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Alianţa Părinţilor din România este un partener de dialog social implicat activ în proiecte care au 
ca scop apărarea, promovarea și întărirea drepturilor părinților din România, precum și 
protejarea relației părinte-copil, în scopul dezvoltării armonioase a copilului în cadrul familiei și 
societății.  

Convenția Internațională pentru Combaterea Violenței împotriva Femeii și a Violenței 
Domestice, (Convenția de la Istanbul) este un tratat internațional semnat de România în iunie 
2014 și  ratificat în 2016, care are ca scop declarat prevenirea violenței, protecția victimelor și 
trimiterea în judecată a infractorilor. Până aici totul sună bine, dar, după cum vom arăta, 
Convenția de la Istanbul este un cal troian. Sub ambalajul frumos al titlului se ascund multe 
idei, principii, reguli și concepții care tulbură orice societate cu principii sănătoase. 

Suntem absolut de acord cu necesitatea protejării femeilor împotriva tuturor formelor de violență, 
prevenirea violenței domestice, eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, 
promovarea egalității între femei și bărbați, protejarea și sprijinirea tuturor victimelor violenței 
domestice. 

Incontestabil, România are o problemă majoră în domeniul violenţei domestice și suntem 
întrutotul de acord că este nevoie de măsuri urgente şi eficiente de protecţie, însă unele articole 
ale Convenției de la Istanbul vor determina schimbări la nivel social și educaţional pe care nu 
le putem considera acceptabile. 

Considerând că această Convenţie nu servește interesele cetăţenilor lor, șapte state UE – 
Bulgaria, Cehia, Croaţia, Grecia, Irlanda, Marea Britanie şi Ungaria, precum și Azerbaidjan şi 
Rusia nu au semnat-o. Dintre cele  44 de state care au semnat Convenţia, 16 nu au ratificat-o. 

Prin prezenta, vă solicităm demararea procedurilor de denunţare de către România a 
Convenției de la Istanbul pentru motivele pe care le expunem mai jos: 

O problemă majoră este generată de Articolul 3, litera c): „’gen’ va însemna rolurile, 
comportamentele, activităţile şi atributele construite social, pe care o societate dată le 
consideră adecvate pentru femei şi bărbaţi”.  

mailto:contact@aliantaparintilor.ro
mailto:apel@aliantaparintilor.ro


Până acum singura definiție a „genului” într-o convenție internațională era oferită de Statutul 
de la Roma, care vorbea despre gen ca de un sinonim pentru sexul biologic. Convenția de la 
Istanbul consideră că sexul și genul sunt două lucruri diferite. Se impune astfel ţărilor 
semnatare ideologia de gen, obligativitatea de a recunoaște genul ca un construct social, 
independent de sexul biologic al persoanei. Adică, “eşti femeie sau bărbat în funcţie de ce 
alegi să fii și ce rol dorești să-ţi asumi”; deci omul s-ar naște ca fiinţă neutră care poate să își 
determine sau să își schimbe „genul” în cursul vieții, sub influența diverșilor factori, precum 
societatea, educația și auto-determinarea.  

Cităm de pe site-ul Guvernului : “Convenţia este primul tratat internaţional care conţine o 
definiţie a genului şi recunoaşte că femeile şi bărbaţii nu sunt doar diferenţiaţi din punct de 
vedere biologic, ci că există o categorie a genului, definită social, care le conferă acestora 
roluri şi comportamente specifice“.  

Ideologia de gen vine în cuprinsul Convenţiei cu noțiuni ca egalitate de gen - care nu 
înseamnă egalitatea dintre femeie și bărbat, ori noțiunea de roluri de gen, în paradigma 
căreia o femeie este femeie doar pentru că își asumă rolul de femeie, o femeie este mamă doar 
pentru că „joacă” rolul de mamă. 

