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Familia i via a de familie în sistemul de drept românesc.  
E timpul pentru o schimbare? 

Family and family life in the Romanian legal system.  
Is it time for a change? 

Lucia Irinescu1 

Rezumat: La nivelul sistemelor de drept na ionale putem remarca, în ultima perioad , 
existen a unui fenomen de contractualizare a institu iilor din dreptul familiei. Se 
contureaz  practic noi concepte, care se îndep rteaz  tot mai mult de cele tradi ionale 
i care sunt centrate pe protec ia drepturilor individuale. In acest context, privind 

inevitabil spre sistemul nostru de drept, ne întrebam firesc cât timp vom ine piept 
valului de schimb ri în materia rela iilor de familie. În studiul de fa  ne propunem s  
analiz m o parte din caren ele legislativului în materia formelor de convie uire social , 
a reproducerii umane asistate medical, solu iile jurispruden iale neunitare i 
implica iile în realitatea social . 

Cuvinte-cheie: c s torie; so i; parteneriat civil; filia ie; reproducere uman  asistat  
medical 

Abstract: At the level of national legal systems, we can notice, lately, the existence of 
a phenomenon of contractualization of family law institutions. Practically new 
concepts are emerging, which are moving further and further away from the 
traditional ones and which are focused on the protection of individual rights. In this 
context, inevitably looking at our legal system, we naturally wonder how long we will 
withstand the wave of changes in family matters. In the present study we aim to 
analyze some of the shortcomings of the legislation in terms of forms of social 
coexistence, medically assisted human reproduction, non-unitary jurisprudential 
solutions and implications in social reality. 

Keywords: marriage; spouses; civil partnership; filiation; medically assisted human 
reproduction 

1. Preliminarii 

Ocrotirea familiei i c s toriei constituie o problematic  aflat  la 
congruen a dintre interesele private ale persoanelor i interesul public realizat i 
ap rat de c tre stat. Statul are datoria de a asigura un cadru legal care s  
garanteze i s  protejeze via a intim , familial  i privat  a persoanei fizice, 

 
1  Conferen iar universitar dr., Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Ia i, Facultatea de 

Drept, lucia.irinescu@uaic.ro. 
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construit  de fiecare individ în parte în func ie de convingerile sale morale, 
religioase, culturale etc.  

Încorsetarea liberului arbitru al individului cu privire la via a sa intim  i 
familial  în anumite rigori legale a condus i va conduce din ce în ce mai des la 
derapaje juridice. Curtea European  a Drepturilor Omului remarca cu mul i ani în 
urm  în cauza Goodwin c. Marii Britanii2, c  institu ia c s toriei este puternic 
zguduit  de evolu ia societ ii, progresele medicinei i tiin ei aducând dup  sine 
schimb ri fundamentale în domeniul transsexualit ii, ajungându-se pân  acolo 
încât determinarea sexului unei persoane s  nu poat  fi f cut  dup  criterii pur 
biologice.  

O dat  cu cauza Goodwin, cutia Pandorei a fost deschis , iar statele au 
început s  se confrunte cu o serie de consecin e juridice printre care i 
valabilitatea c s toriei încheiate de c tre transsexual anterior modific rii 
men iunii privitoare la sex în actele de stare civil . De dat  recent , Curtea a 
considerat c  a existat o înc lcare a articolului 8 din Conven ie, în cazului 
refuzului autorit ilor bulgare de a modifica men iunile privind sexul i 
prenumele din registrele de stare civil  în cazul unui transsexual care a devenit 
con tient de identitatea sa de gen masculin înc  din adolescen  i a tr it în 
societate ca b rbat3. Ca o consecin , instan ele române, confruntate cu existen a 
unui cadrul legislativ lacunar, în privin a posibilit ilor oferite persoanelor 
transgender sau transexuale de a ob ine recunoa terea identit ii de gen, reale, în 
actele de stare civil  au încuviin at schimbarea men iunii privind sexul înscris în 
actele de stare civil  din sex feminin în sex masculin, a prenumelui purtat în 
prezent, a codului numeric personal astfel încât s  releve identitate de sex 
masculin; a dispus eliberarea unui certificat de na tere nou, f r  a l sa vreun 
indiciu care s  tr deze schimbarea men iunilor de mai sus, în urma reatribuirii de 
gen unei persoane care a urmat un tratament medical pentru schimbarea de sex, 
f r  a fi supus unei interven ii chirurgicale. Instan a a re inut c  nu este nevoie de 
depunerea unui act medico-legal din care s  rezulte sexul reclamantului.4  

