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COMUNICAT DE PRESA
Mari organizatii civice din America de Nord saluta modificarea Codului
Familiei in Romania

Bucuresti, 10 februarie 2008 - Importante organizatii pro-familie din
SUA si Canada au remis, zilele precedente, scrisori Presedintelui
Senatului Romaniei si sefilor grupurilor parlamentare, exprimandu-si
sustinerea pentru modificarile aduse Codului Familiei de catre Comisia
Juridica a Senatului si incurajand senatorii sa aprobe, prin votul in
plen, aceste modificari.

Organizatii precum Focus on the Family, American Family Association,
Family Reseach Council si Alliance Defense Fund au raspuns, astfel,
apelului adresat de Alianta Familiilor din Romania, venind in
sprijinul initiativei unui grup de 27 de senatori (PRM, PSD, PD si un
independent). Acestia au votat, in unanimitate, saptamana trecuta,
modificarea Codului Familiei in sensul definirii casatoriei ca uniunea
intre un barbat si o femeie, punand capat formularii ambigue din
actuala varianta a legii si excluzand orice interpretare care ar lasa
loc unor "casatorii" intre persoane de acelasi sex.

Cu peste 30 de ani de experienta in domeniul sprijinirii casatoriei si
familiei naturale, organizatia Focus on the Family apreciaza, in
scrisoarea adresata presedintelui Senatului, Nicolae Vacaroiu, ca
familia traditionala serveste cel mai bine si in primul rand interesul
copilului si pentru aceea trebuie ocrotita clar prin lege. "Prin
definirea casatoriei ca uniunea intre un barbat si o femeie, aceasta
va fi protejata impotriva acelora care pun dorintele adultului
deasupra nevoilor copilului. Casatoria nu este un vehicul legal creat
cu scopul egalitatii, ci o institutie care are la baza sa copilul", se
arata in scrisoarea semnata de Tom Minnery, vicepresedinte al Focus on
the Family.

"Avand in vedere binele social pe care casatoria traditionala il aduce
intregii societati, este in interesul statului sa defineasca, legal,
casatoria ca uniunea intre un barbat si o femeie. Va incurajam cu
tarie sa protejati casatoria traditionala de orice incercare radicala
de a o redefini", se mai precizeaza in mesajul adresat, de
organizatiile americane, Senatului Romaniei.

"Consiliul Director al Aliantei Familiilor din Romania", precizeaza
Petre Costea, membru al Consiliului, "apreciaza solidaritatea
comunitatii internationale cu Romania. Aceasta dovedeste consensul



international privind protejarea casatorie si a familiei."

La randul sau, Bogdan Mateciuc, Director Executiv al AFR afirma ca
propusele modificari sunt in perfect acord cu Constitutia si cu
reglementarile europene. "Multumim celor care au raspuns apelului
nostru. Initiativa de modificare a Codului Familiei nu reprezinta o
incalcare sau restrangere a drepturilor fundamentale ale nimanui.
Dreptul la casatorii unisex sau parteneriate civile nu este
reglementat prin niciun tratat sau conventie internationala la care
România este parte, iar prevederile legislative europene lasa la
latitudinea statelor membre reglementarea acestui drept. In acest sens
mentionam exemplul Letoniei, care a modificat Constitutia pentru a
defini casatoria ca fiind uniunea dintre un barbat si o femeie, fara
ca acest fapt sa genereze sanctiuni din partea Uniunii Europene."

Bogdan Mateciuc mai considera aceasta modificare a Codului Familiei
drept un semnal ca parlamentarii romani doresc sa isi respecte
angajamentul de a proteja interesele cetatenilor. "Suntem increzatori
ca senatorii si apoi deputatii vor aproba aceasta binevenita
modificare la votul in plen si ii indemnam sa o faca fara rezerve, in
interesul intregii natiuni romane", se arata optimist directorul AFR.

Focus on the Family a facut public sprijinul fata de familia
romaneasca si prin reteaua sa de emisini radio, care ajung zilnic in
casele a peste 220 de milioane de cetateni din intreaga lume, iar
reteaua canadiana LifeSiteNews, cu sute de mii de abonati, a difuzat o
informare si o chemare la actiune in sprijinul familiei traditionale
din Romania. De asemenea, si-au mai exprimat sustinerea si grupari ale
romanilor din Statele Unite ale Americii, precum Romanian-American
Society of Oregon.

Alianta Familiilor din Romania este o organizatie non-guvernamentala
constituita cu scopul de a proteja si promova interesele familiei
naturale in Romania. In 2007, AFR a inceput o campanie in vederea
modificarii Constitutiei Romaniei pentru ocrotirea familiei, campanie
in care a obtinut adeziunile a peste 650.000 de cetateni romani si
majoritatii cultelor religioase din Romania.

Pentru mai multe informatii, va rugam contactati Consiliul Director al
Aliantei Familiilor din Romania la tel. 0724.293.192, fax
0318.153.082, www.protejarea-familiei.com sau email office @
protejarea-familiei.com 
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