
EXPUNERE DE MOTIVE

Propunere legislativa privind declararea zilei de 28 octombrie - „Ziua nationala a
familiilor numeroase”.

Familia reprezinta nucleui de baza al societatii, fiind unul dintre cei mai importanti 
piloni ai dezvoltarii oricarui stat datorita rolului esential pe care il are Tn asigurarea 

bunastarii membrilor sai si a societatii m ansamblu.
Dintre toate realitatile vietii de familie, familiile numeroase reprezinta un caz aparte 

pentru ca se confrunta cu tot mai multe probleme de ordin material si social, facand fata 

din ce Tn ce mai greu provocarilor lumii contemporane. In familiile cu trei sau mai multi 
copii cheltuielile din gospodarie ocazionate de Tngrijirea si educarea corespunzatoare a 

acestora sunt mai mari, iar accesul la bunuri si servicii este mai dificil.
Familiile numeroase contribuie la dezvoltarea echilibrata a tarii, la sustinerea 

natalitatii si la redresarea demografica a oricarui stat, ocupandu-se de Tngrijirea si 
educarea viitoarelor generatii de forta de munca. Ele trebuie sa beneficieze de 

recunoastere sociala oficiala si de o politica de sprijin adecvata, astfel Tncat accesul lor la 

bunuri si servicii sa fie Tmbunatatit si sa nu fie discriminate ori dezavantajate Tn raport cu 

celelalte familii mai mici.
In prezent, criza economica provocata de pandemia de Covid-19 a afectat cel mai 

puternic familiile vulnerabile, printre care se numara cele cu trei sau mai multi copii si cele 

monoparentale, Tntrucat veniturile acestora se reduc considerabil, Tn timp ce cheltuielile 

legate de necesitatile de hrana, educatie si sanatate cresc. In contextui pandemic, dar si 
al serioasei crize demografice din Romania cauzate de factori precum migratia extrem de 

ridicata, scaderea numarului de copii nascuti si cresterea alarmanta a mortalitatii din tara 

noastra, masurile de sprijin pentru familiile cele mai vulnerabile si implementarea unor 
politici de relansare demografica sunt o prioritate strategica.

Tara noastra continua sa piarda locuitori: aproximativ 100.000 doar Tn ultimul an, 
conform INS. Numarul celor care au decedat a depa§it numarul celor nascuti-vii cu peste



73.000 de persoane. In 2050 Romania ar putea avea 15 milioane de locuitori, potrivit 
specialistilor. Fara familii puternice nu avem viitor ca tara. Degeaba investim Tn economie, 
IMM-uri etc. daca nu mai avem oameni. Oamenii sunt cea mai importanta resursa a 

Romaniei, iar statui trebuie sa investeasca m sustinerea familiei.
Anul 2020 a fost proclamat de Patriarhia Romana drept Anul omagial alpastoratiei 

parinUlorsi copiilor. Importanta majora pe care o are institutia familiei Tn societate este 

marcata si recunoscuta de numeroase state ale lumii care sarbatoresc anual, Tncepand 

cu anul 1993, la data de 15 mai, Ziua internationala a familiilor. Un an mai tarziu, si 
Romania a decis sa celebreze aceasta zi, iar data de 15 mai a devenit oficial Ziua familiei 
romane.

Instituirea unei zile oficiale Tn care sa se sarbatoreasca si familiile numeroase se 

aliniaza perfect cu celebrarea la nivel international a familiei pentru ca marcheaza 

importanta pe care comunitatea o acorda familiilor cu mai multi copii. Aceasta reprezinta 

o buna oportunitate de a face cunoscuta societatii tematica familiilor numeroase, precum 

si de a prezenta bucuriile, dar si problemele cu care ele se confrunta.
O asemenea initiativa a fost deja implementata de catre parohia ortodoxa romana 

„Sf. Grigorie Teologul” din Schiedam, jarile de Jos, care a organizat Prima editie a Zilei 
Familiei Numeroase, Tn data de 28 octombrie 2020, zi la care Biserica Ortodoxa Romana 

Ti cinste§te pe Sfintii Mucenici Terentie §i Neonila, sotia sa, §i pe cei §apte fii ai acestora, 
martirizati pentru credinta lor. Ziua Familiei Numeroase a fost dedicata familiilor din 

parohie care au mai multi copii §i a pus Tn valoare determinarea §i eforturile acestora de 

a depa§i orice greutati.
De asemenea, parohia a decis acordarea unei burse lunare unui copii din Romania 

provenind dintr-o familie numeroasa, pentru a-l sprijini sa poata beneficia de acces la 

resurse educationale mai bune.



Scopul celebrarii Zilei nationale a familiilor numeroase il reprezinta:
• recunoasterea oficiala a contributiei familiilor cu trei sau mai multi copii la 

progresul societatii si al economiei, fapt care reprezinta un act de apreciere din 

partea statului roman pentru aceste familii si rolul lor Tn societate;

• valorizarea famililor numeroase pentru mlaturarea prejudecatilor referitoare la 

acestea si a discriminarii acestora m societate;

• promovarea valorilor importante m familie;

• sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele cu care se confrunta 

familia numeroasa m societatea contemporana;

• con§tientizarea in randul cetatenilor §i al factorilor de decizie a obstacolelor §i 
nevoilor acestor familii;

• reducerea barierelor sociale si psihologice care pot influenta alegerea familiilor 
de a avea mai multi copii.

Activitatile specifice acestei zile pot fi reprezentate de manifestari publice, 
evenimente si actiuni socio-culturale care sunt dedicate familiilor numeroase, campanil 
de comunicare publica, conferinte, seminarii, programe radio §i TV, emisiuni si materiale 

informative, articole de presa, programe culturale, premii etc.
Propunerea vizeaza posibilitatea implicarii Tn manifestarile dedicate familiilor 

numeroase atat a autoritatilor administratiei publice centrale sau locale, cat si a societatii 
civile, a institutiilor publice si private, a asociatiilor, organizatiilor si lacasurilor de cult Tn 

demersurile de organizare, coordonare sau sprijinire a evenimentelor prilejuite de Ziua 

nationala a familiilor numeroase.
Din aceste considerente, am initiat prezenta propunere legislativa privind 

declararea zilei de 28 octombrie - „Ziua nationala a familiilor numeroase”, pe care o 

supunem spre dezbatere, analiza si adoptare colegilor parlamentari.

Tn numele initiatorului:

Matei-Adrian Dobrovie - Deputat PNL
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