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SUMAR EXECUTIV / REZUMAT

1. Reglementarea parteneriatului civil nu reprezintă o cerință europeană. Ea cade
exclusiv sub incidența reglementărilor naționale
Reglementarea parteneriatului civil ca „formă a familiei” a avut loc în unele țări membre ale
Consiliului Europei. Totuși, din punct de vedere al dreptului european, nu există nicio obligație a
statului român de a oferi cuplurilor coabitante protecție egală în fața legii cu cea oferită căsătoriei.
Dimpotrivă, numeroase prevederi ale actelor juridice internaționale consacră principiul căsătoriei
(uniunea maritală dintre un bărbat și o femeie) și nu pe cel al concubinajului (înregistrat sau nu).
Domeniul dreptului familiei rămâne unul strâns legat de tradițiile culturale și istorice ale fiecărei
societăți.

2. Căsătoria este unicul act juridic prin care se poate întemeia o familie
Conform Constituției, singurul act juridic pe care se întemeiază o nouă familie este căsătoria, iar
legătura dintre cele două instituții juridice este indisolubilă. Totodată, conform accepțiunii
generale, familia desemnează grupul de persoane unite prin actul juridic al căsătoriei sau/și prin
relația biologică de filiație ori rudenie.
Un cuplu necăsătorit, fie și înregistrat într-un parteneriat civil, nu poate primi din partea
autorităților ocrotirea juridică acordată familiei.

3. Profilul juridic al parteneriatului civil, similar cu căsătoria, va duce inevitabil la
legiferarea „căsătoriei” între persoane de același sex
Întrucât profilul juridic al parteneriatului civil este foarte similar cu cel al căsătoriei, iar statutul
partenerilor este asimilat cu acela al soților (cu unica excepție a adopției, și aceea viciată după
cum notăm mai jos), s-ar naște confuzii între drepturile și obligațiile izvorâte din cele două
instituții. Nu este justificabilă sociologic și nici acceptabilă moral o asemenea asimilare.
Mai mult, din moment ce nu pot să existe două reglementări pentru aceeași institutie juridică, se
va ajunge la litigii juridice. Consecința inevitabilă a acestei situații, așa cum observăm fără dubiu
din experiența a numeroase alte state, va fi aceea că uniunea consensuală va trebui să fie
„reconceptualizată” drept căsătorie.
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4. Interdicția adopției la parteneriatele între persoane de același sex este pur formală
Prevederea interdicției adopției la parteneriatele între persoane de același sex este formală. Ea
încalcă în mod clar jurisprudența C.E.D.O., intenția inițiatorilor fiind probabil aceea de a fi
abrogată în viitor. Totodată, prin această interdicție, fie și formală, inițiatorii recunosc implicit că
asemenea relații (homosexuale) nu sunt compatibile cu creșterea și educarea copiilor.
Ca principiu, ne pronunțăm împotriva oricăror adopții împreună la parteneriatele civile, fie ele și
heterosexuale; prin natura lor, aceste aranjamente juridice nu se bucură de stabilitatea necesară
creșterii și educării copiilor și nici nu întrunesc condițiile morale solicitate de lege pentru
încuviințarea adopției.

5. Nu există o discriminare în legislația familiei față de cuplurile de același sex
Legislația românească a familiei nu discriminează cuplurile de același sex. Întrucât nu se poate
face analogie între un cuplu format din persoane de același sex și un cuplu format dintr-un bărbat
și o femeie, situațiile fiind diferite din punct de vedere obiectiv (biologic), lipsa tratamentului egal
(de exemplu, limitarea căsătoriei la persoane de sexe diferite) nu poate însemna, în acest caz,
discriminare.
Avantajele oferite de stat și de care se bucură cei care se căsătoresc nu sunt acordate cuplului și cu
atât mai puțin indivizilor, ci familiei în virtutea potențialității venirii pe lume a urmașilor. Această
funcție esențială a familiei, procrearea, nu poate fi îndeplinită de cuplurile de același sex,
justificând astfel diferența de tratament.

6. Nu există schimbări majore în societate care să justifice legiferarea parteneriatelor
civile
Nu au fost constatate, după 1990, schimbări structurale în familia românească sau în ce privește
atitudinea față de aceasta. Deși vârsta medie a primei căsătorii a crescut, România se situează în
continuare printre țările europene cu nupțialitate ridicată și rate relativ scăzute de divorț. Sporirea
nașterilor în afara căsătoriei este reală, însă remarcăm și frecvența crescută cu care este amânată
căsătoria până la apariția copiilor; astfel, doar o proporție relativ redusă de copii cresc exclusiv în
familii monoparentale. Remarcăm că nu au fost alterate rolurile în familie (părinți, copii, soț,
soție) și nici relațiile (conjugale, filiale/parentale, fraterne).
Românii consideră în continuare familia drept importantă și foarte importantă; resping poligamia;
consideră homosexualitatea imorală; sunt împotriva legalizării „căsătoriilor” între persoane de
același sex și împotriva adopțiilor copiilor de către asemenea cupluri.
Remarcăm și că în România nu s-a efectuat nicio cercetare privind necesitatea și suportul
populației pentru reglementarea uniunilor consensuale, iar conform datelor disponibile,
concubinajul este o în general situație provizorie (amânarea căsătoriei), nu o opțiune de viață.
Din acest punct de vedere, Expunerea de motive la propunerea legislativă este serios viciată.
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7. Uniunile homosexuale nu pot constitui, nici din punct de vedere sociologic, o
familie
În uniunile homosexuale sunt complet absente elementele biologice ale familiei, elemente care ar
putea fonda din punct de vedere rațional recunoașterea legală a unor astfel de uniuni.
Într-adevăr, un cuplu homosexual poate avea o viață comună, cu unele aspecte generale comune și
familiei, dar nespecifice doar acesteia, cum ar fi sprijinul reciproc și susținerea în momente
dificile, prezente și în alte cazuri de conviețuire și gospodărire în comun (prieteni, rude de diferite
grade etc). Însă asimilarea partenerilor cu soții și a cuplului de parteneri cu familia, cu aceleași
drepturi și ocrotire din partea statului, nu este justificată date fiind diferențele importante în ce
privește rolul social al celor două tipuri de relații.

8. Parteneriatul civil nu aduce beneficii cuplurilor heterosexuale și nici copiilor
Legiferarea unei alternative la căsătorie este, în cel mai bun caz, inutilă. Cuplurile heterosexuale
au posibilitatea contractării unei căsătorii și nu pot justifica nici un interes pentru „oficializarea
concubinajului” (o contradicție în termeni), acesta fiind trăit de obicei ca o stare de provizorat care
va evolua fie spre căsătorie, fie spre destrămarea relației.
Căsătoria este asociată cu: sănătatea fizică și intelectuală, mortalitatea scăzută și bunăstarea
materială sporită.
Totodată, parteneriatul civil înseamnă mai puțină protecție pentru copii. Căsătoria crește nivelul
economic, performanța școlară, stabilitatea psihică și integrarea socială a copiilor; reduce
mortalitatea infantilă și morbiditatea infantilă. De asemenea, concubinii sunt angajați în mai mare
măsură în violență domestică decât soții.
În alte țări existența opțiunii pentru parteneriatul civil a contribuit la reducerea numărului
căsătoriilor și a afectat și fertilitatea, în condițiile în care statutul marital al femeilor influențează
direct rata natalității.