Așadar, trebuie să se știe că egalitatea de gen nu înseamnă ceea ce am crede la prima vedere, 
ci înseamnă că un individ poate îndeplini în mod egal un rol de gen sau altul. Poate fi, spre 
exemplu, 20% femeie, deși are sex de femeie, dar se simte 80% bărbat. Deci, în mod egal poate 
fi celălalt gen, la fel cum poate să nu aibă niciun gen, să fie o entitate nonbinară.   

Aceste lucruri “au fost explicate” în discursul susţinut de transsexulaul Patrick Brăila în faţa unor 
elevi minori, la conferinţa Women Talk din Focşani, organizată cu sprijinul Ambasadei 
SUA, în data de 24 februarie 2018: 

„...și cred că este extraordinar de recompensator să facem exercițiul să gȃndim dincolo 
de binaritatea masculin – feminin, pentru că fiecare avem ȋn noi, fie că e 0.1%, fie că e 70-
80%, din genul pe care ȋl/ se consideră celălalt; și la fel de bine, și la fel de valabil, sunt 
acele identități care se numesc non-binare, care nu aparțin nici genului masculin, nici 
genului feminin, s-ar putea să aparțină amȃndorura ȋn proporții diferite și variabile,  sau 
niciuneia” 

„Identitatea de gen și orientarea sexuală sunt două lucruri diferite, care se pot combina în 
orice fel posibil. Eu acum mă identific ca un bărbat trans. hetero, sacro, romantic și pan-
sexual nu mă întreba ce înseamnă, vreau să vă faceți voi exercitiile!”. 

“…absorbim de la naștere o grămadă de tipare sociale și cred că este foarte 
recompensator să faceți exercițiul de a reidentifica ȋn primul rȃnd și, ȋncet-ȋncet, de a le 
deconstrui, de a le dezorganiza, ca să vă metamorfozați și să vă construiți pe voi conform 
vouă, conform caracterului vostru, oricare ar fi el.”  

Astfel au fost “educaţi” elevii prezenţi, în spiritul Convneţiei de la Istanbul, invocată de 
vorbitor (tema anunţată fiind  “Violenţa împotriva femeilor”, ca și a Convenţiei de la 
Istanbul…) .  

In această logică, un discurs care ia în considerare doar identitatea femeie/bărbat, 
corespunzătoare sexelor, este cu ușurinţă taxat drept „discurs al urii”. Negarea binarității și 
„naturaleței” genului duce la situaţia în care „libertatea de a spune că 2+2=4”, este pusă în 
pericol (Orwell). 

 



Trebuie să precizăm că ideologia de gen a “descoperit” nu mai puţin de 114 “genuri” LGBTQ 
(lesbian, gay, bisexual, transgender, queer), dintre care 60 au fost citate de parlamentarul 
german Steffen Königer în intervenția sa de respingere a legiferării unei „Campanii de 
promovare a diversității sexuale și de gen…”, venită la inițiativa Partidului Verzilor.  

O altă problemă se regăseşte în Articolul 12, punctul 1. Convenția impune o obligație explicită 
statelor membre să ia “măsurile necesare pentru a promova schimbările în modelele 
sociale si culturale de comportament al femeilor si barbatilor, in vederea eradicarii 
prejudecăţilor, obiceiurilor, tradiţiilor si a altor practici care sunt bazate pe ideea de 
inferioritate a femeilor sau pe roluri stereotipe pentru femei și barbaţi”.  

Ideea inferiorităţii femeilor este cu siguranţă una care trebuie înlăturată, dar nu este clar cine va 
identifica prejudecățile, obiceiurile, tradițiile și alte practici care trebuie eradicate și ce criterii va 
aplica. Vor ajunge câteva persoane să stabilească unei națiuni întregi ce obiceiuri și tradiții 
trebuie să elimine ? Unele obiceiuri și tradiții au fost păstrate de secole, ca fiind definitorii 
pentru identitatea națiunii respective. Se atentează aici la însăși identitatea spirituală a unei 
națiuni, aplicându-se un globalism plat, universal. (Evident, nu ne referim la “tradiţii” precum 
barbara mutilare genitală ritualică a fetițelor în unele ţări africane). 

