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O perspectivă sociologică asupra 

parteneriatului civil (uniunii 

consensuale) 

 

PRO VITA București (www.asociatiaprovita.ro) este o organizație independentă care își propune promovarea unei 

culturi a vieții, bazate pe respectul pentru demnitatea umană și drepturile omului. PRO VITA (București) își urmărește 

obiectivele prin educație, cercetare și consiliere juridică și litigii precum și prin asistență umanitară și advocacy. PRO 

VITA (București) este membră asociată a SALLUX (fosta Fundația pentru Politici Creștine în Europa). Ne numărăm 

printre organizațiile consultate în procesul legislativ intern și am intervenit în diverse litigii pe lângă instanțele 

naționale sau internaționale, inclusiv pe lângă Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 

 

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. 

http://www.asociatiaprovita.ro/
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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. 

 

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 INS1 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.  

                                                           
1 Institutul Național de Statistică, http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ 
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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 

(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)2; consideră homosexualitatea imorală 

(82%)3; 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%)4. 

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. 

                                                           
2 IRES, 2015, https://www.activenews.ro/stiri-social/Studiu-IRES-din-2015.-Romanii-si-familia-82-dintre-romani-nu-
sunt-de-acord-cu-casatoria-intre-persoanele-de-acelasi-sex-144987 
3 Pew Research Center, 2015, http://www.christianitytoday.com/gleanings/2017/may/pew-atheism-failed-central-

eastern-europe-orthodox-identity.html 
4 Sondaj CURS, martie 2018, http://www.cunoastelumea.ro/sondaj-curs-cati-romani-sunt-pentru-si-cati-impotriva-
casatoriilor-intre-homosexuali/ 
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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”, cum afirmă inițiatorii, 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.”5 

 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”6. 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  

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 

                                                           
5 A. Stănoiu, M. Voinea, Sociologia familiei, T.U.B., București, 1983, p. 5-15. 
6 M. Voinea,  Sociologie Generală și Juridică, Editura Sylyi, București,  2000, p. 73 
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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 cupluri7. „Homosexualii nu pot fi 

monogami prin natura sexualității lor si de aceea ei își trăiesc viața in afara familiei si a căsătoriei 

tradiționale”.8 „Este mai probabil să existe o înţelegere mai mare a nevoii de relaţii extra-

conjugale între doi bărbaţi, decât între un bărbat şi o femeie”.9 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.10 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).11 

 

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 căsătorite12.  

                                                           
7 „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)  
8  The Gay Manifesto („Manifestul Gay”) 1971, htp://www.rostonline.ro/2017/07/dupa-46-de-ani-the-gay-
manifesto-of-1971.  
9Andrew Sullivan, În principiu normal: UN ARGUMENT DESPRE HOMOSEXUALITATE 202 (1995) (accent adăugat). 
10Maria 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). 
11Marcel 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). 
12 Virgiliu Gheorghe, Fața nevăzută a homosexualtății, Ed Christiana, b, p.146. 
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Un studiu din 200313 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 deliberată14. GMLA - Asociația Medicală a Gay-lor și 

Lesbienelor15 ajunge la aceeași concluzie. La homosexuali, rata depresiei este de 3 ori mai mare 

decât la heterosexuali, iar tentativele de sinucidere de 5, respectiv de 7 ori mai probabile (Robin și 

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 

populației16. 

 

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 

ori mai mare decât al copiilor și adolescenților care se identifică ca fiind transgender dar provin 

din familii tradiționale.”17 

 

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.18 

 

Mărturiile tinerilor crescuți de cupluri homosexuale confirmă și explică aceste procentaje 19, 20, 21. 

                                                           
13 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/ 
14 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/ 
15 Silenzio, 2010; O'Hanlan, 2010, https://www.mills.edu/uniquely-mills/what-we-stand-for/diversity-social-
justice.php/topten-gay_men_should_discuss_with_healthcare_providers.pdf 
16 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 
17 Lisa Littman, Littman L (2018) Rapid-onset gender dysphoria in adolescents and young adults: A study of parental 
reports. PLoS ONE 13(8): e0202330. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202330 
18 Mark Regnerus, How different are the adult children of parents who have same-sex relationships? Findings from 
the New Family Structures Study. Social Science Research, Volume 41, Issue 4, July 2012, Pages 752-770 
19 „Pentru copii ca mine, părinții sunt „parteneri”, dar nu monogami. Asta a fost copilaria mea intr-o casa de 
homosexuali. Nu era o casa desemnata pentru cresterea copiilor ci pentru intrunirea homosexualilor. In casa noasta 
erau atat partenerii tatalui cat si alti prieteni barbati, si astfel in mod constant ma luau si pe mine in diferite locuri de 
intalnire ale comunitatii homosexuale. Eram doar un copil dar am fost expusa la activitati sexuale fatise. Eram 
ingrijorata de boli... Am imagini de abuz sexual in mintea mea, am avut si cosmaruri despre asta. Mama mi-a 
confirmat că am fost abuzată sexual de tată în perioada infantilă... Mulți alți copiii care proveneau ca și mine din 

