
 Dragi români, în urma votului vostru, în zilele de 6 și 7 octombrie urmează 
a se revizui în Constituţie componenţa căsătoriei. Ieșiţi din case, să mergem la vot!

Referendum privind definirea căsătoriei, 6-7 Octombrie

Se întâmplă acum!
№1/MMXVIII

De ce este necesară 
revizuirea Constituţiei?

ă definim în Constituţia 
României căsătoria ca fiind 
uniunea liber consimţită între 
un bărbat şi o femeie, în locul 

actualului termen simplu: „soți”. 
 În Europa, cincisprezece țări deja au 
legalizat căsătoriile între persoane de 
acelaşi sex. Există anumite curente ce 
caută să pervertească înțelesul firesc al 
termenului de „soți”, batjocorindu-l 
fie poligam (mai mulți „soți” sau 
„soții”), zoofil („însoțire” cu animalul 
favorit), pedofil („însoțire” cu minori) 
sau alte dereglări.
     Și România se află în bătaia focului: 
se solicită deja în instanță ca prin „soți”  
să se înţeleagă şi astfel de anomalii.

Copiii noștri sunt ținta lor!
lată un extras dintr-o carte pentru copii:

«De ce unii copii au doi tătici  
şi două mămici?

Îndrăgostiţii nu sunt întotdeauna un 
băiat şi o fată. Uneori, doi bărbaţi 
sau două femei se iubesc: se spune că 
ei sunt „homosexuali”. Mulţi dintre 
aceştia trăiesc împreună şi formează 
o familie. Copiii lor au, deci, două 
mămici şi doi tătici.»
Peste 14 state din Europa au înțeles 
că trebuie să-și apere însă copiii şi 
viitorul definind în Constituţiile lor 
căsătoria ca fiind posibilă doar între 
un bărbat și o femeie.

S

Mark Regnerus
- sociolog -

Profesor la Univeritatea din  Austin, 
Texas, cercetător și autor a mai 
multor lucrări de specialitate privind 
comportamentele, relațiile și religia, 
concluzionează: 
„Adulții din familii cu părinți de 
același sex sunt predispuși către 
homosexualitate.”

Kim Davis
- funcționar public din SUA - 

Condamnată la închisoare pentru refuzul 
de a semna un certificat de căsătorie 
pentru un cuplu homosexual. Acestea 
în condițiile în care constrângerea unei 
persoane de a semna un act cu care nu 
este de acord este complet ilegal  
și invalidează semnătura în cazul  
în care se impune.

Lewis Freeman-Harrison
- crescut de un cuplu homosexual - 

Lewis este unul dintre multele cazuri de 
copii crescuți de persoane de același sex, 
denumite generic „familii mixte”.
Acesta ne mărturisește din experiența  
sa deloc fericită:
„Am rămas traumatizat din punct de 
vedere emoțional și mi s-a transmis o 
stare de confuzie.”

Cazul familiei Barbu
- studiu de caz - 

Florin Barbu, tatăl a doi copii, a trecut 
prin clipe de coșmar după ce autoritățile 
britanice i-au „răpit” copiii sub motivul 
că mama lor ar avea probleme psihice, 
ca mai apoi să-i ofere spre adopție, 
împotriva voinței acestora, unui cuplu de 
homosexuali. Cazul familiei Barbu este  
doar unul din zecile petrecute în Europa.

Doar căsătoria între un bărbat și o femeie poate asigura nașterea, creșterea și educația copiilor

Cum ne afectează pervertirea sensului căsătoriei? Iată experiența altor țări:
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Propunerea de revizuire a 
Constitutiei ce urmeaza să 
fie validată în urma votului
Art. I. — Alineatul (1) al articolului  
48 din Constituţia României, 
revizuită  se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

ARTICOLUL 48
Familia (1) Familia se întemeiază 
pe căsătoria liber consimţită între 
un bărbat şi o femeie, pe egalitatea 
acestora şi pe dreptul şi îndatorirea 
părinţilor de a asigura creşterea, 
educaţia şi instruirea copiilor.
Art. II. — Revizuirea Constituţiei  
se supune aprobării prin referendum.

La capitolul Referendumul pentru 
revizuirea Constituției se precizează,  
la articolul 7: Cetățenii care participă 
la referendum au dreptul să se 
pronunțe prin „DA” sau „NU” la 
următoarea întrebare înscrisă pe 
buletinul de vot:  
„Sunteți de acord cu legea de 
revizuire a Constituției României în 
forma aprobată de Parlament?”
Întrebarea care se va găsi pe buletinul 
de vot nu conține nici un fel de 
„portiță secretă”. Astfel „DA”  
înseamnă că prin soți înțelegem 
doar un bărbat și o femeie.