CONCLUZIE
Legiferarea parteneriatului civil nu se justifică din nici un punct de vedere – al necesității, al
oportunității, al beneficiilor, putând da naștere și unor vicii de neconstituționalitate.
Considerând valorile puse în joc, un stat responsabil nu poate legaliza aceste uniuni fără a periclita
obligația pe care o are de a promova și tutela o instituție esențială pentru binele comun, căsătoria.
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1. ARGUMENTE JURIDICE
1.1. Încălcarea limitelor libertăților prevăzute de Constituție
poate duce la vicii de neconstituționalitate
Inițiatorii recurg la Constituție pentru a arăta temeiul în care persoanele ce trăiesc în afara
căsătoriei ar fi îndreptățite la a încheia parteneriate civile, subliniind faptul că individul este liber
să dispună de el însuși cu privire la aspecte ce țin de viața intimă, familială, privată. Notăm
însă și condiția impusă de Legea fundamentală care obligă, în exercitarea libertății individuale, la
respectarea atât a drepturilor și libertăților altora, cât și a ordinii publice/bunelor moravuri.
În Decizia nr. 80/2014, instanța constituțională a apreciat că libertatea de acțiune a persoanei
fizice „în privința vieții sale intime, familiale și private nu poate fi și nu este absolută, ea trebuie
să se integreze și să respecte valorile societății, ale colectivității; de aceea, persoana fizică nu
poate folosi abuziv și antisocial dreptul său de a dispune de ea însăși, ceea ce justifică stabilirea
anumitor limite în privința acestui drept, printre care și bunele moravuri.”
Mai mult, în considerentele Deciziei nr. 19/2005, Curtea Constituțională a statuat că morala
publică este „înțeleasă sub aspectul normelor de comportare socială a individului în
manifestările și exprimările sale sub orice formă, cu privire la viața sexuală. Morala publică își
găsește expresie în sentimentul public de pudoare și decență, a cărui nesocotire nu poate fi
tolerată de colectivitatea respectivă. Manifestările contrare moralei publice sunt social
periculoase, pentru că neagă una dintre condițiile de existență a societății și pentru că împiedică
educația tinerelor generații în respectul față de valorile morale ale societății. «Morala publică»
și «bunele moravuri» sunt valori fundamentale, consacrate de Constituție. Drepturile și libertățile
fundamentale pe care aceasta le prevede nu pot fi exercitate într-un mod contrar bunelor
moravuri sau care ar aduce atingere moralei publice.”
Sub aspectul constituționalității soluțiilor legislative propuse, apreciem că prin intrarea în vigoare
a dispozițiilor prezentei propuneri legislative, s-ar putea crea premisele unor vicii de
neconstituționalitate în raport cu prevederile art. 26 din Constituția României, referitoare la
ordinea publică și bunele moravuri.
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1.2. Căsătoria - unicul act juridic care duce la întemeierea unei
familii
Conform Constituției, singurul act juridic pe care se întemeiază o nouă familie este căsătoria.
Legătura dintre cele două instituții juridice este indisolubilă. Parteneriatul civil este o
alternativă la familie, nu „o familie”. După cum este formulată propunerea legislativă, însă,
reglementarea poate duce la litigii juridice periculoase.
Deși inițiatorii acestei propuneri legislative consideră în expunerea de motive că parteneriatul civil
ar fi manifestarea juridică a unei forme de familie, care trebuie sprijinită, notăm că articolul 48(1)
din Constituție stabilește că singura modalitate juridică de întemeiere a unei noi familii este
căsătoria. Constituția a prevăzut două mijloace exprese a realizării acestei protecții: oficializarea
căsătoriei (art. 48(2) folosește expresia echivalentă de „celebrare a căsătoriei”) și instituirea
reglementării prin lege (art. 48(2) teza inițială) a regimului său juridic (condițiile de încheiere,
desfacere și nulitate a căsătoriei).
Prin adoptarea Noului Cod Civil, Parlamentul și-a exprimat deja opțiunea de politică legislativă în
materia relațiilor de familie, reglementând, ca unica formă de conviețuire recunoscută, căsătoria
între persoane de sexe diferite - în conformitate cu tradiția socială, culturală și religioasă a
poporului român. Potrivit art. 258 din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, republicată, statul
ocrotește familia, care „se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea
acestora, precum și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea și educarea copiilor
lor.”
Legătura dintre cele două instituții juridice - familia și căsătoria – este așadar indisolubilă. Orice
altă formă de reglementare a relațiilor de familie între două persoane (cu excepția
descendenței/filiației), în afara căsătoriei, nu are acoperire constituțională și este contrară
spiritului Constituției României, astfel precizat prin Decizia C.C.R. nr. 580/2016 și a evoluției
legislaţiei în materia dreptului familiei din România.
C.C.R. stipulează expres în decizia nr. 580/2016: „Noţiunea de viaţă de familie este complexă,
cuprinzând inclusiv raporturilor de familie de fapt, distinct de relaţiile de familie rezultând din
căsătorie, a căror importanţă a îndrituit legiuitorul constituant să evidenţieze distinct, în art. 48,
protecţia relaţiilor de familie rezultând din căsătorie şi din legătura între părinţi şi copii.” în plus
„Având în vedere conţinutul reglementării, Curtea reţine că art. 48 din Constituţie consacră şi
protejează dreptul la căsătorie, şi relaţiile de familie rezultând din căsătorie, distinct de dreptul
la viaţă familială/respectarea şi ocrotirea vieţii familiale, cu un conţinut juridic mult mai larg,
consacrat şi ocrotit de art. 26 din Constituţie, potrivit căruia „(1) Autorităţile publice respectă şi
ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată.”
În concluzie:
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doar căsătoria este evidențiată constituțional distinct, datorită importanței sale
deosebite, ca formă pentru protecția relațiilor de familie specifice căsătoriei între persoane;
orice alte raporturi de familie, cu un conținut aparent asemănător căsătoriei (de exemplu,
concubinajul) rămân la nivelul unei stări de fapt, ce nu se bucură de o consacrare și protecție
constituțională distinctă, rămânând în sfera largă a vieții familiale de la art. 26 din Constituție,
după cum arată CCR.

Parteneriatul civil va duce la litigii juridice periculoase
Ținând cont de prevederea constituțională, intrarea în vigoare a prevederilor propunerii
legislative privind parteneriatul civil, al cărui profil juridic este foarte similar cu cel al
căsătoriei, ar conduce la o gravă încălcare a principiului de drept ubi lex non distinguit nec
nos distinguere debemunt (unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie să distingem). Astfel, am fi
în prezența unei confuzii între drepturile și obligațiile izvorâte din cele două instituții.
A asimila statutul partenerilor cu acela al soților (cu o singură excepție, adopția, și aceea viciată
după cum arătăm mai jos) va da naștere unor litigii periculoase. Conform legii române, nu pot să
existe două reglementări pentru aceeași institutie juridică; așadar uniunea consensuală va trebui să
fie „reconceptualizată” drept căsătorie (ceea ce s-a întâmplat în Austria, recent1).

Parteneriatul civil este o alternativă la familie, nu o „formă a familiei”
În materia dreptului, familia se definește prin trei funcţii:
a) funcţia biologică sau de perpetuare a speciei. Dincolo de multiplele motivaţii apte să ducă la
constituirea unei familii (cum sunt cele sociale, religioase, care ţin de tradiţie, culturale şi
economice), atracţia biologică dintre bărbat şi femeie şi impulsul emoţional, sentimentele, au fost
primele „argumente” care i-au convins pe oameni să întemeieze o familie. Desigur, la acestea
trebuie adăugată nevoia instinctuală a omului de a lăsa urmaşi, redusă semnificativ de evoluţia
societăţii, mai ales a celei contemporane, dar imposibil de înlăturat cu totul deoarece prin familie,
viaţa individului „se eternizează”, în sensul că fiecare absoarbe trecutul prin strămoşii săi şi ia în
stăpânire viitorul prin urmaşii săi.
b) funcţia educativă sau psihosocială. Această funcţie a familiei se exprimă prin raportare la
copii, fiind consacrată ca atare la nivel constituţional şi legal. Astfel, art. 48 din
Constituţie („Familia”) prevede că familia se întemeiază pe „(...) dreptul şi îndatorirea părinţilor
de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.”
c) funcţia economică. Această funcţie se manifestă pregnant în cadrul familiei, privită ca unitate
economică, de producţie. Și familia modernă păstrează, însă, caracteristica de „unitate
economică”, cel puţin din perspectiva consumului: fiecare familie are un buget propriu, pe care îl
gospodăreşte în vederea ducerii traiului în comun, a satisfacerii necesităţilor membrilor ei. Cele

1

Prin decizie a Curții Supreme, https://www.bbc.com/news/world-europe-42243829
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mai importante aspecte patrimoniale ale căsătoriei se reflectă pe plan juridic în instituţia
regimurilor matrimoniale.
Ținând cont de aceste trei funcții de bază ale familiei, este evident faptul că un parteneriat civil nu
are în vedere decât, în cel mai bun caz, funcția economică și atunci apare întrebarea firească: ce
viață de familie se dorește a fi organizată și protejată de parteneriatul civil? Apreciem că se
are în vedere nu o viață de familie, ci cel mult o protejare a unei legături dintre două
persoane fizice care are la bază o uniune economică. Având în vedere însă că cei doi parteneri
au obligația alegerii modului în care își vor gestiona și împărți bunurile, dacă va fi cazul, există și
varianta în care legătura dintre cele două persoane nu protejează nici măcar o uniune economică și
ne referim la situația în care cei doi parteneri aleg regimul separației de bunuri.
Prin parteneriatul civil nu este asigurată funcția biologică a familiei și nu doar într-un parteneriat
între persoane de același sex, ci și între persoane de sex diferit având în vedere că partenerii nu
sunt asimilați soților în ceea ce privește stabilirea filiației firești față de copii, ci paternitatea
copiilor născuți sau concepuți în timpul parteneriatului se stabilește potrivit dispoziilor din materia
filiației paterne din afara căsătoriei.