2. Concubinajul 

De-a lungul timpului, în ara noastr , au existat încerc ri de a reglementa 
uniunea consensual  între dou  persoane. În încercarea de a defini concubinajul, 
s-a ar tat c  „se afl  în uniune consensual  persoanele care convie uiesc în scopul 
stabilirii de rela ii specifice celor de familie, f r  a încheia c s toria. Într-o uniune 
consensual  se pot afla doar dou  persoane, una de sex masculin i una de sex 
feminin, care nu sunt între ele rude în linie dreapt  sau rude în linie colateral  pân  

 
2  A se vedea C.E.D.O., Cauza Goodwin c. Regatului Unit, 11 iulie 2002. 
3  CEDO, cauza Y.T. v. Bulgaria, cererea nr 41701/16, hot rârea din 9 iulie 2020. 
4  Jud. Cluj-Napoca, s. civ., sent. nr. 2254 din 5 iunie 2020, www.rolii.ro 
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la al patrulea grad i care au fiecare cel pu in 18 ani împlini i. Uniunea consensual  
poate fi dovedit  în fa a instan ei prin orice mijloace de prob ”5. 

Curtea Constitu ional  a subliniat faptul c  no iunea de via  de familie 
este complex , cuprinzând inclusiv raporturile de familie de fapt, distinct de rela iile 
de familie rezultând din c s torie”6, iar sentimentul de iubire se prezum  absolut i 
între persoanele de sex opus sau de acela i sex care au stabilit rela ii asem n toare 
acelora dintre so i, adic  rela iile de convie uire i cooperare spre iubire 
reciproc  (opuse rela iilor de prietenie)”. Totodat , a eviden iat cu o alt  ocazie c  
„din punct de vedere moral, afectiv i al dreptului la întemeierea familiei, nu exist  
nicio diferen  relevant  între partenerii de via  c s tori i legal i cei implica i într-
o uniune consensual . Exist  via  de familie i în cazul unei rela ii de fapt 
echivalente c s toriei, numit  concubinaj.”7 

Concubinii nu au un statut juridic de sine st t tor, care s  le confere 
drepturi i obliga ii specifice unei anumite institu ii. Convie uirea în fapt a dou  
persoane de sex diferit nu este în afara legii. 

Cu toate acestea, concubinajului produce serie de efecte juridice. Astfel: 
- prin art. 426 C. civ. este recunoscut  prezum ia de paternitate i între 

concubini, “dac  se dovede te c  pretinsul tat  a convie uit cu mama 
copilului în perioada timpului legal al concep iunii”. Cu alte cuvinte, acel 
b rbat împreun  cu care o femeie a convie uit, r mânând apoi îns rcinat , 
va fi considerat tat l copilului ce se va na te, dac  exist  probe în sprijinul 
confirm rii locuirii împreun . Copilul va fi considerat a fi n scut în afara 
c s toriei. Fiind o stare de fapt, concubinajul poate fi probat prin orice 
mijloc de prob ; 

- potrivit art. 441 C. civ., în materia reproducerii umane asistat  medical cu 
ter  donator, aceasta poate fi solicitat  de p rin i, care pot fi un b rbat i o 
femeie, f r  a se preciza îns  dac  cei doi trebuie sau nu s  fie c s tori i; 

