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Şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale ce s-a desfăşurat în data de 21 aprilie 2015 a 

avut înscrise pe ordinea de zi următoarele puncte: 

1. Propunerea legislativă privind reglementarea parteneriatului 

civil (PLx 340/2015). 

2. Propunerea legislativă pentru completarea art.7 din Legea 

nr.60 din 1991, republicată (PLx 345/2015). 

 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 6 deputaţi din numărul 

total de 10. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, 

Ioan-Sorin Roman, Mircea Lubanovici, Claudiu-Andrei Tănăsescu, 

Remus-Florinel Cernea, precum şi dna deputată Tamara-Dorina 



Ciofu. Au fost absenţi: dl deputat Tudor Ciuhodaru - neafiliat, dna 

deputată Elena Gabriela Udrea - neafiliată, domnii deputaţi Mihai-

Alexandru Voicu din Grupul parlamentar al PNL, precum şi dl 

deputat Valeriu-Andrei Steriu - din Grupul parlamentar al PSD. 

Iniţiatorul propunerii legislative înscrise la primul punct al 

ordinii de zi, domnul deputat Remus Cernea, a evidenţiat că aceasta 

este o lege în acord cu valorile europene, relativ tehnică, şi care vine 

în sprijinul tuturor cuplurilor care trăiesc în parteneriate nelegalizate 

sub forma căsătoriei, fără nicio discriminare.  

La dezbaterea propunerii legislative, care a suscitat un viu 

interes, au participat - ca invitaţi din partea societăţii civile - doamna 

Bucur Nicoleta, reprezentând Coaliţia pentru Familie şi Constituţie, 

şi domnul Florin Buhuceanu, director al Asociaţiei „ACCEPT”. 

Domnul Buhuceanu a subliniat că este nevoie de o astfel de lege 

pentru a realiza recunoaşterea legală a unei realităţi sociale. 

Reprezentanta Coaliţiei pentru Familie şi Constituţie a făcut 

observaţia că instituţia parteneriatului civil este definită identic cu 

cea a căsătoriei, ceea ce conduce la confuzii şi, pe cale de consecinţă, 

la interpretări mai mult sau mai puţin dorite ale legii, pe lângă faptul 

că s-ar institui un paralelism legislativ, dacă propunerea ar deveni 

lege. 

În susţinerea iniţiativei sale, dl deputat Cernea, a arătat că în 

România există, potrivit ultimului recensământ al populaţiei, în jur 

de 800.000 de persoane care trăiesc în parteneriat civil, fără a fi 

căsătorite. Domnia sa a răspuns apoi la o întrebare formulată de dna 
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deputată Tamara Ciofu - că nu cunoaşte câte dintre aceste persoane 

formează cupluri heterosexuale şi câte cupluri homosexuale, dar 

presupune că ar putea fi o situaţie similară cu cea existentă în Franţa, 

unde există circa 94% cupluri heterosexuale şi restul de doar 4% 

cupluri gay sau de lesbiene. 

Dl deputat Nicolae Păun, împreună cu dna deputată Tamara 

Ciofu, în luările lor de cuvânt, au adresat întrebări critice şi 

pertinente iniţiatorului şi au evidenţiat că „protecţia” - respectiv 

drepturile pe care iniţiativa legislativă în discuţie pretinde că le-ar 

oferi inclusiv celor care trăiesc în concubinaj, ori cuplurilor 

homosexuale - există deja în legislaţia actuală şi inclusiv în Codul 

civil, sub forma unor prevederi minimale acoperitoare, pentru 

respectarea drepturilor cetăţeneşti ale acestor persoane. Aceste 

prevederi legale se regăsesc sub forma testamentelor încheiate la 

nortariat, în contractarea de credite cu ajutorul giranţilor, ori în 

probarea calităţii de aparţinător - de către o persoană dintr-un 

parteneriat civil - printr-o simplă declaraţie notarială a celeilalte 

persoane din respectivul parteneriat. 

Mai mult chiar, dl deputat Nicolae Păun s-a opus vehement 

promovării iniţiativei legislative a dlui deputat Cenea, sub forma 

prezentată, arătând că aceasta creează o confuzie deliberată, dar 

nedorită între persoanele care formează cupluri heterosexuale şi nu 

şi-au legalizat încă legătura, trăind în concubinaj, şi cele care 

formează cupluri homosexuale. Ca urmare, preşedintele Comisiei, dl 

deputat Păun, a sugerat dlui deputat Remus Cernea să-şi retragă 
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iniţiativa şi să vină cu o alta, care să nu se constituie, fie şi implicit, 

într-un prim pas spre recunoaşterea căsătoriei între cuplurile de 

gay şi lesbiene sub o formă mascată. 

În urma dezbaterilor, propunerea legislativă a fost supusă la vot 

şi a primit aviz negativ, cu majoritate de voturi, singurul vot pentru 

fiind cel al iniţiatorului. 

Propunerea legisltivă înscrisă la punctul doi al ordinii de zi a 

fost, de asemenea, respinsă cu majoritate de voturi. 

În data de 23 aprilie, deputaţii au desfăşurat studiu individual 

asupra iniţiativelor legislative aflate în portofoliul Comisiei. 

 

PREŞEDINTE, 

 

Deputat 

 

Nicolae Păun 

 
 

Întocmit: consilier Laurenţiu Gheorghiu  
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