1.3. Nu există o discriminare în legislația privind familia
Nu se poate face analogie între un cuplu format din persoane de același sex și un cuplu format
dintr-un bărbat și o femeie, situațiile fiind diferite din punct de vedere obiectiv. Lipsa
tratamentului egal nu poate însemna, în acest caz, discriminare.
În România, dreptul de a întemeia o familie (prin căsătorie) este unul nediscriminatoriu. A nu
discrimina nu înseamnă a crea egalitate între toți cetățenii unui stat, indiferent de situația
lor, pentru că nu orice egalitate este justă sau nediscriminatorie 2. Legiuitorul trebuie să
trateze diferit situații care sunt diferite. Ar fi injust să fie tratate în același fel situații care sunt în
mod obiectiv diferite, căci nu toate situațiile au aceeași valoare socială. Adevărata
nediscriminare este egalitatea progresivă, adică a i se da fiecăruia ce i se cuvine, în funcție de
situația obiectivă în care se află și de participarea sa la binele comun al societății. Nici
Convenția Europeană a Drepturilor Omului, nici normele Consiliului Europei, nici deciziile
C.E.D.O. nu garantează un drept general la egalitate, ci doar un drept la nediscriminare în
exercitarea drepturilor garantate de Convenție.
Astfel, nicio analogie nu poate fi făcută între un cuplu format din persoane de același sex și
un cuplu format dintr-un bărbat și o femeie, situațiile fiind diferite din punct de vedere
obiectiv. Deci, lipsa tratamentului egal nu poate însemna, în acest caz, discriminare.
Chiar dacă am presupune că și cuplurile de același sex s-ar găsi în aceeași situație obiectivă din
punct de vedere al dreptului familiei ca și cuplurile formate din persoane de sexe diferite,
„protecția familiei în sensul tradițional constituie, în principiu, un motiv important și legitim care

2

Thlimmenos c. Grecia, n° 34369/97, hotărârea din 6 aprilie 2000, §§ 41-48.
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ar putea justifica o diferență de tratament3” și, prin urmare, ar fi justificat și rezonabil din partea
Statului să nu le acorde același statut juridic4.
Familia nu poate fi decât opera comună a bărbatului și a femeii care duc o viață împreună și care,
căsătorindu-se, își asumă un angajament în acest sens. Căsătoria este protejată de articolul 12 din
Convenția Europeană a Drepturilor Omului referitor la dreptul de a se căsători și de a întemeia o
familie și de articolul 8, care statuează dreptul la respectul pentru viața familială. Acesta din urmă
protejează familia de jure sau de facto, fie ea restrânsă (tata, mama și copiii) sau extinsă (prin
legăturile de sânge sau alte tipuri de înrudire, dar care au întotdeauna ca referință familia
restrânsă). Referința articolelor 12 și 8 din Convenție este întotdeauna familia constituită
prin uniunea maritală dintre un bărbat și o femeie5.

1.4. Interdicția adopției la parteneriatele între persoane de
același sex este pur formală
Prevederea interdicției adopției la parteneriatele între persoane de același sex (în proiectul
L35/2019) este strict formală. Ea încalcă în mod clar jurisprudența C.E.D.O., intenția
inițiatorilor fiind cel mai probabil de a o abroga în viitor.
Deși proiectul legii parteneriatului civil interzice cu totul adopțiile pentru partenerii de același sex
(art. 18), apreciem că această interdicție este una „de formă”, fiind evident discriminatorie în
contextul juridic actual. Interdicția nu va rezista unui minim control de constituționalitate ori
convenționalitate și va fi abandonată, astfel cum este de fapt și intenția ascunsă a inițiatorilor și
așa cum o dovedește experiența din alte țări.
Astfel, deși proiectul de lege nu permite adopția partenerilor de același sex, notăm că totuși art. 6
alin. 2 lit. c) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției prevede posibilitatea, pe
cale de excepție, a adopției împreună, succesivă, de către persoane aflate în concubinaj:
„(2) Cu toate acestea, o nouă adopție poate fi încuviințată atunci când: […]
c) copilul adoptat are un singur părinte, necăsătorit, iar acesta se află într-o relație
stabilă și conviețuiește cu o persoană de sex opus, necăsătorită, care nu este rudă cu
acesta până la gradul al patrulea, și declară prin act autentic notarial că noul adoptator a
participat direct și nemijlocit la creșterea și îngrijirea copilului pentru o perioadă
neîntreruptă de cel puțin 5 ani.”
situație de altfel transpusă de art. 17 lit d) din Proiectul legislativ menționat care, în această
interpretare a cadrului legal existent, face posibilă adopția pentru partenerii de sex diferit aflați în
parteneriat civil.

3

Mata Estevez c. Spania, no 56501/00, decizia din 10 mai 2001.
Mutatis mutandis Thlimmenos c. Grecia, n° 34369/97, hotărârea din 6 aprilie 2000, §§ 41-48.
5
Centrul European pentru Lege și Justiție - Dreptul bărbatului și al femeii de a se căsători și de a întemeia o familie,
studiu, 2013, http://eclj.org
4
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Mai departe, apreciem că interdicția la adopție pentru partenerii civili de același sex, prevăzută de
art. 18, este stipulată exclusiv de formă, fiind previzibil că va fi în viitor abrogată, după ce fie
Curtea Constituțională fie Curtea Europeană a Drepturilor Omului se vor pronunța cu privire la
existența unei situații de discriminare față de partenerii civili de sexe opuse.
Spre exemplificare, arătăm cauza C.E.D.O. X contra Austriei (no. 19010/07), în care Curtea a
dispus explicit:
„153. În concluzie, Curtea constată că a fost încălcat art. 14 din Convenţie coroborat cu
art. 8 atunci când situaţia reclamantelor este comparată cu aceea a unui cuplu format din
persoane de sexe diferite necăsătorite în cadrul căruia unul dintre parteneri doreşte să
adopte copilul celuilalt.”
O altă observație este aceea că prin interdicția la adopție a persoanelor de același sex aflate în
uniunea consensuală, inițiatorii recunosc implicit că acest gen de relații nu sunt compatibile
cu creșterea și educarea copiilor. Este o declarație clară, chiar dacă scopul său ar fi pur
formal și chiar dacă autorii proiectului de lege nu au detaliat motivul interdicției – apreciem însă
că este fie un reflex al condiției garanției de moralitate a situației solicitantului necesară în adopție
(art. 2 lit. e din Legea nr. 273/2004), fie chiar al certificării „lipsei de evoluție” în concepția
societății românești a unei asemenea posibilități de adopție pentru astfel de relații.
Așadar, prin modul în care este formulată soluția legislativă propusă, autorii arată explicit, chiar
dacă, repetăm, doar de formă, incongruența în România a parteneriatelor civile între persoane de
același sex cu creșterea și educarea copiilor. Inserarea copiilor în uniunile homosexuale prin
intermediul adopției înseamnă de fapt abuzarea de starea de slăbiciune a acetor copii pentru a-i
introduce în ambiente care nu favorizează deplina lor dezvoltare umană.
Noi considerăm însă că, de fapt, ar trebui să se aplice art. 462 alin. 1 din Codul Civil, care
interzice total adopțiile simultane ori consecutive, cu excepția cazului în care respectivele
persoane sunt soți („Două persoane nu pot adopta împreună, nici simultan şi nici succesiv, cu
excepţia cazului în care sunt soţ şi soţie”). Acest articol ar trebui să prevaleze în fața art. 6 alin. 2
lit. c din Legea nr. 273/2004, și să se ia în considerare o abrogare implicită a ultimului. Astfel,
acea situație nu ar putea fi în vreun fel asimilată sau interpretată „a majori ad minus”.
Ne pronunțăm, de principiu, împotriva oricăror adopții la parteneriatele civile; prin natura
lor, aceste aranjamente juridice nu se bucură de stabilitatea necesară creșterii și educării
copiilor și nici nu întrunesc condițiile morale solicitate de art. 461 Cod Civil pentru
încuviințarea adopției.
„Teama” de stabilitate și certitudine, virtual viageră, este cea ce determină unele cupluri să
agreeze concubinajul/parteneriatul civil în locul căsătoriei, tocmai pentru ușurința cu care poate fi
desființat un contract civil și pentru frivolitatea relației; or, tocmai această volatilitate este
dăunătoare mediului necesar de creștere al copiilor.
De aceea considerăm că parteneriatul civil între persoane de sexe diferite, deși este o relație din
care pot rezulta copii, totuși nu constituie un mediu optim pentru a fi acceptată adopția copiilor.
Reamintim că în materia adopției se aplică principiul, recunoscut la nivel internațional, conform
căruia interesul superior care trebuie tutelat este cel al copilului: pentru a garanta nevoile reale și
10

fundamentale ale acestuia, instrumentele juridice internaționale le-au recunoscut și transpus în
principiul „interesului superior al copilului” (care primează asupra oricărui alt interes6) și în
drepturile copiilor7: dreptul copilului de a fi juridic protejat înainte și după naștere8, dreptul
copilului de a-și păstra identitatea9, dreptul copilului de a fi conceput, de a cunoaște și de a fi
crescut și educat de un bărbat și de o femeie care sunt tatăl și mama sa 10- „interesul prioritar al
copilului este de a fi crescut de părinții săi naturali”11; „fiecare stat ar trebui să ia, cu prioritate,
măsurile necesare care să permită menținerea copilului în familia sa de origine”12.
Pentru întărirea obligațiilor prevăzute de aceste tratate, există numeroase studii sociologice din
care rezultă stabilitatea căsătoriei față de concubinaj13. Faptul că prin mariaj se formează un
mediu familial mult mai stabil, conduce la concluzia că doar căsătoria oferă un mediu optim
pentru creșterea, dezvoltarea și educarea corespunzătoare a copiilor. Așadar, apreciem că
interesul superior al copilului ar fi neglijat prin instituirea „parteneriatului civil”, întrucât
acesta distanțează interesele cuplului de nevoile și interesele reale ale copiilor.