- în materia adop iei, art. 6 lit. (c) din Legea nr. 273/2004 privind procedura 
adop iei, reglementeaz  o excep ie de la adop ia multipl  i anume: copilul 
adoptat are un singur p rinte, nec s torit, iar acesta se afl  într-o rela ie 
stabil  i convie uie te cu o persoan  de sex opus, nec s torit , care nu este 
rud  cu acesta pân  la gradul al patrulea, i declar  prin act autentic notarial 
c  noul adoptator a participat direct i nemijlocit la cre terea i îngrijirea 

 
5  Proiectul de lege privind protejarea vie ii de familie i reglementarea unor situa ii 

juridice în cazul persoanelor aflate în uniune consensual , http://www.cdep.ro/ 
proiecte/2019/500/90/3/se789.pdf. 

6  C.C.R., dec. nr. 580 din 20 iulie 2016, para. 40, www.ccr.ro/files/products/ 
Decizie_562_2017.pdf. Prin dec. nr. 562/2017, Curtea Constitu ional  a admis excep ia 
de neconstitu ionalitate i a constatat c  solu ia legislativ  cuprins  în art. 117 alin. (1) 
lit. a) i lit. b) din C. proc. pen., care exclude de la dreptul de a refuza s  fie audiate, în 
calitate de martor, persoanele care au stabilit rela ii asem n toare acelora dintre so i, 
este neconstitu ional . 

7  C.C.R., decizia nr. 562 din 19 septembrie 2017, para. 21 i 35, www.ccr.ro/files/ 
products/Decizie_562_2017.pdf. 
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copilului pentru o perioad  neîntrerupt  de cel pu in 5 ani . Concubinii nu 
pot adopta împreun  un copil; 

- în ceea ce prive te situa ia legal  a copilului, copilul n scut în afara 
c s toriei se bucur  de acelea i drepturi ca i copilul n scut sau conceput în 
timpul c s toriei în ceea ce prive te numele, autoritatea p rinteasc , 
cet enia, domiciliul, re edin a, între inerea, voca ia succesoral , dac  
filia ia a fost stabilit ; 

- în situa ia în care rela iile de concubinaj au încetat, copiii minori n scu i în 
timpul rela iei pentru care filia ia a fost stabilit , beneficiaz  de autoritate 
p rinteasc  la fel ca i în cazul desfacerii c s toriei prin divor ; 

- în cazul existen ei unei st ri conflictuale între concubini, concretizate prin 
acte de violen , la cererea p r ii v t mate, instan a de judecat  poate s  
emit  un ordin de protec ie i evacuarea concubinului agresor din locuin a 
comun  în temeiul Legii nr. 217 din 22 mai 2003 pentru prevenirea si 
combaterea violentei în familie;8 

- în cazul cuplurilor care tr iesc în concubinaj nu se poate vorbi de existen a 
unui regim matrimonial. Cu toate acestea, traiul în comun al concubinilor, 
pe o perioad  de timp îndelungat , d  na tere la rela ii patrimoniale 
specifice, care, de lege ferenda, pot fi grupate sub o reglementare legal  a 
unui regim patrimonial special. Bunurile dobândite de concubini împreun  
în timpul concubinajului sunt proprietate comun , pe cote-p r i, dac  s-au 
în eles în acest sens. Potrivit practicii judiciare constante în materie în 
situa ia concubinajului de lung  durat , concubinii dobândesc un drept de 
proprietate comun  pe cote p r i9. Dar i în aceast  ipotez  cota de drept 
trebuie stabilit  de c tre instan a de judecat , numai apoi putându-se 
solicita i ob ine ie irea din indiviziune întrucât împ r eala poate viza 
numai un bun asupra c rora p r ile au un drept de proprietate comun 10.  

