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În ce conditii trece acest referendum? 

Rezultatul votului este vala il doar da ă unul din trei oameni se prezinta la vot (preze ța la urne e de 30%). Azi, 

u ărul total de persoane cu drept de vot in Romania este de 18.900.000 (18.9 milioane) de persoane, asadar e 

evoie de o parti ipare e esară de 5.67 milioane pentru ca referendumul sa fie valabil. 

 

De ce va agitati atata pentru o amarata de definitie (casatoria = 1 barbat + 1 femeie)?  

Fara aceasta precizare, anumite culturi contemporane deviaza intelesul firesc al termenului de soti, batjocorindu-l 

poligam ai ulti „sotii” sau „soti” , zoofil „i sotire” u u  a i al favorit , pedofil „i sotire” u minori) sau alte 

dereglari. 

 

Codul ivil regle e tează [deja!] ăsătoria ăr at-femeie. Revizuirea articolului 48 din constitutie este i utilă ? 

Revizuirea u este i utilă. Ceea ce avem in Codul Civil se poate schimba oricând prin simplu vot in Parlament sau 

printr-o ordo a ță guver a e tală. Pe â d Co stituția u va putea fi odifi ată de ât pri  aceeasi pro edură 
dificila de acum, adica prin adunarea la vot a cel putin 30% din electorat! 

 

Dar nu există alte priorități (sără ie, orupție, spitale, scoli etc.) fata de acest vot? Organizarea referendumului 

ostă a i are se puteau folosi la ș oli și spitale? 

Toate alegerile ostă a i. Co sultarea populară ostă a i. 
Iar a u  e vor a de „apararea statului si poporului ro a  de distrugerea sa atatii sale profu de.”  
Degeaba faci spitale daca distrugi o tara, daca imbolnavesti familia, celula ei de baza. 

 

Ce e cu intrebarea aceea aiurea pe Buletinul de Vot? De e u s rie lar ă este vor a despre ăsătorie? Da ă votez 
eva e u știu? 

Întrebarea de pe formular este legal SINGURA care se poate pune. La un referendum consultativ, pe buletin poate 

fi pusă orice întrebare. Când este vorba de un referendum decizional i sa, de odifi are a Co stituției, întrebarea 

nu poate fi decât cea din lege (L03/2000). Inrebarea nu o fromuleaza organizatorul (Guvernul). Ceea ce votam este 

deja stipulat în lege, iar oi votă  a u  aprobarea legii, nu continutul ei (care este stabilit si batut in cuie!). Ceea 

ce spune legea s-a hotărât deja: a ter e ul soți devine u  bărbat și o fe eie, ca sa fie clar! 

 

Ce e fa e  da ă s hi ă ăștia for a legii și oi votă  pe tru for a asta s hi ată?  

Ori i e poate verifi a propu erea de revizuire pu li ată î  Mo itorul Ofi ial Nr. 68/18.09.2018, propunere care 

pri  pu li are u ai poate fi s hi ata de i e i pâ ă la refere du . 
 

Defi irea ăsătoriei este e o pro le ă releva tă pe tru so ietate î  a est o e t ?  

Toată agitația ediati ă și z u iu ul ta erei are se opu e refere du ului de o strează releva ța a estui 
refere du  și faptul ă ati ge u  pu t se si il. Și alte state au fă ut refere du . De i, refere du ul pe tru 
ăsătorie este releva t și pe tru oi. 

 

Familia fireasca este un focar de alcoolism si bataie? 

Familiei normale nu ii sunt caracteristice acestea. Dimpotriva, e un factor de echilibru si de armonie. Viole ță și a uz 
se regăses  î tr-o ăsură mai mare în insotirile nefiresti (statisticile o arata). Revizuirea u se referă la ”fa ilie”, i 
la definirea ăsătoriei (care sta, intr-adevar, la baza familiei). 

 



Voi va opuneti parteneriatului civil ? 