In logica acestor prevederi, căsătoria, ca regulă, dintre un bărbat și o femeie devine o chestiune 
religioasă, o tradiție, bazată pe un comportament stereotip. In categoria „roluri stereotipe” pot 
intra tot felul de lucruri, în funcţie de imaginaţia şi interesele fiecăruia. Spre exemplu, 
„eradicarea obiceiurilor şi tradiţiilor care sunt bazate pe roluri stereotipe” ar putea însemna 
și interzicerea unor practici religioase precum preoţia dedicată exclusiv bărbaţilor. Valorile 
transmise în mod tradiţional, în interiorul familiei, ar urma să fie revizuite şi înlocuite, fiind 
considerate perimate în contextul actual. 

A treia problemă: din Articolul 14 aflăm că toate conceptele menţionate mai sus vor fi predate și 
în școli : „Părţile vor face, acolo unde este cazul, demersurile necesare pentru a include material 
didactic pe probleme cum ar fi egalitatea între femei şi bărbaţi, rolurile de gen ne-stereotipe, 
respectul reciproc, rezolvarea non-violentă a conflictelor în relaţiile interpersonale, violenţa de 
gen împotriva femeilor şi dreptul la integritate personală, adaptate capacităţii în evoluţie a 
elevilor, în curriculumul formal şi la toate nivelele de educaţie.” 

În Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și 
bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice, aprobată prin HG 365/24.05.2018, 
sunt prevăzute în mod expres: organizarea unei campanii de informare şi educare privind 
eliminarea stereotipurilor de gen, modelelor culturale, obiceiurilor şi tradițiilor ce 
influenţează direct concilierea vieții profesionale cu viața familială, includerea în programa 
școlară a unor noțiuni privind egalitatea de gen, integrarea perspectivei de gen în 
manualele școlare, combaterea stereotipurilor de gen în rândul tinerilor și organizarea unei 
campanii de sensibilizare și promovare a rolului și importanța dezvoltării abilităților non-cognitive 
la adolescenți, cu accent pe eliminarea stereotipurilor. 

Ce sunt „stereotipurile de gen”? Ca să înțelegem ce anume va fi combătut în manualele 
școlare drept „stereotipuri de gen”, căutăm tot în lege și aflăm că „prin stereotipuri de gen 
se înțeleg sistemele organizate de credințe și opinii consensuale, percepții și prejudecăți 
în legătură cu atribuțiile și caracteristicile, precum și rolurile pe care le au sau ar trebui să 
le îndeplinească femeile și bărbații”. Aceste convingeri - despre rolurile pe care noi știm că le 
îndeplinesc femeile și bărbații - trebuie așadar „combătute”. Cu alte cuvinte, ceea ce noi am fost 
învățați să credem că trebuie să îndeplinească o femeie în calitatea ei de femeie și un bărbat în 
calitatea lui de bărbat, sunt lucruri care trebuie combătute în manualele școlare, iar adolescenții 
trebuie „sensibilizați” în sensul eliminării convingerilor despre ceea credem, în general, că 
reprezintă rolul femeii și al bărbatului. 



Deci, copiii noștri nu ar trebui să mai înveţe „stereotipuri de gen”, precum, de exemplu, acela că 
intră în rolul unei femei să nască, să-și crească copiii, să-i educe, ori acela că intră în rolul unui 
bărbat să-și ocrotească familia, să-i confere sentimentul de siguranță, să asigure copiilor lui un 
mediu sigur de dezvoltare, să le dea sentimentul de putere prin rolul său de apărător al familiei.  

Cu alte cuvinte, ideologia de gen devine o realitate juridică, cu care se vor confrunta familia și 
educația, ele fiind obligate să accepte ideea potrivit căreia genul nu este cel în care ne-am 
născut, ci este cel în care ne identificăm. 