Dac  la baza comunit ii st  o conven ie a concubinilor din care s  rezulte 
o dev lm ie, bunul va fi supus regulilor din materia regimului comunit ii legale 
a so ilor. Astfel de situa ii pot fi frecvent întâlnite atunci când concubinii 
inten ioneaz  s  se c s toreasc  în viitor sub regimul comunit ii legale, tocmai 
pentru a exista o uniformitate juridic  a bunurile din patrimoniul lor. Dac  un 
concubin dobânde te un bun cu contribu ia celuilalt concubin, bunul este bun 
propriu al dobânditorului, iar cel lalt are un drept de crean . Chiar dac  nu 
opereaz  prezum ia de comunitate a bunurilor dobândite în timpul 
concubinajului, art. 663 C. civ. instituie o instituie o prezum ie de coproprietate, 
pân  la proba contrar , în cazul în care un bun este st pânit în comun de mai 

 
8  Jud. Ia i, s. civ., sent. nr. 8522 din 14.10. 2020, www.rolii.ro. 
9  Într-o cauz , instan a a ar tat c  “dovada calit ii de bun aflat în coproprietatea 

concubinilor trebuie f cut  pentru fiecare bun, neputând fi acceptat ra ionamentul c  
odat  probate împrejur rile privind rela ia de concubinaj i achizi ionarea bunurilor 
pe durata convie uirii, toate bunurile sunt prezumate a fi comune”- C.A. Cluj, s. I civ., 
dec. nr. 313/R din 6.10.2020, www.rolii.ro. 

10  Jud. Bucure ti, sentin a civ. nr. 2643 din 23 martie 2005, portal.just.ro. 
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multe persoane, prezum ie care î i g se te aplicabilitate i în cazul raporturilor 
patrimoniale dintre concubini. 

3. Parteneriatul civil 

În unele ri din Uniunea European , uniunile civile i parteneriatele 
înregistrate sunt considerate echivalente sau comparabile cu c s toria. rile care 
permit c s toriile între persoane de acela i sex recunosc, în general, i 
parteneriatele înregistrate încheiate în alte ri între persoane de acela i sex. 

În cadrul Uniunii Europene, România a r mas printre pu inele state care 
nu permit nicio form  de uniune în afara c s toriei, indiferent c  ne referim la 
persoane de acela i sex sau de sex opus. 

Textul art. 277 C. civ11 instituie dou  principii de ordine public  i anume 
principiul interzicerii c s toriei între persoane de acela i sex i principiul 
nerecunoa terii efectelor parteneriatelor civile. Impedimentul izvorât din lipsa 
diferen ierii sexuale se impune i str inilor care ar dori s  se c s toreasc  pe 
teritoriul rii noastre, chiar dac , dup  legea lor na ional , se admite c s toria 
homosexual . De asemenea, persoanele de acela i sex c s torite între ele în statul 
de origine sau chiar cet enii români astfel c s tori i în alt stat nu vor putea 
beneficia de recunoa terea acestei uniuni pe teritoriul României12. 

 
11  „C s toriile dintre persoane de acela i sex încheiate sau contractate în str in tate fie de 

cet eni români, fie de cet eni str ini nu sunt recunoscute în România alin. (2) . 
Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de acela i sex încheiate sau 
contractate în str in tate fie de cet eni români, fie de cet eni str ini nu sunt 
recunoscute în România alin. (3) . 