Referendumul nu este despre parteneriatul civil. Obiectul este clarificarea definitiei ăsătoriei - mai precis inlocuirea 

unui termen vag (atat numeric cat si sexual) acela de soti cu barbat si femeie. Mai precis cu UN barbat si O femeie. 

  

Revizuirea ata ă fa ilia o o-parentală sau alte tipuri de fa ilii ?  

Revizuirea nu afecteaza statutul nici unui fel de familie existenta (fie ca este parinte celibatar cu copil/copii fie ca 

este bunic sau bunici cu nepoti etc etc). Revizuirea stabileste doar care sunt casatoriile recunoscute in Romania. 

Este despre casatorie.  

 

Refere du ul este o i ițiativă  a Bisericii ? 

Nu. I ițiativa aparți e u ui grup de orga izații o -guver a e tale și, ulterior, a fost susți ută atat de organizatii 

indiferente religios cat si de aproape toate cultele recunoscute din România.  

 

I ițiatorii revizuirii vor să regle e teze e fa  oa e ii î  dor itor, î  spațiul lor privat ?  
Nu. Revizuirea Co stituției priveste doar legamantul oficial de la primarie pe care cei doi soti il fac. Revizuirea 

propusa nu are treaba cu viata privata a nimanui. Ce fac oamenii cu propria viata si propriul trup ramane strict 

problema lor.  

 

I ițiativa este a tieuropea ă, puti istă, fas istă, homofoba? 

Astea-s etichete de scandal menite sa deturneze! 

 

Dar nu cumva referendumul asta e al lui Dragnea? 

Nu. Actiunea a fost demarata demult, de cateva asociatii si oameni de rand responsabili, din anul 2015, 

supravietuind mai multor guverne (Ponta, Cioloș, Grindeanu si Tudose). Deci, revizuirea nu este sub nici o forma 

„opera lui Dragnea”. Pe de alta parte, tocmai din cauza legitimitatii imbatabile a acestui demers, fortele politice il 

sustin. 

 

Propunerea restrânge dreptul la insotire al homosexualilor? 

Nu. Ai dreptul să te aști si să ai parte de edu ație. Dar eseria, fu ția, et  su t posi ilitati, u su t drepturi. La fel 
și ăsătoria, ea este u  a ord, o î țelegere ofi ializată la pri ărie, u este u  drept. Nu toti avem dreptul la un 

Ferrari sau la o vaca. La fel si cu casatoria in afara definitiei legale: nu avem dreptul sa ne casatorim cu oricine, cu 

orice si cu oricati. Referendumul nu poate interzice eva e u există. Persoanele de absolut orice orientare se pot, 

in mod nediscriminatoriu, ăsători da ă: au peste o anumita varsta, sunt î  depli ătatea apa ităților i tale și se 

casatoresc cu o persoa ă de sex opus are u este rudă apropiată. 
 

De izia poporului la refere du  va putea fi ig orată cum a fost referendumul din 2009 (cu 300 parlamentari)? 

Nu. Decizia va avea efecte imediate, pentru ca acest referendum este decizional.  

A existat în 2009 o consultare pu li ă u ită i propriu ”refere du ” sau „refere du  consultativ”, prin care 

oa e ii, la i ițiativa președi telui, au apro at redu erea u ărului de parla e tari. Nu a fost pusă î  pra ti ă, 
deoare e era evoie de o lege are să fie i ițiată ulterior.  
În cazul Referendumului din 6-  o to rie  legea de revizuire a Co stituției este reda tată, apro ată și 
pu li ată. 
 

Refere du ul dez i ă și divizează so ietatea?  

De o rația i pli ă pluralitate de păreri și dez atere. Ta ere pro și o tra. Î părțirea so ietății î  adere ți u 
opțiu i diferite e eva or al. Iar a est refere du  are pote țial ai degra ă u ifi ator, a  – 90% din români 

sunt de a ord u defi iția ăsătoriei a u iu e di tre u  ăr at și o fe eie. 


