INVITAŢIE

Şcoala de vară:
“Constituţia mea:
repere pentru
o revizuire
democratică”

(foto: cronicaromana.ro)

Fundaţia Konrad Adenauer, Biroul Bucureşti, are plăcerea de a vă
invita să participaţi la prima ediţie a Şcolii de vară creştindemocrate, care se va desfăşura în perioada 23 – 28 iulie a.c. sub
tema “Constituţia mea: repere pentru o revizuire democratică”.
Revizuirea Constituţiei se dovedeşte a fi mai degrabă un exerciţiu de
imaginaţie decât expresia unei consultări democratice. Lipsa de
transparenţă a Comisiei de revizuire, retragerea de la lucrările acesteia a
partidelor parlamentare din Opoziţie, absenţa experţilor şi rapiditatea cu
care au fost adoptate amendamentele au generat un text al iniţiativei de
revizuire extrem de controversat şi complet nefuncţional.
Cetăţenii României nu s-au putut exprima până acum decât prin
intermediul unui Forum constituţional care a colectat propuneri de
revizuire, fără ca în etapa cea mai importantă, cea a dezbaterilor din
comisie, să-şi poată face auzite punctele de vedere.
O temă majoră pentru definirea regimului politic al României şi a
drepturilor fundamentale de care ar trebui să beneficiem este pe cale de
a fi ratată.
Dezbaterea Constituţiei nu trebuie să se oprească acolo unde se închid
uşile Parlamentului, ci trebuie să fie prerogativa tuturor cetăţenilor
interesaţi de viitorul lor şi al generaţiilor viitoare.
Pentru a cunoaşte cum ar trebui să arate o Constituţie democratică ce
are ca scop asigurarea separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, precum
şi conţinutul drepturilor fondamentale, Fundaţia Konrad Adenauer

organizează în perioada 22 – 28 iulie şcoala de vară Constituţia mea :
repere pentru o revizuire democratică.
Şcoala de vară se adresează studenţilor, tinerilor antreprenori,
politicienilor în devenire, tuturor celor care împărtăşesc valorile
creştin-democrate şi vor să se implice în consolidarea
democraţiei în România.
Temele acestei şcoli de vară, susţinute de profesori de prestigiu din
România şi din Germania, sunt:
‐ Demnitatea umană, sursă a drepturilor fundamentale şi valoare
creştină – aspecte de bioetică;
‐ Protecţia drepturilor fundamentale în viziunea creştin democrată;
‐ Separaţia şi echilibrul puterilor din perspectivă istorică şi a
experienţelor din dreptul comparat;
‐ Economia socială de piaţă şi reglementarea acesteia prin
Constituţie.
Cei care doresc să participe la această şcoală de vară sunt rugaţi să
trimită un eseu de maxim 4 000 de caractere fără spaţii, pe tema
Amendamentul meu la Constituţie, în care să formuleze un
amendament la Constituţie şi să justifice alegerea făcută. Eseul va fi
trimis pe adresa scoalacrestindemocrata@gmail.com până cel
târziu la data de 10 iulie 2013.
Pe parcursul acestei şcoli de vară vor fi organizate în fiecare după-amiază
sesiuni de lucru interactive în cadrul cărora participanţii vor redacta un
text al unei Constituţii revizuite, în acord cu standardele democratice şi
cu dorinţele cetăţenilor. Acest text va fi trimis ulterior tuturor membrilor
Parlamentului care vor decide prin vot viitorul text al Constituţiei
revizuite.
Participarea la Şcoala de vară este gratuită, cu excepţia
cheltuielilor de transport care nu pot fi suportate de către
organizatori.

