
 

 

Poziția ANOSR privind referendumul pentru  

revizuirea Constituției României 

 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România face apel la toleranță 

și acceptare în contextul în care Parlamentul României a adoptat inițiativa legislativă 

privind revizuirea articolului 48 din Constituția României pentru definirea familiei drept 

căsătoria între bărbat și femeie. Toleranța și acceptarea reprezintă valori fundamentale 

într-o societate europeană din secolul XXI. 

 

În anul Centenarului Marii Uniri, când România trebuie să celebreze un veac de 

existență, nu putem privi spre viitor într-o societate mai divizată, poate, ca niciodată. ANOSR 

a militat dintotdeauna pentru valori precum incluziunea, toleranța și acceptarea diversității. Ne 

opunem ferm oricărei forme de discriminare sau hărțuire la care studenții, inclusiv cei din 

comunitatea LGBT ar putea fi supuși, indiferent de context. 

ANOSR a militat permanent pentru un sistem de învățământ incluziv, echitabil și de 

calitate, considerând că este necesară o preocupare suplimentară atât din partea instituțiilor 

de învățământ superior, cât și din partea organizațiilor studențești pentru integrarea 

studenților aparținând diverselor tipuri de minorități, inclusiv sexuale. Acest lucru se poate face 

prin crearea și dezvoltarea de structuri de sprijin pentru aceste categorii de studenți în cadrul 

instituțiilor de educație, dar și prin asigurarea unui climat sigur în mediul universitar și prin 

livrarea de conținut educațional cu un puternic caracter incluziv. 

Grupurile marginalizate, inclusiv femeile, comunitatea LGBT, minoritățile etnice/ 

naționale și persoanele cu dizabilități, se confruntă astăzi cu discriminarea în societatea 

noastră. Lupta pentru egalitate se referă la libertate - libertatea de a NU fi discriminat sub 

orice aspect al vieții și libertatea față de frica de violență și de prejudecată cu care ne putem 

confrunta din cauza identității noastre. Discriminarea față de identitatea studenților poate 

afecta participarea, realizarea, reținerea și progresul acestora în educație, ducând până la 

limitarea accesului la educație a comunității LGBT. Considerăm că prin acest referendum, nu 



 

 

numai că am stigmatiza această categorie socială, dar ar fi afectată și incluziunea acesteia în 

rândul comunității universitare/ academice, aspect contrar principiilor și valorilor ANOSR.  

O treime dintre tinerii din Europa sunt expuși excluziunii sociale. Mulți continuă să se 

confrunte cu discriminare multiplă, prejudecăți și infracțiuni generate de ură, iar discursul 

public din România a ajuns în aceste zile la un nivel intolerabil de jos. Avem speranța că vom 

reuși să ne regăsim decența, ca societate, și să revenim la o atmosferă de normalitate. Este 

necesar ca România să asigure protecția juridică pentru victimele discriminării și să aplice 

instrumentele juridice internaționale pentru combaterea tuturor tipurilor de discriminare și 

a discursului instigator la ură. Respectul drepturilor omului ar trebui să reprezinte pentru 

România, precum și pentru Uniunea Europeană, o prioritate. 

Amintim faptul că România a ratificat majoritatea tratatelor universale şi europene 

privind drepturile omului, iar conform articolului 20 al Constituţiei României:  

„Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate 

şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu 

celelalte tratate la care România este parte.  

Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale 

ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările 

internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conțin dispoziții mai 

favorabile.” 

Din păcate, în prezent discriminarea de gen afectează foarte mulți tineri. Astfel, o 

preocupare prioritară a fiecărei comunități ar trebui să fie asigurarea egalității de șanse și a 

accesului neîngrădit la drepturi pentru tinerii aparținând tuturor genurilor, inclusiv tinerii 

nebinari sau LGBT. Într-o Uniune Europeană (UE) mai conectată cu tinerii, trebuie să ținem 

cont și de Obiectivele Europene pentru Tineret, care sunt rezultatul procesului de Dialog 

Structurat cu Tinerii din perioada 2017-2018. Acestea reprezintă viziunea tinerilor din toată 

Europa, iar două dintre obiective presupun egalitatea pentru toate genurile și dezvoltarea 

unor societăți incluzive. 

