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Laicitatea statului, garanție a libertății de conștiință

Scrisoare deschisă adresată membrilor Parlamentului României

În contextul dezbaterilor publice privind revizuirea Constituției, organizațiile semnatare își reafirmă 

poziția conform căreia libertatea de conștiință a tuturor cetățenilor poate fi garantată doar de un stat 

laic. Facem un apel către toate forțele politice implicate în procesul revizuirii Constițutiei să susțina 

ideea unei Românii laice prin:

• declararea formală a României drept stat laic

• respectarea recomandărilor Adunării Parlamentare a Consilului Europei în privința 

studierii neconfesionale a religiei în școlile publice1

De asemenea, ne exprimăm surprinderea și îngrijorarea în legătură cu recentele propuneri de 

revizuire a Constituției, înaintate de Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Conform biroului de presă al 

Arhiepiscopiei Iașilor, se dorește introducerea în textul legii fundamentale:

a unor articole care să facă referire la numele lui Dumnezeu sau care să sublinieze rolul familiei în  

societate, importanţa tradiţiei creştine a poporului român, evidenţierea rolului pe care Biserica Ortodoxă 

Română l-a avut şi îl are în istoria ţării, a necesităţii predării religiei în şcoală2

Adoptarea acestora ar afecta caracterul laic al statului și ar introduce o discriminare între cetățeni în 

funcție de apartenența sau neapartenența acestora la un cult religios, în contradicție flagrantă cu 

principiile de bază ale Constituției (v. art. 4 si 29), cu hotărârile anterioare ale Curții Constituționale 

(Decizia nr. 72 / 18 iulie 1995) și cu tratatele internaționale la care România a aderat (în mod specific 

Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale3 și Convenția ONU cu 

privire la drepturile copilului4).



Semnatari:

Asociația Secular-Umanistă din România (ASUR)

Fundația Tineri pentru Tineri

Asociația Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiință

Centrul de Resurse pentru Participare Publică (CeRe)

ActiveWatch Agenţia de Monitorizare a Presei

Fundația Soros

Societatea de Educație Contraceptivă şi Sexuală (SECS)

Asociația Carusel

Asociația Start Focus

Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice (ECPI)

Asociația Miscarea Civică Miliția Spirituală

Asociația Front

Agenția de dezvoltare comunitară "Impreună"

Centre for Advanced Research in Management and Applied Ethics (CARMAE)

Centrul pentru Jurnalism Independent

Asociația Edusfera

Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale (CENTRAS)

Asociația Română de Dezbateri, Oratorie şi Retorică (ARDOR)

Fundația Centrul Educația 2000+

Asociația Națională a Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni (ANBCC)



1 http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta05/EREC1720.htm

2 http://iasi.mmb.ro/comunicat/hotararile-sinodului-mitropolitan-al-mitropoliei-moldovei-bucovinei-din-5-martie-2013

3 http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E7126929-2E4A-43FB-91A3-B2B4F4D66BEC/0/Convention_RON.pdf

4 http://www.unicef.org/moldova/CRC_RO.pdf