Legea referendumurilor  
ne spune clar:

Sunteți de acord cu legea de revizuire 
a Constituției României în forma 

aprobată de Parlament?



Ce e cu întrebarea aceea 
aiurea pe formular? De ce 
nu scrie clar că este vorba 
despre căsătorie? Dacă 
votez ceva ce nu știu?
Întrebarea de pe formular este, din 
punct de vedere legal, singura care 
se poate adresa. La un referendum 
consultativ (în care doar se cere 
părerea cetățeanului), pe buletin 
poate fi pusă orice întrebare. Când, 
însă, este vorba de un referendum 
decizional de modificare a 
Constituției, întrebarea nu poate fi 
decât cea din lege (L3/2000). 
Întrebarea nu o formulează organi-
zatorul (adică Guvernul). 
La referendum votați pentru aplicarea 
legii, nu textul ei (care este stabilit și 
bătut în cuie!). Ceea ce spune legea s-a 
hotărât deja: că termenul soți devine  
un bărbat și o femeie. Este foarte clar.
 
În ce condiții trece  
acest referendum?
Rezultatul votului este valabil doar 
dacă unul din trei oameni se prezintă 
la vot, adică o prezență de 30% la 
urne. Azi, numărul total de persoane 
cu drept de vot în România este 
de 18.900.000 (18,9 milioane) de 
persoane, așadar este nevoie de o 
participare a 5,67 milioane de oameni 
pentru ca referendumul să fie valabil.

Codul civil reglementează 
[deja!] căsătoria bărbat-
femeie. Revizuirea articolului 
48 din constituție este inutilă?
Revizuirea nu este inutilă. Ceea 
ce avem în Codul Civil se poate 
schimba oricând prin simplu vot în 
Parlament sau printr-o ordonanță 
guvernamentală. Pe când Constituția 
nu va putea fi modificată decât prin 
aceeași procedură dificila de acum, 
adică prin adunarea la vot a cel puțin 
30% din electorat!

Organizarea 
referendumului nu costă 
oare bani care se puteau 
folosi la școli și spitale?
Toate alegerile costă bani. 
Consultarea populară costă bani. 
Această campanie nu este pentru 
alegerea unui demnitar, ci în interesul 
direct și pe termen lung al întregii nații.
Iar acum e vorba de „apărarea 
statului și poporului român de 
distrugerea sănătății sale profunde.” 
Degeaba faci spitale, dacă distrugi o 
țară, dacă îmbolnăvești familia,  
celula ei de bază.

Ce ne facem dacă schimbă 
ăștia forma legii și noi nu 
vom ști ce votăm? 

Oricine poate verifica propunerea 
de revizuire publicată în Monitorul 
Oficial Nr. 798/18.09.2018, propunere 
care prin publicare nu mai poate,  
sub nici o formă, să fie schimbată  
de absolut nimeni până la referendum.

Definirea căsătoriei este 
e o problemă relevantă 
pentru societate în acest 
moment? 
Toată agitația mediatică și  
zbuciumul taberei care se opune 
demersului legitim a milioane de 
cetățeni, demonstrează relevanța 
acestei consultări populare și a 
faptului că se referă la o problemă  
ce se cere a fi tranșată. 
Referendumul este relevant pentru noi. 
De asemenea, în multe alte state s-au 
organizat asemenea referendumuri.

Familia firească este un 
focar de alcoolism și bătaie?
Familiei normale nu îi sunt 
caracteristice aceste descrieri. 
Dimpotrivă, familia este un factor 
de echilibru și de armonie. Violența 
și abuzul se regăsesc într-o măsură 
mai mare în însoțirile nefirești 
(statisticile o arată). Revizuirea nu 
se referă la ”familie”, ci la definirea 
căsătoriei (care stă, într-adevar, la 
baza familiei).

Voi vă opuneți 
parteneriatului civil?
Referendumul nu este despre 
parteneriatul civil. Obiectul este 
clarificarea definiției căsătoriei - mai 
precis înlocuirea unui termen vag 
(atât numeric cât și sexual) acela de 
soți, cu bărbat și femeie. Mai precis 
cu un barbat și o femeie.