Avem nevoie, cu siguranţă, de educarea copiilor în spiritul non-violenţei, dar educaţia bazată pe 
ideologia identităţii de gen este una falimentară și a dus, în ţările în care această ideologie a fost 
implementată, la tragedia apariţiei unei generaţii de copii confuzi din cauza relativizării 
ființei lor într-o perioadă de creștere și dezvoltare, dezorientaţi și rupţi de firescul 
lucrurilor. 

Articolele menţionate ale Convenţiei de la Istanbul încalcă grav prevederile art. 29 alin. 6 din 
Constituția României, care se referă la dreptul părinţilor de a asigura educația copiilor în 
concordanță cu propriile convingeri și urmăresc să reeduce copiii României îndoctrinându-i 
cu ideologia LGBT, sub pretextul educaţiei pentru diversitate și nondiscriminare, pe 
fondul devalorizării ideii de familie naturală. 

Dreptul părinţilor de a asigura educația copiilor în concordanță cu propriile convingeri este 
prevăzut nu numai în Constituția României, ci și în Carta Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene, Art. 14 (3): “drepturile părinţilor de a asigura educarea şi instruirea copiilor 
lor, potrivit propriilor convingeri religioase, filozofice şi pedagogice, sunt respectate în 
conformitate cu legile interne care reglementeaza exercitarea acestora.  

Declarația Universală a Drepturilor Omului evidențiază că părinții au dreptul de prioritate în 
alegerea felului de învățământ pentru copiii lor minori, iar în procesul educațional, instituțiile 
statului trebuie să ajute părinții, școala trebuie să coopereze cu părinții și nu să dispună, 
abuziv și arbitrar, de drepturile lor. Școala nu trebuie să impună copiilor o educație contrară 
convingerilor religioase și filozofice ale părinților, iar noi nu dorim să ajungem în situaţia 
de a ne retrage copiii din școli, așa cum se întâmplă în prezent în multe școli canadiene. 

Convenția de la Istanbul pune în pericol și secretul profesional al psihologilor, al doctorilor, al 
terapeuților sau al preoților. Articolul 28, intitulat Raportarea de către profesioniști, îi 
transformă pe aceștia în informatori ai statului și ONG-urilor: “Partile vor lua masurile necesare 
pentru a asigura faptul ca regulile de confidentialitate impuse de legislatia interna anumitor 
profesionisti nu constituie un obstacol, in calea raportarii lor, in conditii adecvate, catre 
organizatiile sau autoritatile competente, daca au motive rezonabile sa creada ca a fost 
savarsit un act grav de violenta, acoperit de sfera de aplicare a prezentei convenţii, si ca sunt de 
asteptat alte acte grave de violenţă.” 
 
In fine, Capitolul IX al Convenției, cel despre Mecanismul de monitorizare, reprezintă un 
atentat la însăși suveranitatea naţională:  
Articolul 66- “Grupul de experti in interventia contra violentei impotriva femeilor si a violentei 
domestice. Grupul de experti in interventia contra violentei impotriva femeilor si a violentei 
domestice (denumit in continuare "GREVIO") va monitoriza implementarea prezentei conventii 
de catre parti….. GREVIO va adopta propriile sale reguli de procedura. Membrii GREVIO si 
ceilalti membri ai delegatiilor care efectueaza vizitele de tara in conformitate cu articolul 
68 alineatele 9 si 14 se vor bucura de privilegiile si imunitatile stabilite in anexa la 
prezenta conventie. Partile vor depune la secretarul general al Consiliului Europei, in baza unui 
chestionar elaborat de GREVIO, un raport privind masurile legislative si alte masuri, care 
implementeaza dispozitiile prezentei conventii, pentru a fi analizat de catre GREVIO.  



