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Către: Camera Deputaților 
În atenția: domnului Eugen Nicolicea, Președintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

domnilor și doamnelor deputat, onorați membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
Email: cp11@cdep.ro  
Fax: 021 414 1156 
Nr. înregistrare: 17/15.02.2017 

 

Stiamte domnule Nicolicea, 

 Președinte al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 
Domnilor și doamnelor deputat, onorați membri ai Comisiei juridice, 

de disciplină şi imunităţi 

 
 

Asociația ACCEPT solicită Camerei Deputaților și  Comisiei juridice, de disciplină şi imunități să suspende 

dezbaterea inițiativei legislative a cetățenilor privind redefinirea familiei în Constituție și să returneze 

propunerea de revizuire inițiatorilor, dată fiind încălcarea procedurii legale prevăzute în Constituție și 

Legea nr. 189/1999.  Procedura de revizuire a Constituției este reglementată prin articolul 151 din însăși 

Constituția României, care prevede că prima cameră sesizată trebuie să fie Camera Deputaților. 

Inițiatorii, potrivit legii speciale care reglementează modul în care cetățenii pot face propuneri legislative, 

au obligația de a își înregistra inițiativa legislativă la camera competentă a Parlamentului (Camera 

Deputaților), în termen de 6 luni de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial. Inițiativa Coaliției pentru 

familie a fost publicată în Monitorul Oficial în urmă cu aproape 14 luni, la data de 25 noiembrie 2015, și 

înregistrată la data de 23 mai 2016 în mod greșit la Senatul României. Propunerea de redefinire a 

articolului 48 din Constituție a fost înregistrată luni, 13 februarie 2017, ca o nouă propunere legislativă 

de Camera Deputaților, în afara termenului stabilit legal de 6 luni, termen care a expirat pe 25 mai 2016. 

Legea privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni nr. 189/1999, conform 

articolului 2, alineatul 5, privind responsabilitățile Comitetului de inițiativă, stabilește clar două obligații 

cumulative ale inițiatorilor:(1) să înregistreze propunerea legislativă la Camera competentă (Camera 

Deputaților) şi (2) să facă această înregistrare în termen de 6 luni de la publicarea inițiativei în Monitorul 

Oficial. Aceeași lege stabilește clar consecința nerespectării celor două condiții: reluarea întregului proces 

și prezentarea unei noi propuneri legislative de către inițiatori.  

“Art. 2(5) Comitetul de inițiativă asigura înregistrarea propunerii legislative la Camera competentă a 

Parlamentului, în termen de cel mult 6 luni de la data publicării acesteia. După împlinirea acestui termen, 

propunerea legislativă nu mai poate fi prezentată decât ca o nouă inițiativă legislativă, în condițiile 

prezentei legi.” 
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De la înregistrarea inițiativei la Senat şi până acum, Parlamentul României continuă să desconsidere 

Constituţia şi legea care reglementează condițiile pentru exercitarea inițiativei cetățenilor de modificare 

a Constituţiei: 

1. În mai 2016, Biroul Permanent al Senatului a acceptat în mod greșit înregistrarea și a permis, cu 

încălcarea Constituției României, ca dezbaterea asupra propunerii Coaliției pentru familie de 

revizuire a articolului 48 din Constituție să se desfășoare în comisiile de specialitate în noiembrie 

2016, în ciuda faptului că art.151 din Constituţie statuează că prima camera competentă să 

examineze initiativa cetăţenilor este Camera Deputaţilor. Situaţia de încălcare a prevederilor 

art.151 din Constituţie a fost recunoscută de Comisia pentru constituționalitate şi de Comisia 

juridică din Senat, care au sesizat Biroul Permanent al Senatului la începutul lunii februarie 2017. 

2. Deşi soluția conformă cu Legea 189/1999 era returnarea propunerii legislative la inițiatori pentru 

parcurgerea căilor legale, Biroul Permanent şi plenul Senatului au decis pe data de 8 februarie 

2017 să trimită ei propunerea la camera competentă – Camera Deputaților. 