6

Neulinger și Shuruk c. Elveția, n° 41615/07, hotărârea din 6 iulie 2010, §§ 136-138.
Considerentul 9 și art. 2, 3 § 1, 7 § 1, 9 §§ 1 și 3 din Convenția ONU cu privire la drepturile copilului; articolele 8 și
14 din Convenția europeană a drepturilor omului și 1 a Protocolului n° 12 la Convenție.
8
Considerentul 9 din Convenția ONU cu privire la drepturile copilului din 1989: „Dată fiind lipsa sa de maturitate
fizică și intelectuală, copilul are nevoie de protecție și îngrijire speciale, inclusiv de o protecție juridică adecvată, atât
înainte cât și după nașterea sa”.
9
Articolul 8 § 1 din Convenția cu privire la drepturile copilului (1989): „Statele părți se obligă să respecte dreptul
copilului de a-și păstra identitatea, inclusiv cetățenia, numele și relațiile familiale, astfel cum sunt recunoscute de
lege, fără nici o imixtiune ilegală”.
10
Art. 7 § 1 din Convenția ONU cu privire la drepturile copilului: „În măsura posibilului, dreptul [copilului] de a-și
cunoaște părinții și de a fi îngrijit de aceștia”; articolul 9 § 1 din Convenția ONU cu privire la drepturile
copilului: obligația statul de a „veghea ca nici un copil sa nu fie separat de părinții săi împotriva voinței acestora, cu
excepția situației în care autoritățile competente decid, sub rezerva revizuirii judiciare și cu respectarea legilor și a
procedurilor aplicabile, ca această separare este în interesul suprem al copilului. O astfel de decizie poate deveni
necesară în cazuri particulare cum ar fi, de exemplu, în cazul copiilor maltratați sau neglijați de părinți sau în cazul în
care părinții trăiesc separat și se impune luarea unei hotărâri cu privire la locul de reședință a copilului”.
11
Articolul 3 din Declarația ONU referitoare la principiile sociale și juridice aplicabile protecției și bunăstării copiilor,
de luat în considerare mai ales sub aspectul practicilor în materie de adopție și plasament familial pe plan național și
internațional din 1986.
12
Convenția de la Haga ref. la protecția copiilor și la cooperarea în materie de adopție internațională, 1993.
13
Vezi de ex. W. Bradford Wilcox, Laurie DeRose - „The Cohabitation-Go-Round: Cohabitation and Family Instability
Across the Globe” („Caruselul coabitării: Coabitarea și instabilitatea familiei pe mapamond”)
http://worldfamilymap.ifstudies.org/2017/files/WFM-2017-FullReport.pdf în rezumat în românește la
http://coalitiapentrufamilie.ro/2017/04/21/casatoria-importanta-stabilitate-bunastarea-copiilor-studiu/; United
Families International - „A Guide to Family Issues – The Marriage Advantage” („Un ghid privind aspecte de familie:
avantajul căsătoriei”) http://unitedfamilies.org/wp-content/uploads/2015/09/Marriage-Guide.pdf; Rutgers
University, „The National Marriage Project” („Proiectul Național despre Căsătorie”) - „Should We Live Together?
What Young Adults Need to Know about Cohabitation before Marriage. A Comprehensive Review of Recent
Research” („Să trăim împreună? Ce ar trebui să știe tinerii adulți privind concubinajul înainte de căsătorie. O trecere
cuprinzătoare în revistă a cercetărilor recente.”) http://nationalmarriageproject.org/wpcontent/uploads/2013/01/ShouldWeLiveTogether.pdf; UK Institute for Fiscal Studies - „Cohabitation, marriage and
child outcomes” („Concubinajul, căsătoria și impactul asupra copiilor”)
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2245029.
7

11

2. CONSECINȚELE DECIZIILOR C.E.D.O. PRIVIND
REGLEMENTAREA „PARTENERIATELOR CIVILE” ÎN DREPTUL
ROMÂN
Reglementarea parteneriatului civil nu reprezintă o cerință europeană, ci se află exclusiv sub
sub incidența reglementărilor naționale ale statelor membre. Cu alte cuvinte, fiecare stat
membru are libertatea de opţiune în privinţa unei astfel de reglementări.

Cadru legal
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și protocoalele
adiționale la această convenție au fost ratificate de România prin Legea nr. 30 din 18 mai 199414.
Potrivit art. 11 alin. (2) din Constituția României, republicată15, „Tratatele ratificate de Parlament,
potrivit legii, fac parte din dreptul intern”. Mai mult, potrivit art. 20 din Constituție, „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”.
Competența Curții Europene a Drepturilor Omului (C.E.D.O.) este reglementată în Titlul II al
Convenției Europene a Drepturilor Omului, art. 19 stabilind rolul acestei instituții de a „asigura
respectarea angajamentelor Înaltelor Părți Contractante ce decurg din prezenta Convenție și din
Protocoalele sale”, iar art. 32 precizând: „competența Curții acoperă toate problemele privind
interpretarea și aplicarea Convenției și a Protocoalelor sale, care îi sunt supuse în condițiile art. 33
(Cauze interstatale), 34 (Cereri individuale), 46 (Forța obligatorie și executarea hotărârilor) și 47
(Avizele consultative)”.
În ceea ce privește forța obligatorie a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, trebuie
subliniat că, potrivit art. 46(1), doar Statele Membre care sunt părți în cauzele supuse
judecății sunt ținute să respecte hotărârea definitivă a Curții.

Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
În primul rând, este important a preciza că C.E.D.O. a evidențiat în jurisprudența sa recentă
privind încălcarea art. 8 din Convenție, dreptul imuabil al Statelor Membre de a proteja
căsătoria și familia în conformitate cu realitățile sociale specifice fiecărui stat și cu nevoia

14

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994.
Modificată și completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicată de Consiliul Legislativ, în temeiul art. 152 din
Constituție, cu reactualizarea denumirilor și dându-se textelor o nouă numerotare (art. 152 a devenit, în forma
republicată, art. 156)
15
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fiecărei națiuni de a-și proteja valorile sociale fundamentale16. De asemenea, instanța
europeană a confirmat că dreptul de a se căsători și întemeia o familie înglobează conceptul
tradițional de căsătorie dintre un bărbat și o femeie17.
Cu toate acestea, putem observa că jurisprudența recentă a C.E.D.O. identifică, în unele cazuri
particulare, o obligație pozitivă a statelor aduse în litigiu de a asigura un anumit cadru legislativ și
altor forme de conviețuire socială, printr-o interpretare extinsă a art. 8 al Convenției. Astfel de
decizii pot duce în acele state față de care ele sunt obligatorii, la adoptarea unor acte normative cu
scopul de a permite recunoașterea parteneriatelor civile18, inclusiv în ceea ce privește persoanele
de același sex.
Totuși, faptul că în unele cazuri particulare Curtea aderă la o viziune excepțională a familiei, nu
înseamnă că deciziile ei ar obliga toate Înaltele Părți Contractante la modificarea dreptului intern
pentru a recunoaște parteneriatele civile. Așa cum am menționat anterior, art. 46(1)19 al
Convenției Europene a Drepturilor Omului iterează faptul o hotărâre C.E.D.O. nu este obligatorie
decât pentru statele implicate în litigiu. Cu alte cuvinte, deciziile Curții nu au un caracter erga
omnes, ci doar unul inter partes20. Acest caracter al deciziilor C.E.D.O. este crucial în a înțelege
că România nu are absolut nici o obligație în a se conforma unor decizii în care nu a fost parte.

Elemente de drept comunitar
În ceea ce privește obligația de implementare în dreptul intern a anumitor instituții juridice,
Statelor Membre le revine competența exclusivă de a adopta acte normative în materia
instituțiilor juridice specifice dreptului familiei, cu excepția câtorva aspecte cu implicații
transfrontaliere în scopul asigurării cooperării judiciare în materie civilă, care este supusă unei
proceduri distincte în conformitate cu art. 81(3) al Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene.
Cu titlu de exemplu, în materia dreptului familiei, jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii
Europene (C.J.U.E.) recunoaște existența unei competențe exclusive a Statelor Membre.
Astfel, în cauza Maruko21, C.J.U.E. precizează că „starea civilă și prestațiile care derivă din
aceasta reprezintă materii ce intră în competența statelor membre, iar dreptul comunitar nu aduce
atingere acestei competențe”.