GREVIO va analiza raportul prezentat in conformitate cu alineatul 1 impreuna cu 
reprezentantii partii in cauza.GREVIO poate primi informatii privind implementarea 
Conventiei din partea organizatiilor neguvernamentale si a societatii civile, precum si din 
partea institutiilor nationale pentru protectia drepturilor omului.  GREVIO va lua in 
considerare informatiile existente disponibile din partea altor instrumente si organisme 
regionale si internationale din domeniile care se incadreaza in sfera de aplicare a 
prezentei conventii. . Pe baza tuturor informatiilor primite si a comentariilor din partea 
partilor, GREVIO va adopta raportul sau si concluziile sale privind masurile luate de catre 
partea in cauza pentru a implementa dispozitiile prezentei conventii. Acest raport si 
concluziile vor fi transmise partii in cauza si Comitetului partilor.  
Raportul si concluziile GREVIO vor fi facute publice la data adoptarii lor, impreuna cu eventuale 
comentarii ale partii in cauza. Fara a aduce atingere procedurii din alineatele de la 1 pana la 8, 
Comitetul partilor poate adopta, pe baza raportului si a concluziilor GREVIO, recomandarile 
adresate acestei parti:  
a) privind masurile ce trebuie luate pentru implementarea concluziilor GREVIO, stabilind o data 
pentru prezentarea informatiilor privind implementarea lor, daca este necesar;  b) vizand 
promovarea cooperarii cu respectiva parte pentru implementarea adecvata a prezentei conventii, 
Parlamentele nationale vor fi invitate sa participe la monitorizarea masurilor luate”. 
 
Mai există, în aceste condiţii, suveranitate națională? Mai există identitate națională? Tradiții și 
obiceiuri? Nu! GREVIO va organiza tradițiile și obiceiurile statelor semnatare. De asemenea, va 
elabora modul de implementare a celor prevăzute de Convenție. Iar rapoartele, un fel de MCV, 
vor pune presiune pe statele membre, fiind o posibilă pârghie bună de acționat în luarea 
unor decizii din partea statului și în cu totul alte direcții. Avem deja dovezi ale unor 
raportări incorecte, neconforme cu realitatea. 
 
La finalul lunii iulie 2018, în Monitorul Oficial a fost publicată, după adoptarea de către 
Parlament, “Legea nr. 178/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind 
egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați”. Legea reglementează în sine 
regimul “ocupaţiei de expert în egalitatea de şanse”. Legea stabileşte chiar şi apariţia 
unor organisme naţionale şi locale care să monitorizeze implementarea egalităţii de gen, 
dar ceea ce atrage atenţia este categoria persoanelor care nu au voie să facă parte din 
aceste organisme. Este vorba de oameni care au fost sancţionaţi „pentru fapte de 
discriminare de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării”. Practic dacă un 
om a fost sancţionat de către CNCD pentru că, spre exemplu, a refuzat să îşi lase copiii să 
meargă la conferinţele de promovare a minorităţilor sexuale, nu va avea nicio şansă să facă 
parte din organismul local care monitorizează implementarea păcii între sexe. Practic 
componenţa acestor organisme poate fi controlată prin plângeri multiple la CNCD împotriva unor 
oameni care, să zicem, au viziuni diferite de linia corectitudinii politice. 

De remarcat că ACCEPT (un ONG care promovează drepturile persoanelor LGBT - 
Lesbiene, Gay, Bisexuali, Transgender din România) este partener oficial CNCD într-un 
proiect amplu ale cărui efecte deja se văd, deci ne îndoim că CNCD poate fi imparţial. De altfel, 
dl Csaba Asztalos, președintele CNCD, a facut recent grave afirmaţii care îl califică drept activist 
LGBT: “este mult mai grav să vorbești de familia “naturală” decât de familia 
“tradițională” și  “aspectul principal este tendința de a restrânge definiția familiei la o 
noțiune care nu este conformă cu realitatea”. Deci, CNCD a devenit deja un instrument de 
oprimare și de îngrădire a libertăţii de exprimare. 

Hotărârea de Guvern 365/2018 dispune integrarea perspectivei de gen în manualele 
școlare, combaterea stereotipurilor de gen în rândul tinerilor fără dezbatere publică, fără 
ca părinţii să fie întrebaţi şi fără ca cineva să-şi pună problema încălcării interesului 
superior al copilului prin manipularea lui la o vârstă la care nu are discernământul 
necesar pentru a decide singur.  