12  Curtea Constitu ional  a admis excep ia de neconstitu ionalite a prevederilor art. 277 
alin. (2) i (4) C. civ. privind recunoa terea c s toriilor între persoane de acela i sex 
încheiate în str in tate i a libert ii de edere a so ului de acela i sex, resortisant al 
unei ri non UE, pe teritoriul unei ri UE- decizia nr. 534/2018, publicat  în M. Of. 
nr.842 din 3 octombrie 2018. În acest sens, Curtea Constitu ional  a adresat întreb ri 
preliminare Cur ii de Justi ie a Uniunii Europene, prin care a solicitat acesteia s  
r spund  la urm toarele întreb ri: „So ” din art. 2 (2) (a) din 
Directiva 2004/38/[CE] coroborat cu art. 7, 9, 21 i 45 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, include so ul de acela i sex, dintr-un stat care nu 
este membru al Uniunii Europene, al unui cet ean european cu care cet eanul s-a 
c s torit legal conform legii dintr-un stat membru, altul decât statul gazd ? Dac  
r spunsul la întrebare este negativ, so ul de acela i sex, dintr-un stat care nu este 
membru al Uniunii Europene, al unui cet ean european, cu care cet eanul s-a 
c s torit legal conform legii dintr-un stat membru, altul decât statul gazd , poate fi 
calificat ca fiind «orice alt membru de familie, […]» în sensul articolului 3 alineatul (2) 
litera (a) din Directiva 2004/38 ori «partenerul cu care cet eanul Uniunii are o rela ie 
durabil , atestat  corespunz tor», în sensul articolului 3 alineatul (2) litera (b) din 
Directiva 2004/38, cu obliga ia corelativ  a statului gazd  de a facilita intrarea i 
ederea acestuia, chiar dac  statul gazd  nu recunoa te c s toriile între persoane de 

acela i sex i nici nu prevede vreo alt  form  alternativ  de recunoa tere juridic , de 
tipul parteneriatelor înregistrate? Dac  r spunsul la întrebare este afirmativ, atunci 
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Problema va c p ta în perioada urm toare o dimensiune juridic  
remarcabil , cu atât mai mult cu cât tot mai multe state europene precum Belgia, 
Danemarca, Finlanda, Fran a, Germania, Irlanda, Islanda, Luxemburg, Malta, 
Norvegia, Portugalia, Regatul Unit (cu excep ia Irlandei de Nord), Spania, Suedia 
i rile de Jos au legalizat c s toriile între persoane de acela i sex. Totodat , în 

unele ri din Uniunea European , uniunile civile i parteneriatele înregistrate 
sunt considerate echivalente sau comparabile cu c s toria. rile care permit 
c s toriile între persoane de acela i sex recunosc, în general, i parteneriatele 
înregistrate încheiate în alte ri între persoane de acela i sex13. 

În încercarea de a reglementa parteneriatul civil, în România, de-a lungul 
timpului, au fost depuse mai multe proiecte de lege prin care se propunea 
adoptarea unui cadru legal pentru parteneriatul civil, pentru a acoperi vidul 
legislativ existent, dar i în ideea de a veni în întâmpinarea cuplurilor care caut  o 
form  de uniune, alta decât c s toria i de a garanta pe deplin drepturile i 
libert ile individuale. 14  

Toate aceste proiecte au propus definirea parteneriatul civil ca fiind 
„uniunea liber consim it  dintre dou  persoane de sex diferit sau de acela i sex” 
sau „uniunea liber consim it  dintre dou  persoane fizice în vederea organiz rii 
vie ii lor comune, care va fi recunoscut  i protejat  ca via  de familie”. 

Printre condi iile de fond pozitive se reg sesc: vârsta matrimonial  (18 
ani), comunicarea reciproc  a st rii de s n tate, consim mântul personal, deplin 
i liber al partenerilor de a forma o uniune liber consim it  în vederea organiz rii 

vie ii comune. Impedimentele care conduc la imposibilitatea încheierii unui 
parteneriat sunt: existen a unei c s torii sau a unui alt parteneriat civil/unei alte 
uniuni consensuale, rudenia, tutela, aliena ia, debilitatea mintal  i lipsa 
vremelnic  a facult ilor mintale.  

Cu privire la condi iile de form , parteneriatul civil urmeaz  a se încheia 
în fa a unui notar public, în baza unei declara ii pe propria r spundere privind 
îndeplinirea condi iilor legale pentru încheierea unui parteneriat de via .15 

 
statul membru gazd  trebuie s  acorde dreptul la reziden  pe teritoriul s u pe o 
perioad  mai lung  de 3 luni unui so  de acela i sex al unui cet ean european? 