3. La data de 13 februarie 2017, Camera Deputaților a înregistrat o nouă propunere legislativă 

cetăţenească, cu un nou număr de înregistrare din anul 2017, deşi nu a fost sesizată de către 

cetăţeni-iniţiatori ai propunerii legislative, aşa cum cere Legea 189/1999 şi Constituţia României, 

ci de o instituţie a statului (Senatul).  Camera Deputaților este sesizată cu inițiativa cetățenească 

la aproape nouă luni după expirarea termenului legal de șase luni prevăzut de lege pentru 

înregistrarea inițiativei. 

Legea e lege pentru toţi! Simplul fapt că inițiativa de redefinire a familiei în Constituție se bucură de 

suportul unui grup numeros de cetățeni nu scutește Comitetul de inițiativă de respectarea prevederilor 

Constituției și ale legii care stabilește condițiile legale de desfășurare a unei iniţiative cetăţeneşti de acest 

tip. Procedurile prevăzute de Constituție, respectiv de Legea inițiativei cetățenești, au rolul de a garanta 

un parcurs predictibil în cadrul revizuirii Constituției, cu garanții și obligații, atât pentru susținători, cât 

și pentru instituțiile statului. Actualul parcurs haotic datorat nerespectării de către Comitetul de inițiativă 

a procedurii clar specificate în Constituție, menit să acopere omisiunea inițială a grupului de inițiativă 

cetățenească, pune în pericol instituțiile statului de drept și creează un precedent îngrijorător asupra 

modului în care se poate revizui, fără niciun fel de respect pentru proceduri, Constituția României. 

Perpetuarea unei atitudini de desconsiderare a legii şi a Constituţiei nu îi face mai câştigaţi nici pe 

susținătorii propunerii de revizuire a Constituției, nici pe români, în general. Semnatarii listelor de 

susținere s-au bazat pe expertiza și informațiile furnizate de un Comitet de inițiativă care e pregătit să 

modifice Constituția înainte să o citească. Modul în care Senatul şi Camera Deputaților decid înregistrarea 

unei inițiative noi de revizuire a Constituţiei şi reluarea dezbaterii la o altă Camera, ignorând prevederile 
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Legii 189/1999 şi ignorând Constituţia, arată tuturor românilor că statul de drept este în continuare 

negociabil și ține mai degrabă de arbitrar. 

Notăm cu îngrijorare și calendarul stabilit de Biroul Permanent al Camerei Deputaților pentru dezbaterea 

unei noi definiții a familiei în Constituție. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a primit un termen 

de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea propunerii legislative de revizuire a Constituției pentru emiterea 

unui raport în vederea organizării dezbaterii în plen, ceea ce denotă dorința de a trece superficial peste 

problemele sociale şi de drepturile omului ridicate de prezenta propunere legislativă. Reformularea 

articolului 48 din Constituție va exclude din cadrul protecție constituțională familiile care nu corespund 

modelului așa-zis tradițional, dar care domină realitatea românească: familii căsătorite fără copii, familii 

monoparentale, familii extinse, familii neformalizate sau familii bazate pe cupluri de același sex. 

Dată fiind expirarea termenului legal de 6 luni în care Camera Deputaților trebuia sesizată ca primă 

Cameră cu inițiativa cetățenească la data de 25 mai 2016,  vă solicităm să constatați înregistrarea tardivă 

la 13 februarie 2017 a inițiativei de revizuire a Constituției și nerespectarea procedurii prevăzute de 

Legea 189/1999. Vă solicităm pe această cale să puneți în aplicare prevederile legale și să restituiți textul 

inițiativei cetățenești Comitetului de inițiativă al Coaliției pentru familie, cu posibilitatea pentru aceștia 

de a prezenta o nouă inițiativă legislativă, cu respectarea prevederilor legale de această dată. 

 

 

 

Cu deosebită considerație, 

Asociația ACCEPT 

Florin Buhuceanu, Președinte executiv  

 

 

 

 

 

PERSOANĂ DE CONTACT: 

Teodora Ion-Rotaru, Coordonatoare de programe, Asociaţia ACCEPT  

Telefon/fax: 021 252 56 20; 021 252 90 00;  Mobil: 0723503162 

E-mail: teodora@acceptromania.ro 
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