 Revizuirea atacă familia 
mono-parentală sau alte 
tipuri de familii? 
Revizuirea cu privire la desemnarea 
soților în Constituție nu afectează 
statutul nici unui fel de familie 
existentă, fie că este vorba de un 
părinte celibatar cu copil/copii,  
fie că este vorba de bunic sau  
bunici cu nepoți etc. 
Această revizuire stabilește doar 
care sunt căsătoriile recunoscute 
în România. Este despre căsatorie. 

Referendumul este o 
inițiativă a Bisericii ?
Nu! Inițiativa aparține unui grup de 
organizații non-guvernamentale și, 
ulterior, a fost susținută atât de organizații 
indiferente religios cât și de aproape toate 
cultele recunoscute din România. 

Inițiatorii revizuirii vor 
să reglementeze ce fac 
oamenii în viața intimă? 
Nu. Revizuirea Constituției privește 
doar legământul oficial de la primărie 
pe care cei doi soți îl fac. Revizuirea 
propusă nu are treabă cu viață privată 
a nimănui. Ce fac oamenii cu propria 
viață și cu propriul lor trup este 
responsabilitatea lor. 

Propunerea restrânge 
dreptul la însoțire al 
homosexualilor?
În nici un caz nu restrânge drepturi. 
Ai dreptul să te naști și să ai parte de 
educație. Acestea sunt drepturi. 
Dar noțiuni precum: meseria, funcția, 
veniturile etc. sunt posibilități, ele  
nu sunt drepturi. La fel și căsătoria;  
ea este un acord, o înțelegere oficializată 

la primărie, nu este un drept. Nu toți 
avem dreptul la un Ferrari sau la 
o poșetă. La fel este și căsătoria, în 
afara definirii legale: nu putem să 
ne căsătorim cu oricine, cu orice și 
cu oricâți. Astfel, referendumul nu 
poate interzice ceva ce nu există. 
Persoanele de absolut orice orientare 
se pot, în mod nediscriminatoriu, 
căsători dacă: sunt în deplinătatea 
capacităților mintale, sunt majore  
și o fac cu o persoană de sex opus 
care nu este rudă apropiată.

Inițiativa este 
antieuropeană, putinistă, 
fascistă, homofobă?
Acestea sunt doar niște „etichete” 
menite să producă scandal și să 
deturneze demersul, distrăgând atenția.

Dar nu cumva referendumul 
ăsta e al lui Dragnea?
Nu. Acțiunea a fost demarată demult, 
de câteva asociații și oameni de 
rând responsabili, din anul 2015, 
supraviețuind mai multor guverne 
(Ponta, Cioloș, Grindeanu și Tudose). 
Deci, revizuirea nu este sub nici o 
formă „opera lui Dragnea”!  
Pe de altă parte, datorită legitimității 
incontestabile a acestui demers, toate 
forțele politice viabile îl susțin.

Decizia poporului la 
referendum va putea 
fi ignorată cum a fost 
referendumul din 2009  
(cu 300 parlamentari)?
Răspunsul și aici este: nu. 
Decizia va avea efecte imediate, 
pentru ca acest referendum este 
decizional. 
A existat în 2009 o consultare publică 
numită impropriu ”referendum” sau 
„referendum consultativ”, prin care 
oamenii, la inițiativa președintelui, 
au aprobat reducerea numărului 
de parlamentari. Nu a fost pusă în 
practică, deoarece era nevoie de o 
lege care să fie inițiată ulterior. 
În cazul Referendumului din 6-7 
octombrie 2018 legea de revizuire a 
Constituției este redactată, aprobată 
și publicată, fiindu-ne comunicată.

Referendumul dezbină 
și divizează societatea? 
Democrația implică pluralitate 
de păreri și dezbatere. Tabere pro 
și contra. Împărțirea societății în 
aderenți cu opțiuni diferite e ceva 
normal. Iar acest referendum are 
potențial mai degrabă unificator, cca. 
80 – 90% din români fiind de acord 
cu definiția căsătoriei ca uniune 
dintre un bărbat și o femeie.
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Răspundem la ce ne întreabă lumea
În urma multor zvonuri nefondate sau ale unor intenţii maliţioase de sabotaj al demersului de revizuire a 
definiţiei căsătoriei în Constituţia ţării, încercăm în continuare să răspundem acestor dileme sau provocări:

Informațiile trunchiate și răspândite prin diverse mijloace vă pot influența opinia și percepția asupra 
realității. Noi vă invităm doar să verificați acele informații și astfel să luați decizia corectă conform 
conștiinței dumneavoastră. Spre deosebire de alte alegeri, participarea la acest referendum vine în 
beneficiul direct al cetățenilor