http://www.ortodoxiatinerilor.ro/V
http://www.ortodoxiatinerilor.ro/V
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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.  

 

 

Parteneriatul civil nu aduce nici un beneficiu cuplurilor heterosexuale 

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 („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 

                                                                                                                                                                                             
căsătorii de același sex mi-au împărtășit că au fost abuzați. Există un risc de abuz mult mai mare într-un astfel de 
mediu.” Dawn Stefanowicz - Out From Under: The Impact of Homosexual Parenting, 
http://www.catholicworldreport.com/Item/1448/raised_under_the_glbt_umbrella.aspx 
20 „Mi-am cunoscut tatăl doar când aveam doi ani, apoi nu l-am mai văzut până când am împlinit 13 ani și am mers 
să locuiesc cu el și iubitul lui homosexual, pentru că mama voia să petrec timp cu el, deoarece el lipsise de lângă 
mine în copilărie. Nu mi-a plăcut niciodată să locuiesc împreună cu ei. Homosexualitatea lor era ca o religie, păreau 
să aibă permanent nevoie să și-o afirme prin tot ce făceau. Parcă se simțeau nevoiți să-mi dovedească faptul că ei 
erau homosexuali. Era religia, identitatea, stindardul lor. Tata și partenerul lui se certau tot timpul și aruncau cu 
farfurii și cu mâncarea. Nu m-am simțit niciodată în siguranță.....” Lewis Freeman-Harrison  
https://www.activenews.ro/externe/Marturia-cutremuratoare-a-unui-tanar-crescut-de-parinti-homosexuali-M-a-
lasat-traumatizat-din-punct-de-vedere-emotional-si-mi-a-transmis-o-stare-de-confuzie.-Am-ramas-cu-un-imens-gol-
in-viata-deoarece-niciodata-nu-m-am-simtit-iubit-146320 
21 „Căsătoria între cuplurile de același sex îi refuză copilului fie o mamă, fie un tată, în timp ce acestuia i se spune că 
e un amănunt lipsit de orice importanță. Că lucrurile sunt oricum la fel. Dar nu sunt deloc la fel. Mulți dintre noi, 
mulți dintre acești copii suferim. Absența tatălui meu a creat un gol uriaș în mine, și am tânjit, în fiecare zi, după un 
tată. Am iubit-o pe partenera mamei mele, dar o altă mamă nu a putut niciodată să-l înlocuiască pe tatăl pe care l-
am pierdut.“ Heather Barwick, crescută de mama ei și de partenera lesbiană a acesteia. 
https://romanialibera.ro/actualitate/nu-copiii-nu-sunt-deloc-bine-in-familiile-unisex-754157 
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ani”.22 Un altul a stabilit că aproape jumătate din concubinaje se termină în maxim un an, iar 

90% se încheie în maxim 5 ani.23 

 Parteneriatul civil oferă o alternativă mai relaxată, fără angajamente ferme și responsabilități, 

un surogat care concurează căsătoria în dauna indivizilor și a societății. De aceea 

parteneriatul civil înseamnă mai puțină protecție pentru copii, mai ales când părintele 

care îi îngrijește schimbă des partenerul, dar și pentru femei întrucât „concubinii sunt angajați 

în mai mare măsură în violență [domestică] decât soții”.24 

 „Căsătoria este asociată cu starea de bine psihologică, cu sănătatea fizică și cu mortalitatea 

scăzută”.25 Cei care trăiesc în concubinaj au mai multe probleme de natură psihiatrică și sunt 

înclinați să fie mai disfuncționali decât cei căsătoriți.26 Căsătoria creează totodată mai multă 

bunăstare materială.27 

 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”28. 

