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Viitorul cere astăzi                       

opera de a reabilita politica,                

una din formele                               

cele mai înalte ale carităţii.   

Papa Francisc 

O campanie de informare a tinerilor: 

Într-un moment de criză ca cel                

actual este urgent să se dezvolte,                                 

mai ales între tineri,                                                  

o nouă considerare                                                

în angajamentul politic,                                          

iar cei ce cred și cei ce nu cred                             

să colaboreze împreună pentru                     

promovarea unei societăți în care                

injustițiile să poată fi depășite                                

și orice persoană să contribuie                            

la binele comun                                                    

după propria demnitate,                                    

punând la dispoziție                                               

propriile capacități.                                                                                                                                                                                    

Papa Francisc 

Pentru un vot liber,                          

conștient                                                   

și responsabil!  

Alegerile Euro-Parlamentare vor 

avea loc în 25 Mai 2014.  

Pe mine de ce mă privește? 
 

Pentru că deciziile luate de politicieni 
la nivel european influențează viața 

noastră.  
 

Suntem responsabili pentru vot! 

De ce e important să participăm la vot? 

Membrii Parlamentului sunt reprezentanţii 

noştri, ai cetăţenilor care în numele nostru şi 

pentru noi iau deciziile ce le sunt lor                         

încredinţate.  

 

Conform Catehismului Bisericii Catolice                   

“Se numeşte “autoritate” temeiul în virtutea 

căruia anumite persoane sau instituţii dau legi 

şi porunci unor oameni şi aşteaptă                  

ascultare din partea lor.” (nr. 1897) şi                     

totodată “comunitatea politică şi autoritatea 

publică îşi găsesc temeiul în natura umană şi, 

ca atare, ţin de ordinea prestabilită de                   

Dumnezeu” (nr. 1920).  

 

Este de datoria şi responsabilitatea noastră în 

calitate de creştini să participăm la vot şi să 

dăm votul candidaţilor care îşi propun să   

reprezinte cât mai fidel modelul de viaţă şi de 

morală propus de Biserică şi acceptat de   

către noi. 

 

Neparticiparea la vot nu doar că nu ne oferă 
posibilitatea de a fi reprezentaţi şi auziţi, dar 

totodată se împotriveşte voinţei lui                      

Dumnezeu de a lua parte la viaţa publică               

(cf. CBC nr. 1915). 



 

PARTICIPAREA TA? 

TRECI DE LA A FI UN SIMPLU LOCUITOR 

DINTR-O ȚARĂ EUROPEANĂ                                            

LA A FI CU ADEVĂRAT                                              

UN CETĂȚEAN EUROPEAN! 

 

Fii un alegător informat și responsabil! 

Declaraţia                                                       

Conferinţei Episcopilor din România                         

referitoare la alegerile europarlamentare   

din 25 mai  2014 

 

Noi, Episcopii catolici de ambele rituri din România, 

reuniţi la Oradea, în sesiunea de primăvară, între 5-7 

mai, îi îndemnăm pe toţi oamenii de bunăvoinţă, şi în 

special pe catolici, să-şi exercite dreptul şi                          

responsabilitatea de a participa la vot, la alegerile       

pentru Parlamentul European, din 25 mai 2014. 

 
 

Creştinii au datoria morală de a se implica activ în 

păstrarea şi promovarea valorilor conforme cu                 

învăţătura Sfintei Scripturi şi a Bisericii. Îi încurajăm, 

aşadar, în mod deosebit pe tineri, care sunt viitorul 

societăţii şi al Bisericii, să participe la dezbaterile din 

societate şi la vot.  

 

Amintim, totodată, că este dreptul fundamental şi 

democratic al cetăţenilor României de a acorda                  

propriul vot în ziua alegerilor acelor candidaţi care 

promovează şi susţin valorile Bisericii. 
 

 

Unind glasul nostru cu cel al episcopilor catolici din 

ţările membre ale Uniunii Europene (UE),                               

îi îndemnăm pe candidaţii la alegerile                                     

europarlamentare să se angajeze, prin politici                    

complete şi eficiente, pentru susţinerea, promovarea 

şi apărarea valorilor morale şi creştine care au                  

plămădit Europa, în particular ale societăţii româneşti. 
 

 

De asemenea, îi încurajăm pe toţi credincioşii să 

acorde propriul vot acelor candidaţi care au în 

program: 

 susţinerea tinerilor, a persoanelor cu 

dizabilităţi, a celor săraci, a vârstnicilor,                   

promovarea culturii vieţii, a familiei şi                       

demnitatea ei, ocrotirea întregii creaţii a lui 

Dumnezeu; 

 promovarea unităţii în cadrul UE şi susţinerea, 

fără echivoc, a principiului subsidiarităţii,                  

ducând în Parlamentul European valorile                 

creştine, tradiţionale româneşti şi binele                  

comun; 

 promovarea libertăţii religioase ca trăsătură 

fundamentală a unei societăţi tolerante şi              

deschise şi susţinerea dreptului fiecăruia de a-şi 

manifesta credinţa în public; apărarea                      

emigranţilor precum şi libera circulaţie a                          

cetăţenilor în UE. 

 

Mesajul Bisericii este unul de speranţă.                               

Convingerea noastră este, aşadar, aceea că                        

proiectul European este inspirat de o imagine                 

nobilă a omenirii şi poate modela viitorul Europei. 

 

Haruri şi binecuvântări tuturor, 

În numele episcopilor catolici din România, 
† ÎPS Ioan ROBU,              

Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti,  

Preşedinte 

Întrebări frecvente 

 

În ce dată sunt alegerile pentru                                

Parlamentul European? 

În România, acestea au loc duminică, 25 mai 2014. 

 

Câţi deputaţi europeni vor fi aleşi? 

Din România vor fi aleşi 32 de deputaţi europeni.  

22 dintre actualii deputaţi candidează pentru un nou 

mandat la aceste alegeri. 

 

Cum se votează? 

Fiecare partid sau alianţă are o listă de candidaţi 

propuşi. De asemenea sunt şi candidaţi                      

independenţi. Votul se acordă fie unei liste a unui 

partid, fie unui candidat independent. 

 

Pe cine reprezintă deputaţii europeni? 

Colegiul deputaţilor europeni îl reprezintă                 

întreaga ţară în cadrul Parlamentului European.  

 

Partidele româneşti vor fi reprezentate în                 

Parlamentul European? 

Partidele politice româneşti fac parte din partide la 

nivel european. Un partid politic la nivel                   

european este o organizație constituită pe baza unui 

program politic, ai cărei membri sunt partide 

naționale şi persoane fizice şi care este                        

reprezentată în mai multe state membre.                            

Exemple pot fi Partidul Popular European,                        

Partidul Socialiştilor Europeni, Alianța Liberalilor si 

Democraților pentru Europa, Partidul European al 

Verzilor etc. 