Mai mult, prin Legile 174/2018 și 178/2018, ambele promulgate în luna iulie, s-a definitivat în 
România normativizarea ideologiei de gen care anihilează feminitatea, masculinitatea, 
tradiția, educația în sensul mentalității românești și a transmiterii valorilor legate de 
familie și educație. Aceste două acte normative, intitulate „pentru prevenirea și 
combaterea violenței în familie”, respectiv „egalitatea de șanse și de tratament între femei 
și bărbați”, au în conţinutul lor definiții juridice şi noțiuni noi precum: roluri de gen şi 
stereotipuri de gen. Deci, politica de stat a României a devenit o politică pro-LGBT.  

Ne întrebăm câţi dintre politicienii noștri știu ce înseamnă, de fapt, “egalitatea de gen” și 
“roluri de gen”. 

Menţionăm că în 2015, când se lucra la ratificarea Convenției de la Istanbul, România s-a 
alăturat inițiativei 'HeForShe Impact Champions' care are ca prioritate internațională 
"angajarea factorilor-cheie de decizie din guverne, corporații și universități din întreaga 
lume pentru a conduce schimbarea omenirii începând de la vârf (top-down) și pentru a 
avansa și obține EGALITATEA DE GEN pentru toți."(http://www.heforshe.org/en/impact ). 

„Până în 2020, 70% din instituțiile publice naționale și locale din România vor avea experți 
în egalitatea de gen". Declarația a fost făcută de dl Iohannis la lansarea „Raportului comun 
HeForShe 10x10x10 Impact Champions”, fără consultarea populaţiei, fără dezbatere 
publică prealabilă, în dispreţul total al opiniei părinţilor.  

Spre deosebire de alte state, demne, verticale și cu principii sănătoase, România a adoptat 
Convenţia de la Istanbul fără absolut nicio dezbatere publică, fără nicio analiză de profunzime 
în media.  

Bulgaria a declarat neconstituţionale prevederile Convenției de la Istanbul  

Curtea Constituțională a Bulgariei a considerat drept contrare Constituției prevederile Convenției 
de la Istanbul, prin care s-a introdus pe ascuns ideologia de gen. Principalul argument al 
constituționaliștilor bulgari era legat tocmai de definirea genului drept construct social: „În 
Convenție, prin definirea genului ca fiind un construct social, granițele de gen dintre 
bărbați și femei sunt relativizate și, dacă societatea își pierde abilitatea de a distinge între 
femeie și bărbat, lupta împotriva violenței exercitate asupra femeii devine ceva formal, un 
angajament neîmplinit.”  

Revenind la Constituţia României: 

Art.11 din Constituția României. Dreptul internațional și dreptul intern.(1) Statul român se 
obligă să îndeplinească întocmai și cu bună-credință obligațile ce-i revin din tratatele la care este 
parte. (2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern. (3) În cazul 
în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispoziții contrare 
Constituției, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constituției. 
 
Art. 20 din Constituția României. Tratatele internaționale privind drepturile omului. 
(1) Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile cetățenilor vor fi interpretate și 
aplicate în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte 
tratate la care România este parte. (2) Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele 
privitoare la drepturile omului, la care România este parte, și legile interne, au prioritate 
reglementările internaționale, cu excepția cazului în care Constituția sau legile interne 
conțin dispoziții mai favorabile. 
 
România poate adopta măsuri legislative menite să combată violenţa împotriva femeilor și în 
afara Convenţiei. 
 

http://www.heforshe.org/en/impact


Vă solicităm ca, în respectul Constituţiei României și al cetăţenilor care v-au investit cu 
încrederea lor, să demaraţi procedura de denunţare de către România a Convenției de la 
Istanbul, convenţie ale cărei prevederi nu reflectă interesele românilor, interese pe care 
aveţi datoria să le apăraţi. 

 

 

Consiliul Director al Alianţei Părinţilor din România   
                                                                                                            Președinte: Cristian Filip 

25. 03.2019 

 


