 48 alineat (1) din Constituţia României
Subsemnaţii:
1. Tătaru Nadia;
2.

Stoian Georgeta-Arsenia;

3. Tomi Alina;
4. Georgescu Mariana-Liliana;
5. Sişu Tudor;
6. Miriţă Vlad-Constantin;
7. Manuceanu Mihaela-Roxana;
8. Lavric Sorin;
9. Gheorghiu Mihai;
10. Diaconu Călin;
11. Chirilă Pavel;
12. Bratu Cornel;
13. Axinte Liviu-Vasile;
14. Necula Constantin-Valer;
15. Negruţ Paul;
16. Tudor Mircea,

Având în vedere că:
(A)

Suntem cetăţeni români, titulari ai dreptului de vot prevăzut la art. 36 din Constituția
României şi ai dreptului de a fi ales prevăzut de art. 37 din Constituția României;

(B)

Drepturile şi libertăţile stipulate în Constituţia României, precum şi obligaţia ce ne
revine de a apăra familia, valorile morale, culturale şi religioase, precum şi dreptul de a
hotărî cu privire la educaţia propriilor copii, ne-au îndemnat să luăm inițiativa constituirii
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acestui Comitet, al cărui scop este să unească forțele societăţii civile creştine pentru
apărarea căsătoriei și a familiei prin iniţierea unei propuneri legislative de revizuire a
Constituţiei României, în sensul modificării articolului 48 alin. (1) al Constituţiei
României;
(C)

Recunoaștem căsătoria între un bărbat și o femeie drept relația interumană consfinţită
istoric şi religios la scara întregii umanităţi, care asigură procrearea, creșterea și educarea
copiilor;

(D)

Pentru ca familia să reziste, să prospere şi să fie puternică, este necesar efortul întregii
societăți, al tuturor actorilor sociali, al cultelor, precum și al instituțiilor statului;

(E)

Familia are nevoie de sprijin și întărire, nu de o nouă definiție sau de înlocuire cu diverse
experimente sociale motivate ideologic,

În temeiul art. 2 din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către
cetăţeni, republicată, art. 150 din Constituţia României, republicată, declarăm că suntem de acord
să ne constituim în Comitetul de iniţiativă pentru promovarea propunerii legislative a cetăţenilor
privind revizuirea art. 48 alineat (1) din Constituţia României.
Propunerea legislativă pentru revizuirea Constituţiei României este menită să înlăture
orice echivoc pe care utilizarea termenului de „soţi” în cuprinsul art. 48 alin. (1) din Constituţie ar
putea să-l aducă în conturarea noţiunii de „familie”, a raportului dintre „familie” și dreptul
fundamental al bărbatului și al femeii de a se căsători și a întemeia o familie.
În actuala redactare a alineatului (1) al art. 48 din Constituție „familia se întemeiază pe
căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților
de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor.”
Prin înlocuirea termenului de „soţi” cu expresia „un bărbat și o femeie” se asigură
implementarea precisă și literală a unor expresii consacrate cu puterea unor garanţii imuabile
destinate ocrotirii familiei, recunoscută drept „elementul natural și fundamental al societăţii” în
art. 16 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. În același context, doar „bărbatul și
femeia” împreună se bucură de recunoașterea și garantarea universală a dreptului de a se căsători
și de a întemeia o familie pe baza unor importante considerente de natura istorica, culturala si
morala specific românesti.
Așadar, considerăm necesară modificarea primului alineat al art. 48 din Constituţia
României atât pentru a evita dezbateri nenecesare și interpretări contradictorii cât și pentru a
recunoaște în mod neechivoc că dreptul de a întemeia o familie este un drept fundamental
destinat bărbatului și femeii, de care ei se bucură nu individual, ci împreună.
În conformitate cu prevederile alin. (3) ale art. 2 din Legea nr. 189/1999 privind
exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată, declarăm pe proprie răspundere că
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nu facem parte dintre persoanele prevăzute la alin. (2) al art. 2 din legea sus-menționată, respectiv
dintre persoanele alese în funcţie prin vot universal, membrii Guvernului, persoanele numite în
funcţie de primul-ministru sau care nu pot face parte, potrivit legii, din partide politice.
Ne asumăm întrutotul proiectul de lege de revizuire a Constituţiei şi expunerea de motive
anexate prezentei declaraţii şi împuternicim pe dl Gheorghiu Mihai, să reprezinte prezentul
Comitet de iniţiativă cetăţenească în vederea sesizării Consiliului Legislativ pentru avizarea
proiectului de lege anexat şi, ulterior, să acţioneze pentru publicarea proiectului legislativ în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Comitetul de iniţiativă desemnează, de asemenea, pe dl Gheorghiu Mihai, în calitate de
Preşedinte al Comitetului de iniţiativă, să rezolve problemele operative şi să reprezinte comitetul
în raporturile sale cu autorităţile publice centrale şi locale, precum şi cu cetăţenii împuterniciţi
pentru întocmirea listelor de susţinători, strângerea semnăturilor cetăţenilor care susţin proiectul
de lege de revizuire a Constituţiei anexat prezentei declaraţii.
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