16

Schalk și Kopf c. Austria, Appl. nr. 30141/04 (2010)
Hämäläinen c. Finlanda, Appl. nr. 37359/09 (2014).
18
CEDO nu obligă expres la introducerea uniunilor civile, ci doar la existența unor protecții pentru aceste cupluri.
Asemenea protecții pot fi reglementate în diferite forme. De exemplu, dreptul la vizitarea în spital, des invocat de
cuplurile de acelasi sex, poate fi prevăzut în convenții și protocoale medicale la nivel național.
19 Art. 46 (1), „Înaltele Părți Contractante se angajează să se conformeze hotărârilor definitive ale Curții în litigiile în
care ele sunt părți.”
20 Dan Spielman, President of the European Court of Human Rights, Opening Remarks at the International
Conference “Application of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms on national level
and the role of national judges” http://www.echr.coe.int/Documents/Speech_20141024_OV_Spielmann_ENG.pdf
21
C-267/06, Tadao Maruko vs Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, Punctul 59
17
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În cauza Römer22, C.J.U.E. a reiterat aceeași poziție, întărind faptul că, în materie de stare civilă a
persoanelor, competența le revine Statelor Membre. Citând din Concluziile Avocatului General
Jääskinen, „competența lăsată statelor membre în domeniul stării civile semnifică faptul că
reglementarea căsătoriei sau a oricărei alte forme de uniune recunoscute din punct de vedere
juridic între persoanele de același sex, ca și de sex opus, precum și statutul juridic al copiilor și al
celorlalți membri ai familiei în sens larg este rezervată statelor membre (…) Numai statele
membre trebuie să decidă dacă ordinea lor juridică națională admite sau nu admite o formă
oarecare de legătură juridică accesibilă cuplurilor homosexuale23.”
Într-un caz similar privind nerecunoașterea revendicării pensiei de urmaș al persoanelor dintr-un
cuplu de același sex, C.J.U.E. a hotărât că „starea civilă și prestațiile care derivă din aceasta
reprezintă materii ce intră în competența Statelor Membre, iar dreptul comunitar nu aduce atingere
acestei competențe.”24
În David L. Parris, C.J.U.E. a fost chemată să decidă asupra acordării beneficiilor pensiei de
urmaș a partenerilor de același sex. Cu această ocazie, Curtea a statuat că „Statele Membre… sunt
libere să reglementeze sau nu căsătoria între persoanele de același sex sau o formă alternativă de
recunoaștere a relației lor.”25 Forma alternativă la care face trimitere C.J.U.E. este, în mod clar,
parteneriatul civil sau uniunile civile, care rămân, deci, în competența fiecărui Stat Membru.
În recenta cauză Coman, deși Curtea a susținut că statele membre au obligația de a recunoaște
căsătoria de același sex dintr-un alt stat, dar aceasta doar cu scopul exclusiv al acordării
dreptului de ședere și în vederea libertății de circulație. Pe de altă parte, Curtea își reconfirmă
jurisprudența, precizând că „Este cert că starea civilă a persoanelor, care cuprinde normele
referitoare la căsătorie, este o materie care intră în competența statelor membre, iar dreptul
Uniunii nu aduce atingere acestei competențe”.26
Trebuie subliniat obiectul cauzei27 care nu este – așa cum se vehiculează în mod neriguros –
legalizarea „căsătoriei” între persoane de același sex, ci este recunoașterea dreptului de
ședere al soțului de același sex cu cetățeanul român, căsătoriți fiind pe teritoriul altui stat
(după cum reține Curtea în paragraful 21 al Deciziei). Este important de înțeles că hotărârea
C.J.U.E. nu face altceva decât să permită șederea pe teritorul României, în condițiile de liberă

22

C-147/08, Jürgen Römer v Freie und Hansestadt Hamburg, Punctul 75 și 76
Concluziile avocatului general Jääskinen, Cauza C-147/08, Punctul 75-76
24
C-267/06 Tadao Maruko c. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, Punctul 59.
25
C-443/15 David L. Parris c. Trinity College Dublin Punctul 59.
26
C-673/16, punctul 37
27
Fostul agent guvernamental al României la CJUE, cel care a reprezentat statul în acest caz, la instanța de la
Luxemburg consideră chiar că „hotărârea CJUE este foarte echilibrată și vine să consfințească importanța libertății
de circulație a persoanelor, valoare fundamentală a Uniunii Europene”. Concluziile fostului „avocat” al României la
instanța UE sunt în număr de trei și au în vedere următoarele aspecte:
„1. Hotărârea este despre libertatea de circulație, cu componenta sa, dreptul de ședere;
2. Curtea subliniază clar că nu poți împiedica libertatea de circulație și dreptul de ședere soțului unui cetățean al
unui stat UE, indiferent de sexul său;
3. Curtea precizează că aceste aspecte nu aduc atingere modalității în care un stat își reglementează instituția
căsătoriei. Practic, nu obligă un stat să recunoască sau să nu recunoască căsătoriile între persoanele de același sex.
Însă, în scopul exclusiv al libertății de circulatie și al dreptului de ședere, statele membre UE trebuie să recunoască și
căsătoriile din alte state, indiferent de sexul soțului.”
23
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circulație, a soților căsătoriți legal în străinătate, indiferent dacă sunt de același sex sau de sexe
diferite.
În concluzie, hotărârea CJUE pronunțată în cauza Coman interpretează noțiunea de „soț” din
Directiva privind libera circulație ca aplicându-se și persoanelor de același sex căsătorite valabil
într-un stat membru, limitând însă recunoașterea calității de soț exclusiv la dreptul de ședere,
fără posibilitatea modificării definiției naționale a căsătoriei ori a regimului juridic matrimonial
consacrat în dreptul național.
Nu în ultimul rând, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene împărtășește același
punct de vedere în Articolul 9 - dreptul la căsătorie și dreptul de a întemeia o familie. Astfel, în
documentul explicativ al Convenției care a elaborat Carta se evidențiază faptul că Statele Membre
sunt libere să dispună asupra componenței uniunii căreia îi este atribuit statutul de căsătorie28.

Concluzie
Parlamentul României nu are nici o obligație izvorâtă din Tratatul de la Lisabona și
Convenția Europeană a Drepturilor Omului de a asigura un cadru legislativ pentru
„parteneriatele civile”. Mai mult, nici din jurisprudența C.J.U.E. ori cea a C.E.D.O. nu
obligă statul român de a legifera în acest sens. Vedem cum jurisprudența confirmă de
nenumărate ori că dreptul comunitar recunoaște competența exclusivă a Statelor Membre în
domeniul stării civile, inclusiv a oricărei alte forme de uniune recunoscute din punct de vedere
juridic între persoanele de același sex, ca și de sex opus, precum și statutul juridic al copiilor și al
celorlalți membri ai familiei. Astfel de materii trebuie reglementate în funcție de realitatea
socio-culturală a fiecărui stat, în concordanță cu dezbateri și consultări publice prealabile.
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Explicații cu privire la Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C
303, 15 decembrie 2009, p. 21
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3. PARTENERIATUL CIVIL PRECEDE LEGIFERAREA „CĂSĂTORIEI”
ÎNTRE PERSOANE DE ACELAȘI SEX
Legislația favorabilă uniunilor homosexuale conferă unirii dintre două persoane de același sex
garanții juridice similare sau identice celor care sunt proprii instituției matrimoniale.
Consecința inevitabilă a acestei situații va fi redefinirea căsătoriei și pierderea statutului unic
al acesteia. Considerând valorile puse în joc, un stat responsabil nu poate legaliza aceste uniuni
fără a periclita obligația pe care o are de a promova și tutela o instituție esențială pentru binele
comun, căsătoria.
Din experiența altor state, observăm că menirea parteneriatelor civile nu este alta decât a face,
încetul cu încetul, acceptabilă ideea de „căsătorie” între persoane de același sex. Exemplul
cel mai elocvent este Franța. În 1998, Elisabeth Guigou, inițiatoarea proiectului de lege privind
„parteneriatele civile” în Franța, a promis că acest pas nu va duce la legalizarea „căsătoriilor” între
persoanele de același sex, însă în 2013, cu ocazia legalizării „căsătoriei” între persoanele de
același sex, ea a recunoscut că în 1998 mințise, pentru că altfel legea parteneriatelor nu ar fi
fost adoptată.
Nu este o întâmplare că statele au urmat acest traseu. Kees Waaldijk, William N. Eskridge și
Yuval Merin au evidențiat această teorie a pașilor mărunți. Aceștia sugerează că fiecare țară
care legalizează căsătoria între persoanele de același sex trece prin următoarele trei etape:




Dezincriminarea practicilor homosexuale,
Introducerea legislației anti-discriminare care să protejeze persoanele homosexuale,
Introducerea parteneriatelor/uniunilor civile accelerează legalizarea căsătoriilor unisex.