Actualul text al art. 48, alin. 1 din Constituţie foloseşte expresia „între soţi,” tocmai cu 

scopul de a nu genera o aplicare discriminatorie în funcţie de gen.  

http://www.youthconf.at/youthgoals/
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1413#id_artA266_ttl


 

 

Acest referendum, în cazul unui succes, nu va produce vreun efect juridic în România. 

Efectul poate fi cel mult de natură morală, homosexualitatea fiind neutră din acest punct de 

vedere. Homofobia, care promovează intoleranță și discriminare, nu homosexualitatea, 

este răul cel mai mare.  

România a acţionat, în trecut, pe plan internaţional pentru înfiinţarea unor instituţii 

puternice menite să asigure protejarea drepturilor omului. România a contribuit la crearea 

Consiliului Drepturilor Omului al ONU, în 2006. Astfel, nu este recomandat ca acum drepturile 

omului în România să sufere anumite derapaje, care pot conduce la lezarea demnității umane. 

În plus, România se pregătește să preia Președinția Consiliului Uniunii Europene, care se 

axează pe teme precum: solidaritate, coeziune, egalitate de șanse și justiție socială, democrație, 

libertate și respectarea demnității umane, combaterea rasismului, intoleranței, xenofobiei, 

populismului și antisemitismului. 

Mișcarea studențească și instituțiile de învățământ superior trebuie să 

conștientizeze și să acționeze în conformitate cu rolul, impactul și responsabilitatea pe care le 

au în societate. Pentru aceasta, comunitatea universitară ar trebui să conducă prin puterea 

exemplului, creând culturi organizaționale bazate pe egalitate, acceptarea diversității și 

incluziune, folosind, în același timp, poziția lor în societate pentru a promova în mod activ 

aceste principii. Totodată, prevederi concrete din statutul propriu al organizațiilor studențești 

și din regulamentele/ codurile de etică ale instituțiilor de învățământ superior trebuie să 

abordeze politici și măsuri de prevenție, raportare și combatere referitoare la discriminarea de 

orice tip, inclusiv pe baza orientării sexuale, pentru a asigura dezvoltarea unui mediu academic 

cât mai incluziv.  

România este încă, în general, din păcate, conservatoare cu privire la drepturile 

persoanelor din comunitatea LGBT, astfel că persoanele din aceste categorii se confruntă cu 

diferite dificultăți de ordin juridic față de restul cetățenilor.  

România este, astfel, printre ultimele țări din UE care nu recunosc nicio formă de 

uniune civilă între persoane de același sex. În general, România este caracterizată de lipsa 

legislației privind persoanele LGBT, de un climat social advers transpus într-o cultură LGBT slab 

dezvoltată, precum și de mobilizarea slabă privind drepturile LGBT. ANOSR consideră că 



 

 

reglementarea unui parteneriat civil, o formă de comuniune socială recunoscută între doi 

parteneri, care să le ofere drepturi similare cu ale soților, ar fi benefică.  

În această situație, educația are un rol principal. În general, educaţia este instrumentul 

indispensabil umanităţii pentru a-şi atinge idealurile și chiar de a exista într-o lume marcată 

de schimbări, drepturile omului fiind în continuă evoluție. Aceste schimbări sunt pentru unii 

transformări progresive, pentru alţii evenimente neaşteptate, bruşte, care au influențat din 

toate punctele de vedere aspectele vieţii sociale, mediatice, etice etc. 

„E trist că în anul Centenarului regăsim o Românie dezbinată, în care sentimentul de 

unitate s-a disipat treptat, fiind înconjurați de un discurs instigator la ură. La 11 ani de la 

aderarea la Uniunea Europeană, România urmează să dețină Președinția Consiliului Uniunii 

Europene, dar uită toate acțiunile la care a luat parte în trecut, care au avut drept scop principal 

protejarea drepturilor omului. Trebuie să fim conștienți că educația stă la baza incluziunii, 

acceptării diversității și toleranței dintre cetățeni. Drepturile Omului sunt în continuă evoluţie şi 

reflectă, pe de o parte, nivelul la care a ajuns societatea și pe de altă parte, valorile pe care 

aceasta le consideră importante pentru existenţa sa.” – Petrișor-Laurențiu ȚUCĂ, Președinte 

ANOSR 

 

 

 

 

 


