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COMUNICAT 
 
 
 

 
 Asociatia ALIANTA NATIONALĂ  PENTRU RESTAURAREA  
MONARHIEI, cu sediul la adresa citata in antet, are onoarea de a va invita 
miercuri, 26 iunie a.c., la orele 15.30 (cu intrare intre orele 15.00 si 15.15), la 
dezbaterea „PROCESUL DE REVIZUIRE A CONSTITUTIEI ROMANIEI: 
INCEPUT, DESFASURARE, VIITOR” care va avea loc in Sala Constantin Stere 
a Senatului Romaniei, in incinta Palatului Parlamentului, cu intrare din Calea 13 
Septembrie. 
 In cadrul acestui eveniment se va lua in discutie desfasurarea procesului 
in curs de modificare a Constitutiei Romaniei, de la inceputurile lucrarilor 
Forumului Constitutional pana la viitoarele deliberari din plenul celor doua 
Camere ale Parlamentului Romaniei. Discutiile se vor referi la toate aspectele 
acestui proces complex, atat cele organizatorice, cat si problematica 
amendamentelor concrete ce au fost promovate de societatea civila si de clasa 
politica deopotriva. Va informam ca am invitat la dezbatere si reprezentantii 
societatii civile- aproape 30 de asociatii, coalitii civice si grupuri civice 
raspunzand pana in momentul de fata invitatiei noastre-, si parlamentarii. 
 Precizam ca organizam dezbaterea impreuna cu alte cinci organizatii non-
guvernamentale si anume: Alianta Civica, Fundatia Iuliu Maniu-Ion 
Mihalache, Forumul Civic pentru Responsabilitate Politica, Asociatia de 
Informare pentru Regatul Romaniei si Asociatia Romania Vie. 
 Va asteptam si va asiguram, fara a dori sa anticipam, ca veti lua 
cunostinta de multe elemente noi ce nu au fost supuse inca atentiei publicului 
larg, ca va vom introduce in intimitatea procesului de revizuire a Constitutiei, 
dincolo de comunicatele de pana acum ale echipei insarcinate cu coordonarea 
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Forumului Constitutional sau ale Comisiei parlamentare de modificare a 
Constitutiei. 
 In mod respectuos, va rugam ca pana marti, 25 iunie, orele 10, sa ne 
confirmati prin replica la emailul de la care veti primi comunicatul de fata 
participarea si numele reprezentantilor dumneavoastra, ca si numerele 
autovehiculelor pe care acestia le vor folosi, spre a putea face toate 
aranjamentele necesare cu privire la acces. 
 
 
 
 
 

 
CATALIN SERBAN, 

Copresedinte A.N.R.M. 