În contextul european, primele două etape sunt aproape irelevante, deoarece țările care fac parte
din Consiliul Europei au dezincriminat practicile homosexuale ca efect al jurisprudenței Curții
Europene a Drepturilor Omului. De asemenea, orice țară care urmărește să devină membru al
Uniunii Europene trebuie să introducă legislație anti-discriminatorie, care să protejeze persoanele
homosexuale.
Comentatorii argumentează că a treia etapă este importantă, deoarece poate arăta publicului că nu
are de ce să se îngrijoreze cu privire la parteneriatele între persoanele de același sex și la
posibilele efecte negative. Teoria din spatele acesteia este că „odată ce toate celelalte etape au fost
parcurse, acceptarea căsătoriei dintre persoanele de același sex va fi percepută ca un pas mic.”29

29

Erez Aloni, Incrementalism, Civil Unions, and the Possibility of Predicting Legal Recognition of Same-Sex
Marriage, in Duke Journal of Gender Law & Policy, vol. 18
(2010) http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1185&context=djglp
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Țara
Austria
Belgia
Danemarca
Finlanda
Franta
Germania
Irlanda
Luxemburg
Malta
Olanda
Portugalia
Spania
Suedia
Marea Britanie

Introducerea parteneriatului
între persoane de acelasi sex
2010
2000
1989
2001
1999
2001
2011
2004
2014
1990
2001
1998
1995
2005

Introducerea căsătoriei între
persoane de același sex
2019
2003
2012
2017
2013
2017
2015
2014
2017
2001
2010
2005
2009
2014

În țările care au legiferat parteneriatul civil între persoane de același sex mai târziu, durata până la
redefinirea căsătoriei (introducerea „căsătoriei” între persoane de același sex) a fost mai mică.
Pentru cele 11 state care au introdus parteneriatul civil între persoane de același sex înainte de
2010 durata de timp până la introducerea căsătoriei între persoane de același sex a fost de 12 ani.
În Malta, Irlanda și Austria, care au introdus parteneriatele civile în 2010 și mai târziu, durata de
timp până la redefinirea căsătoriei a fost simțitor mai mică: 5,3 ani. Imediat după introducerea
parteneriatelor, au fost avansate proiecte legislative referitoare la reproducere asistată medical.
Așadar,
Următoarele țări membre ale UE și-au amendat Constituțiile după legalizarea parteneriatelor
civile pentru a proteja familia și a împiedica legalizarea „căsătoriei” unisex:
Stat
Croația

An legalizare
part. civil
2006; 2014

Ungaria

2009

Modificare Constituție
La 1 decembrie 2013, a avut loc un
referendum național pe tema căsătoriei, la
inițiativa unei coaliții civice, soldat cu succes.
În 2012 a fost modificată Constituția în sensul
restricționării căsătoriei la cuplurile de sexe
opuse.

Un caz aparte este Slovenia, unde legea care instituia „căsătoria” unisex a fost abrogată de două
ori prin referendum solicitat de cetățeni (2011, 2015).
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Așadar, parteneriatele civile trebuie privite numai în acest context, căci în aproape nicio țară
unde acestea au fost instituite, legislativul nu s-a putut opri aici, el fiind supus unei presiuni
imense din partea lobby-ului homosexual și „obligat” să răspundă tuturor revendicărilor
acestuia: reglementarea „căsătoriei”, a adopției de copii și a tehnicilor de procreare asistate
medical destinate acestor cupluri.
Orice compromis în această materie (cum ar fi recunoașterea, fie și formală și limitată, a unei
forme de coabitare în afara căsătoriei - parteneriatul civil) va duce, mai devreme sau mai târziu, la
consecințe ireparabile prin desființarea de facto a instituției familiei în înțelesul său autentic.

4. O PERSPECTIVĂ SOCIOLOGICĂ ASUPRA PARTENERIATULUI
CIVIL (UNIUNII CONSENSUALE)
Prin intenția manifestă de asimilare a partenerilor cu soții și a grupului social astfel format cu
familia întemeiată prin căsătorie, cu scopul de a obține aceeași recunoaștere juridică și socială,
aceeași ocrotire din partea statului și aceleași drepturi - dar fără aceleași obligații și contribuții
la binele social general - apreciem că inițiatorii urmăresc în fapt un scop similar cu legiferarea
„căsătoriei” între persoane de același sex.
Acest demers legislativ urmărește:
 schimbarea naturii juridice a căsătoriei de la act juridic nepatrimonial bilateral al cărui
conținut este fix la un contract negociabil, deschis permanentei alterări.
 deplasarea scopului familiei dinspre nașterea și creșterea copiilor, dinspre asigurarea
interesului superior al acestora, către satisfacerea interesului partenerilor.
 înlocuirea criteriului generozității față de societate prin asigurarea continuității
biologice a acesteia cu criteriul satisfacerii interesului propriu al partenerilor.
 introducerea în practica juridică a ideii că un grup social care „nu dorește” să se
încadreze în legislația existentă poate pretinde o lege care să-i satisfacă dorințele,
indiferent de circumstanțe.

Nu este demonstrată necesitatea legiferării propuse
În România nu s-a efectuat nicio cercetare privind necesitatea și suportul populației pentru
reglementarea uniunilor consensuale, iar conform datelor disponibile, concubinajul este o în
general situație provizorie (amânarea/probarea căsătoriei), nu o opțiune de viață. Din acest
punct de vedere, Expunerea de motive la propunerea legislativă este serios viciată.
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Motivul principal invocat în expunerea de motive ar fi acela că, întrucât „românii aleg din ce în ce
mai mult să trăiască în familii de facto, dar fără protecția juridică aferentă unei relații recunoscute
legal și înregistrate” atunci „este necesară adoptarea unui cadru legal special care să reglementeze
parteneriatul civil.”
În continuare sunt furnizate ca argumente o serie de motive vagi, fără surse și date concrete,
precum „anchetele sociologice apreciază un număr cel puțin dublu, între 7-10%.” sau „Conform
datelor înregistrate de INS, în societatea românească există, alături de familia standard și alte
tipuri de familie. Acestea din urmă sunt destul de des întâlnite, deși sunt nerecunoscute și
neînregistrate legal”.
În realitate, potrivit datelor INS30 de la ultimul recensământ, populația care trăiește în
parteneriate neînregistrate reprezintă 3,5% din populație (723.168), în scădere cu 0,3% față de
recensământul anterior. Prin comparație, 48% din populația României este căsătorită.
Acest concubinaj reprezintă, în general, o situație provizorie raportată la căsătorie
(amânarea/probarea căsătoriei), nu o opțiune de viață; dintre concubini, numai 2,8% nu au
fost niciodată căsătoriți, restul fiind văduvi sau divorțați. Totodată, până la finalul vieții, sub
0,2% aleg drept unic mod de conviețuire concubinajul.
Notăm că în România nu s-a efectuat nicio cercetare privind necesitatea și suportul populației
pentru reglementarea uniunilor consensuale, aceasta fiind de altfel o contradicție în termenii
sociologiei. „Necesitatea” legiferării este așadar exclusiv opinia inițiatorilor.

Nu există schimbări majore în societate după 1990 în ce privește familia
Nu au fost constatate, după 1990, schimbări structurale în familia românească sau în ce
privește atitudinea față de aceasta.
Conform cu Expunerea de motive, „față de 1990 există schimbări majore în comportamentele
populației referitoare la cuplu, viață sexuală, căsătorie: românii se căsătoresc mai puțin
frecvent și mai târziu, au tot mai puțini copii, la vârste tot mai înaintate, trăiesc în gospodării mai
restrânse și nu întotdeauna de tip familial. Astfel, nașterile în afara căsătoriei reprezentau 31,2%
în 2014 față de 17% în 1993.”
Conform datelor INS amintite, vârsta medie a primei căsătorii a crescut într-adevăr cu aproape 2
ani, dar rata anuală a căsătoriilor a scăzut relativ puțin în ultimii 25 de ani: 1993 - 6,96%, 2017 6,4%. România se situează în continuare printre țările europene cu nupțialitate ridicată și rate
relativ scăzute de divorț („doar” 22% din căsătorii se finalizează cu divorț). Creșterea într-adevăr
masivă a nașterilor în afara căsătoriei, de la 17% în 1993 la 31,2% în 2014 situează România
numai pe locul 7 din 29 (în ordine crescătoare) de state europene. Însă remarcăm și că este
frecventă după 1990 amânarea căsătoriei până la apariția copiilor; astfel, doar 21% dintre copii
30

Institutul Național de Statistică, http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
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(incluzând și pe cei născuți în familii destrămate ulterior) cresc în familii monoparentale.
Totodată, există aceleași roluri în familie - părinți, copii, soț, soție - și aceleași relații - conjugale,
filiale/parentale, fraterne.
Așadar în ciuda celor invocate, constatăm că față de 1990 nu există schimbări structurale în
familia românească. Românii consideră în continuare familia drept „importantă și foarte
importantă” (90%), resping poligamia (96%F și 94%B)31; consideră homosexualitatea imorală
(82%)32; sunt împotriva legalizării „căsătoriilor” între persoane de același sex (83%) și împotriva
adopțiilor copiilor de către homosexuali (87%); consideră căsătoria „uniunea între o femeie și un
bărbat cu scopul de a procrea, crește și educa copii” (90%) și cred că legalizarea „căsătoriilor”
unisex va avea efecte negative asupra moralei societății (80%)33.
Atitudinea românilor față de căsătorie s-a confirmat la recentul referendum din octombrie 2018
prin votul covârșitor (92%) pentru definirea căsătoriei ca uniune heterosexuală monogamă, față de
doar 6,3% care se opun acestei definiții. Deși referendumul nu a atins pragul de prezență necesar
pentru a fi validat, proporția foarte ridicată a cetățenilor care susțin căsătoria exclusiv dintre un
bărbat și o femeie, respectiv 3.531.732, constituie o forță socială care nu poate fi ignorată, cel
puțin prin comparație cu cele 3.240.000 voturi în virtutea cărora guvernează principalul partid
politic.
Scăderea ratei natalității, reală, sesizată în Expunerea de motive, necesită măsuri pentru sprijinirea
căsătoriei, nu pentru legalizarea parteneriatelor.