 

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. „Activiștii includ adesea cupluri heterosexuale în cererile lor de beneficii… pentru a 

obține mai mult sprijin pentru cauza lor.”29 

 

 

Parteneriatul civil are efecte negative asupra căsătoriei și a familiei 

Apreciem că parteneriatul civil va scădea numărul căsătoriilor, fenomen care s-a observat în 

țări care au introdus parteneriatele civile. 

                                                           
22 Larry L. Bumpass and James A. Sweet, National Estimates of Cohabitation, 26 Demography No. 4, 615, 620-21 

(November 1989) (evidențiere adăugată). 

23 Daniel T. Lichter, Zhenchao Qian, and Leanna M. Mellott, Marriage or Dissolution?  Union Transitions Among Poor 
Cohabiting Women, 43 Demography No. 2, 223 (May 2006). 
24 Nicky Ali Jackson, Observational Experiences of Intrapersonal Conflict and Teenage Victimization: A Comparative 
Study Among Spouses and Cohabitors, 11 Journal of Family Violence No. 3, 191, 200 (1996). 
25 Catherine E. Ross, et al., The Impact of the Family on Health: The Decade in Review, 52 Journal of Marriage and 
the Family 1059, 1061 (November 1990). 
26 Ibid.; Susan L. Brown, The Effect of Union Type on Psychological Well-being: Depression Among Cohabitors Versus 
Marrieds, 41 Journal of Health and Social Behavior 241, 247-48 (September 2000). 
27 Ibid. at 111. 
28 Stephen Baskerville, Criza paternității este criza civilizației noastre http://www.culturavietii.ro/2018/03/28/criza-
paternitatii-este-criza-civilizatiei-noastr/ 
29 Vezi, de ex. Sally Kohn, The Domestic Partnership Organizing Manual for Employee Benefits, The Policy Institute of 

the National Gay and Lesbian Task Force (June 1, 1999), www.ngltf.org/downloads/dp/dp_99.pdf.  
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 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”.30 

 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”31, 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 natalității32. 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.  

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. 33   

 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.  

                                                           
30 Irizarry, 251 F.3d at 608 (citing David Popenoe, DISTURBING THE NEST: FAMILY CHANGE AND DECLINE IN MODERN SOCIETIES 
173-74 (1988)). 
31  Studiul privind evoluția fenomenului familiilor monoparentale în România realizat de către Centrul Național De 

Pregătire În Statistică. Colectiv de realizare: Drd. Andreea Cambir, Viorica Duma , M. Pietreanu, A. Ioniță, C. Păcurar. 
32 Lyman Stone, No Ring, No Baby, https://ifstudies.org/blog/no-ring-no-baby  
33 Independent Global Index On Family (IGIF). Report 2016 on the right of family in the world 

http://www.monoparentalitate.ro/uploads/files/studiu-cnps_oaai.pdf
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Centrul_Na%C8%9Bional_De_Preg%C4%83tire_%C3%8En_Statistic%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Centrul_Na%C8%9Bional_De_Preg%C4%83tire_%C3%8En_Statistic%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ifstudies.org/blog/no-ring-no-baby
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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.”34 

 

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. 
 

 

 

Ultima actualizare: București, februarie 2019 

                                                           
34 Vezi Irizarry v. Board of Ed., 251 F.3d 604, 609 (7th Cir. 2001) („Lambda vrea să dea jos căsătoria de pe piedestalul 
său prin cererea adresată comitetului de educație de a trata cuplurile heterosexuale necăsătorite la fel ca pe cele 
căsătorite, astfel încât căsătoria să își piardă o parte din puterea de atracție”). „Să luptăm pentru căsătorie între 
persoanele de același sex și beneficiile ei, ca apoi, odată acordate, să redefinim complet instituția căsătoriei, pentru 
a demitiza și a schimba radical o instituție arhaică. Cea mai subversivă acțiune pe care femeile lesbiene și bărbații 
gay o pot întreprinde este să transforme cu totul noțiunea de  «familie»” - Michelangelo Signorile, activist gay 
http://stiripentruviata.ro/casatoriile-dintre-homosexuali-nu-urmaresc -egalitatea-in-drepturi-ci-distrugerea-
casatoriei-si-a-amili  
 

http://stiripentruviata.ro/casatoriile-dintre-homosexuali-nu-urmares
http://stiripentruviata.ro/casatoriile-dintre-homosexuali-nu-urmares

