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PRO-VITA SALUTĂ NOUL COD CIVIL ŞI ÎL CRITICĂ PE CEL PENAL   
 
- Comunicat de presă - 
   
AlianŃa Familiilor din România (AFR) şi AsociaŃia Pro-vita Filiala Bucureşti (Pro-
vita) salută, într-un comunicat comun, încheierea procedurii de adoptare a noului 
Cod Civil prin promulgarea de către preşedintele României, vineri 17 iulie, a Legii privind 
Codul Civil. 
 
Noul Cod Civil include articole fundamentale, care protejează instituŃia familiei. 
Astfel, căsătoria este definită ca „uniunea liber consimŃită între un bărbat şi o femeie”, iar 
căsătoria între persoane de acelaşi sex este interzisă. De asemenea, Codul Civil 
interzice recunoaşterea în România a căsătoriilor sau uniunilor homosexuale încheiate în 
alte Ńări de cetăŃeni străini sau cetăŃeni români. Totodată, adopŃia de copii de către 
cupluri de acelaşi sex este prohibită expres. 
 
Codul include şi importante prevederi care protejează viaŃa şi demnitatea umană. 
Printre altele, se cere consimŃământul expres la transplantul de organe; sunt interzise 
xperimentele pe subiecŃi umani, practicile eugenice, clonarea umană, crearea de 
embrioni în scopuri de cercetare sau alegerea sexului copilului prin reproducere asistată. 
De asemenea, legea consideră nule toate actele care conferă o valoare patrimonială 
corpului uman. 
 
Codul Civil este legea care reglementează relaŃiile sociale şi patrimoniale. Codul Civil şi 
Codul Penal, împreună cu Codurile de Procedură Civilă şi Penală sunt considerate cel 
mai important pachet de legi din sistemul juridic, după ConstituŃie. 
 
Comunicăm opiniei publice componenŃa Comisiei parlamentare speciale care a elaborat 
forma finală a legii: Daniel Buda, deputat, P.D.-L. - Preşedinte; Iulian Urban, senator, 
P.D.-L.; Gabriel Andronache, deputat, P.D.-L.; Ion RuşeŃ, senator, P.D.-L.; Liviu-
Bogdan Ciucă, deputat, P.S.D.+P.C.; Dan Coman Şova, senator, P.S.D.+P.C.; Ioan 
Chelaru, senator, P.S.D.+P.C.; Adrian łuŃuianu, senator, P.S.D.+P.C.; Gheorghe 
Gabor, deputat, P.N.L.; Ciprian Dobre, deputat, P.N.L.; Attila-Zoltan Cseke, senator, 
U.D.M.R.; Andras Levente Mate, deputat, U.D.M.R.; Liana Dumitrescu, deputat, 
minorităŃile naŃionale. 
 
Apreciem că întreaga Comisie a lucrat în mod constant bine şi unitar şi a fost foarte 
receptivă la sugestiile societăŃii civile. Cinste membrilor ei! Suntem mândri să avem 
astfel de legiuitori. 
 
Prin contrast, AlianŃa Familiilor din România şi AsociaŃia Pro-vita Filiala Bucureşti 
critică vehement noul Cod Penal, promulgat împreună cu cel Civil, precum şi 
Comisia parlamentară şi cea ministerială care au lucrat la elaborarea acestuia. 
Problemele noului Cod Penal sunt, în opinia noastră, grave şi impun o revizuire urgentă 
a acestuia. 
 

Printre cele mai mari neajunsuri se numără: reducerea, chiar până la limita ridicolului a 
pedepselor pentru infracŃiuni grave (omorul la cererea victimei, infanticidul, omorul din 
culpă, provocarea ilegală a avortului) sau disproportionarea nejustificată a pedepselor; 
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nepedepsirea corespunzătoare a unor infracŃiuni la adresa familiei (poligamia); 
reducerea protecŃiei minorilor în faŃa abuzurilor sexuale; ne-încriminarea în nici un fel a 
infracŃiunilor privind manipularea genetică (alterarea genomului uman, utilizarea ne-etică 
a ingineriei genetice, crearea ilegală de embrioni umani, clonarea). 
 
AlianŃa Familiilor din România (AFR) şi AsociaŃia Pro-vita Filiala Bucureşti (Pro-vita) au 
transmis în repetate rânduri Comisiei parlamentare speciale obiecŃiile şi sugestiile lor 
pentru îmbunătăŃirea Codului Penal, eforturi rămase, din păcate, în mare parte, fără o 
finalitate.  
 
Pentru consultarea ultimului set de amendamente vă rugăm vedeŃi 
http://provitabucureşti.ro/Advocacy/cod-penal.html  
   

 
Filiala din Bucureşti a AsociaŃiei “Pro-Vita pentru născuŃi şi nenăscuŃi” este o organizaŃie civică non-
profit, independentă şi nepartinică, ce are ca scop afirmarea valorilor vieŃii persoanei umane încă de la 
concepere, ale familiei şi ale vocaŃiei parentale. 
 
InformaŃii suplimentare pentru presă: clic aici - www.provitabucuresti.ro/presa 
 
Pentru detalii, contactaŃi-ne la: tel. 0728 673 673, fax 031 815 27 80, provitabucuresti@yahoo.com  