Familia este ocrotită de stat pentru rolul său unic
Interesul statului nu este să sprijine „familia în diferitele ei forme”, ci să ocrotească FAMILIA
care asigură existenta și continuitatea societății, interesul superior al copilului, binele
membrilor săi și binele general.



Familia „desemnează grupul de persoane unite prin căsătorie, filiație sau rudenie, care se
caracterizează prin comunitate de viață, interese și întrajutorare.”34
Din punctul de vedere al sociologiei, familia reprezintă „grupul social fundamental, care
asigură menținerea continuității biologice a societății prin procreare, îngrijirea și educarea
copiilor, precum si menținerea continuității culturale prin transmiterea către descendenți a
limbii, obiceiurilor, modelelor de conduită”35. Familia are rolul hotărâtor în bunăstarea
generală a societății, asigurând forța de muncă necesară dezvoltării economice și
susținerii bugetelor de pensii, asigurări sociale și de sănătate. Din aceste motive statul

31

IRES, 2015, https://www.activenews.ro/stiri-social/Studiu-IRES-din-2015.-Romanii-si-familia-82-dintre-romani-nusunt-de-acord-cu-casatoria-intre-persoanele-de-acelasi-sex-144987
32
Pew Research Center, 2015, http://www.christianitytoday.com/gleanings/2017/may/pew-atheism-failed-centraleastern-europe-orthodox-identity.html
33
Sondaj CURS, martie 2018, http://www.cunoastelumea.ro/sondaj-curs-cati-romani-sunt-pentru-si-cati-impotrivacasatoriilor-intre-homosexuali/
34
A. Stănoiu, M. Voinea, Sociologia familiei, T.U.B., București, 1983, p. 5-15.
35
M. Voinea, Sociologie Generală și Juridică, Editura Sylyi, București, 2000, p. 73
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ocrotește familia, prin căsătoria civilă (act bilateral nepatrimonial) și drepturile și
obligațiile nenegociabile ale soților între ei și ale părinților față de copii, aferente
căsătoriei.
În scopul realizării
interesului superior al copilului, statul ocrotește familia
monoparentală prin egalitatea în drepturi a copiilor din afara căsătoriei cu cei din
căsătorie (Constituția, art. 48(3)).
Pentru ca familia să-și poată realiza optim funcțiile, legislația României prevede căsătoria
monogamă, între un bărbat și o femeie, pe viață, egalitatea soților, obligația fidelității și
sprijinului reciproc. Desfacerea căsătoriei este condiționată de lege iar părinții sunt datori
să-și îngrijească, educe și ocrotească copiii.
Familia poate fi nucleară (formată din părinți și copii) sau extinsă (cuprinzând și rudele
familiei nucleare: bunici, nepoți. etc.) Familia monoparentală este o formă de familie
nucleară, descompletată prin lipsa unuia dintre părinți. Familia de adoptivă este asimilată
juridic familiei naturale după finalizarea procesului de adopție. Statul recunoaște și
acordă ocrotire și acestor forme de familie adiacente familiei nucleare.

Uniunile homosexuale nu pot constitui baza unei familii
În uniunile homosexuale sunt complet absente elementele biologice ale căsătoriei și ale
familiei, elemente care ar putea fonda din punct de vedere rațional recunoașterea legală a unor
astfel de uniuni. Așadar, contrar cu ceea ce pretind inițiatorii proiectului legislativ, cuplul
unisex, înregistrat sau nu în „parteneriat civil”, nu poate primi din partea autorităților ocrotire
la egalitate cu familia.








Cuplul în parteneriat este caracterizat reducționist prin câteva trăsături: „acordă grijă în
viața de zi cu zi membrilor săi” și „sprijin reciproc în situații grele” care nu sunt specifice
doar familiei, ci și altor forme de conviețuire.
Așadar, parteneriatul civil nu poate îndeplini principalele funcții sociologice ale
familiei: de procreare, de reglare a relațiilor sexuale, de asigurare a continuității biologice
a societății.
Ca urmare, parteneriatul civil nu contribuie la binele general al societății și nu oferă
forța de muncă necesară dezvoltării economice, asigurării cheltuielilor sociale și de
sănătate, în schimb, pretinde acordarea de drepturi financiare.
Parteneriatul civil vine în contradicție cu Codul Civil, cu tradiția și morala publică,
exclude monogamia și fidelitatea precum și angajamentul pe viață pe care îl presupune
căsătoria.

Monogamia și fidelitatea sunt în general repudiate în aceste cupluri36. „Homosexualii nu pot fi
monogami prin natura sexualității lor și de aceea ei își trăiesc viața in afara familiei și a căsătoriei
36

„În viata persoanelor gay, fidelitatea este aproape imposibilă.... ei trebuie să fie mereu în căutare de noi parteneri.
În consecință, «mariajele » cele mai reușite sunt cele în care există o înțelegere între cei doi de a avea și alte relații,
în același timp mentinând o aparență de permanență în modul lor de conviețuire” (Aaron, 1972)
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tradiționale”.37 „Este mai probabil să existe o înţelegere mai mare a nevoii de relaţii extraconjugale între doi bărbaţi, decât între un bărbat şi o femeie”. 38 Un studiu recent legat de relaţiile
homosexuale din Olanda a descoperit că bărbaţii cu parteneri stabili au, în medie, opt parteneri
sexuali de ocazie, pe an.39 Un studiu extins asupra relaţiilor de acelaşi sex arată că numai 15,0%
dintre bărbaţii homosexuali şi 17,3% dintre femeile lesbiene au avut vreodată relaţii care au durat
mai mult de 3 ani. Doar câţiva au locuit împreună mai mult de 10 ani (4/252 de bărbaţi şi 1/138 de
femei).40
Violența, consumul de alcool și droguri, bolile, depresiile, suicidul sunt mult mai frecvente la
homosexuali decât la heterosexualii căsătoriți. În cuplurile homosexuale, violența domestică este
de 43 de ori mai mare la lesbiene și de 316 ori mai mare la bărbații homosexuali fată de
persoanele heterosexuale căsătorite41.
Un studiu din 200342 constată că, în rândul homosexualilor, se înregistrează cele mai mari rate de
consum de diferite droguri, depresie, violență domestică și abuz sexual în copilărie (Stall și
colaboratorii, 2003).
Homosexualii și bisexualii au cel mai mare risc de tulburări mentale, ideație suicidară, consum de
substanțe halucinogene și autorănire deliberată43. GMLA - Asociația Medicală a Gay-lor și
Lesbienelor44 ajunge la aceeași concluzie. La homosexuali, rata depresiei este de 3 ori mai mare
față de heterosexuali, iar tentativele de sinucidere de 5, respectiv de 7 ori mai probabile (Robin si
colab, 1990, Brown, 2000). Motivele invocate de unele organisme reprezentative ale minorității
homosexualilor, anume că discriminarea și hărțuirea din partea societății îi aduc în pragul
disperării nu se verifică, pentru că aceste probleme psihice și consum de droguri sunt la cotele
cele mai înalte în Olanda sau Noua Zeelandă, unde homosexualii au toate drepturile și simpatia
populației45.
Acest mediu este nefavorabil creșterii, dezvoltării echilibrate a personalității copiilor: „Procentul
copiilor care provin din aceste tipuri de familii netradiționale și se declară transgender e de 70 de

37

The Gay Manifesto („Manifestul Gay”) 1971, htp://www.rostonline.ro/2017/07/dupa-46-de-ani-the-gaymanifesto-of-1971.
38
Andrew Sullivan, În principiu normal: UN ARGUMENT DESPRE HOMOSEXUALITATE 202 (1995) (accent adăugat).
39
Maria Xiridou, et al., Contribuţia relaţiilor stabile şi de ocazie asupra incidenţei infecţiei HIV printre bărbaţii
homosexuali în Amsterdam, 17 SIDA 1029, 1031, Tabel 1 (2003).
40
Marcel T. Saghir, M.D. şi Eli Robins, M.D., Homosexualitatea masculină şi feminină: o investigaţie comprehensivă
57, Tabel 4.13; 225, Tabel 12.10 (1973).
41
Virgiliu Gheorghe, Fața nevăzută a homosexualtății, Ed Christiana, b, p.146.
42
Association of Co-Occurring Psychosocial Health Problems and Increased Vulnerability to HIV/AIDS Among Urban
Men Who Have Sex With Men. Ron Stall, PhD and colab., Am J Public Health. 2003 June; 93(6): 939–942.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1447874/
43
A systematic review of mental disorder, suicide, and deliberate self harm in lesbian, gay and bisexual people.
Michael King, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2533652/
44
Silenzio, 2010; O'Hanlan, 2010, https://www.mills.edu/uniquely-mills/what-we-stand-for/diversity-socialjustice.php/topten-gay_men_should_discuss_with_healthcare_providers.pdf
45
Same-Sex Sexual Behavior and Psychiatric Disorders. Findings From the Netherlands Mental Health Survey and
Incidence Study (NEMESIS). Theo G. M. Sandfort, PhD; Ron de Graaf, PhD; Rob V. Bijl, PhD; et al,
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/481699
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ori mai mare decât al copiilor si adolescenților care se identifică ca fiind transgender dar provin
din familii tradiționale.”46
Sociologul Mark Regnerus, autorul celui mai amplu studiu (3000 de subiecți) asupra tinerilor
crescuți în diferite tipuri de familie, a concluzionat că: adulții crescuți de cupluri unisex se
realizează mai puțin educațional, sunt mai puțin sănătoși, mai nesiguri și mai depresivi, au un
consum mai mare de alcool, țigări și droguri, au fost de mai multe ori arestați decât cei crescuți de
părinții naturali. Asemănătoare este situația abuzurilor sexuale suferite: 31% dintre cei crescuți de
lesbiene și 25% dintre cei crescuți în cupluri gay au suferit violuri în familie, față de 8% dintre ei
crescuți de părinții naturali.47
Mărturiile tinerilor crescuți de cupluri homosexuale confirmă și explică aceste procentaje 48, 49, 50.
Toate acestea converg către concluzia că mediul creat de partenerii homosexuali nu poate asigura
cadrul optim de creștere și dezvoltare a copiilor, care este cerut imperativ de legislația în materie.
În concluzie, un cuplu homosexual poate avea o viață comună, cu unele aspecte generale
comune și familiei, dar nespecifice doar acesteia, cum ar fi „sprijinul reciproc” și
„susținerea în momente dificile”, prezente și în alte cazuri de conviețuire și gospodărire în
comun (prieteni, rude de diferite grade etc). Însă asimilarea juridică a partenerilor cu soții și a
cuplului de parteneri cu familia, cu aceleași drepturi și ocrotire din partea statului, nu este
justificată date fiind diferențele importante în ce privește rolul social al celor două tipuri de
relații.
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Parteneriatul civil nu aduce nici un beneficiu cuplurilor heterosexuale
Legiferarea unei alternative la căsătorie este, în cel mai bun caz, inutilă. Prezentarea ca
beneficiari prezumtivi ai legii, laolaltă a cuplurilor heterosexuale și homosexuale este o veche
tactică folosită în statele care au sfârșit prin a legifera „căsătoria” între persoane de același
sex.51












Cuplurile heterosexuale au posibilitatea contractării unei căsătorii și nu pot justifica nici un
interes pentru oficializarea concubinajului (o contradicție în termeni), acesta fiind trăit de
obicei ca o stare de provizorat („perioada de probă”), care va evolua fie spre căsătorie fie spre
destrămarea relației.
Parteneriatul civil al cuplurilor heterosexuale va crea o structură cu posibilitatea îndeplinirii
principalelor funcții de procreare, creștere si îngrijire a copiilor, de asigurare a continuității
biologice a societății, însă lipsa obligației fidelității compromite morala familiei și morala
publică.
Uniunea civilă nu rezolvă nici unul din motivele pentru care partenerii în concubinaj amână
căsătoria, respectiv: dorința finalizării studiilor, lipsa surselor sigure de venituri și a locuinței
proprii, distanța fizică dintre parteneri (cauzată inclusiv de plecarea unuia în străinătate pentru
muncă), nesiguranța în relație privitoare la partener sau la propria persoană.
Un studiu din SUA arată că „două cincimi din concubinaje nu durează mai mult de 1 an,
numai 1/3 durează doi ani, și doar 1 din 10 durează 5 ani. Durata mediană a coabitării este 1,3
ani”.52 Un altul a stabilit că aproape jumătate din concubinaje se termină în maxim un an, iar
90% se încheie în maxim 5 ani.53
Parteneriatul civil înseamnă mai puțină protecție pentru copii: Căsătoria crește nivelul
economic, performanța școlară, stabilitatea psihică și integrarea socială a copiilor; reduce
mortalitatea infantilă și morbiditatea infantilă54.
„Căsătoria este asociată cu starea de bine psihologică, cu sănătatea fizică și cu mortalitatea
scăzută”.55 Cei care trăiesc în concubinaj au mai multe probleme de natură psihiatrică și sunt
înclinați să fie mai disfuncționali decât cei căsătoriți.56 „Concubinii sunt angajați în mai mare
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măsură în violență [domestică] decât soții”.57 Căsătoria creează totodată mai multă bunăstare
materială.58
Parteneriatul civil nu oferă tatălui suport pentru a depăși momentele emoționale negative,
starea de tranziție, de restructurare a familiei după apariția copilului și a-și forma o relație cu
propriul copil, mai degrabă oferindu-i alternativa facilă a părăsirii familiei. „Impactul lipsei
tatălui în viața copilului poate fi cea mai importantă cauză a patologiilor sociale din generația
care urmează: infracționalitatea cu violență, abuzul de stupefiante sau medicamente, sarcina
în afara căsătoriei. Și toate aceste „boli” ne costă financiar, făcând din criza paternității
motorul principal al celei mai mari părți a cheltuielilor guvernamentale, inclusiv bugetele
pentru ordinea publică, educație și sănătate”59.

Parteneriatul civil are efecte negative asupra căsătoriei
Apreciem că parteneriatul civil va scădea numărul căsătoriilor, fenomen care s-a observat în
țări care au introdus parteneriatele civile.









Parteneriatul civil creează discriminare și concurență între cele două tipuri de familie,
recunoscute juridic și ocrotite de la fel de stat, amândouă cu aceleași drepturi însă doar
una presupunând un set complet de obligații.
Parteneriatul civil va scădea numărul căsătoriilor, fenomen care s-a observat în toate țările
care au introdus parteneriatele civile. „Există dovezi că înlocuirea pe scară largă a căsătoriei
cu concubinajul în Suedia a dat acestei țări cea mai mare rată a disoluției familiale și a
familiilor monoparentale din întreaga lume dezvoltată”.60
Parteneriatul civil accentuează discriminarea femeilor față de bărbați în responsabilitatea
creșterii și îngrijirii copiilor. Dacă în prezent în România 84,5% din familiile monoparentale
sunt de tipul „mamă cu unul sau mai mulți copii”61, prin ușurința cu care se desface un
parteneriat, bărbații se vor putea sustrage mai ușor decât acum de la responsabilitatea creșterii
copiilor, părăsind familia.
Inexistența obligației fidelității reciproce în cuplurile aflate în relație de parteneriat va
influența negativ morala publică în general.
Apreciem că scăderea numărului căsătoriilor și amânarea lor din cauza parteneriatelor
civile va afecta și mai mult natalitatea, în condițiile în care statutul marital al femeilor
influențează direct rata natalității62. Astfel se va adânci criza demografică deosebit de
gravă în care se află acum România, accentuând îmbătrânirea populației și deficitul bugetelor
asigurărilor sociale și de sănătate.
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Cel mai grav efect al adoptării acestei legi va fi distrugerea familiei înseși. FAMILIA nu va mai fi
niciodată ceea ce este acum:




Specificul grupului social familie, genomul unic și invariabil istoric, este raportul dintre cele
două relații cheie: cea conjugală și cea parentală, pe care se clădesc celelalte relații familiale
și fără de care familia își pierde identitatea. 63
Prin relativizare, familia își va pierde statutul de structură socială fundamentală.

Dacă familia poate fi întemeiată nu doar de un bărbat și o femeie, ci și de doi bărbați sau două
femei, dacă nu se mai întemeiază pe căsătorie ci pe parteneriat, dacă soțul și soția nu mai
procreează natural, ci adoptă sau „comandă unor mame purtătoare”, dacă angajamentul marital nu
mai este unul pe viață ci doar pe timp scurt, dacă fidelitatea nu mai este necesară se pune
întrebarea cum vom mai putea descrie familia? Vor mai exista în limbaj cuvinte precum mama,
tatăl, fiul, fiica, bunicul, bunica etc, fără a discrimina? Totul privind familia, de la manuale
școlare la acte și tratate juridice și anunțuri publice va fi rescris și reinterpretat. Familia practic nu
va mai însemna nimic.
Apreciem așadar că efortul inițiatorilor este îndreptat nu către obținerea unui statut social
pentru cupluri homosexuale sau heterosexuale, ci către „dărâmarea căsătoriei de pe
piedestalul ei și eliminarea statutului ei [social] unic.”64

Concluzii


Din perspectiva sociologiei, legiferarea uniunii civile / parteneriatului civil nu se
justifică din nici un punct de vedere – al necesității, al oportunității, al beneficiilor.
Dimpotrivă, ea ar naște și chiar amplifica daune sociale, tulburări și destructurări în
societatea românească și trebuie respinsă.

 Familia este aceea care trebuie consolidată și stimulată, pentru creșterea natalității și
redresarea demografică, în condițiile unei crize demografice majore, considerată o
amenințare la adresa siguranței naționale.
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