13  Pentru mai multe detalii privind parteneriatul civil, a se vedea: L. IRINESCU, 
Principiile dreptului familiei versus parteneriatul civil. De la tradi ie la modernism?, în 
Revista Român  de Drept Privat nr. 3/2018, p. 186 i urm; C. HAGEANU, Articolul 277 
din Codul civil român, încotro? în Revista Român  de Drept Privat nr. 3/2018, p. 47; R. 
RIZOIU, Trei întreb ri despre c s torie i parteneriatele civile, în Revista Român  de 
Drept Privat nr. 3/2018, p. 372 i urm.; M.D.BOB, Despre devenirea familiei în dreptul 
român i perspectivele legislative ale parteneriatului civil, în Revista Român  de Drept 
Privat nr. 3/2018, p. 57 i urm. 

14  Pl-x nr. 498/2016, Pl-x nr. 662/2018, Pl-x nr. 152/2019 (propuneri respins  de c tre 
Senat). Acestea pot fi consultate pe site-ul Camerei Deputa ilor http://www.cdep.ro/ 
pls/proiecte. În prezent, exist  depus  o nou  propunere legislativ  privind 
parteneriatul de via .  

15  Proiectele anterioare propuneau încheierea parteneriatului în fa a ofi erului de stare 
civil , prin exprimarea consim mântului într-o declara ie scris , numit  declara ie de 
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Notarul public instrumentator întocme te, în condi iile legii, o încheiere de 
admitere sau, dup  caz, de respingere a conven iei de parteneriat de via , se va 
înscrie în Registrului Na ional al Parteneriatelor de Via . La cererea scris  a 
notarului instrumentator, Serviciul de Stare Civil  va elibera Certificatul de 
parteneriat de via . Partenerii î i p streaz  numele avut înaintea încheierii 
parteneriatului de via . 

Persoanele fizice de acela i sex care au încheiat un parteneriat de via  nu 
au dreptul la adop ie. Cuplurile care au încheiat în mod legal parteneriate de via  
pe teritoriul altor state vor beneficia de recunoa terea statutului civil lor pe 
teritoriul României i de acelea i drepturi i obliga ii precum cuplurile care au 
încheiat un parteneriat de via  în România. C s toriile între persoane de acela i 
sex oficializate pe teritoriul altor state vor fi recunoscute drept parteneriate de 
via  pe teritoriul României, partenerii beneficiind de acelea i drepturi i obliga ii 
precum persoanele aflate în parteneriat de via 16.. 

Parteneriatul se poate desface în fa a notarului prin acordul comun al 
partenerilor, prin decizia unilateral  a unuia dintre ei sau în cazul decesului unuia 
dintre parteneri. 

Persoana în parteneriat de via  va fi asimilat  so ului în urm toarele 
materii: ob inerea cet eniei române; obliga ia de între inere; mo tenirea legal  
sau testamentar ; dreptul la pensie de so  supravie uitor; drepturile în materia 
asigur rilor sociale; asisten  social ; drepturile pacientului; asigur rile de 
s n tate, de inând calitatea de apar in tor i co-asigurat; violen  domestic ; 
libera circula ie a persoanelor; regimul incompatibilit ilor i al conflictelor de 
interese. 

P r ile vor avea posibilitatea s  decid  la momentul încheierii 
parteneriatului de via  regimul rela iilor patrimoniale, alegând între regimul 
separa iei bunurilor, al comunit ii conven ionale sau al comunit ii legale17. 

Curtea European  a Drepturilor Omului a subliniat deseori în hot rârile 
sale faptul c  cuplurile de acela i sex, care se afl  într-o rela ie stabil , au dreptul 
la protec ia vie ii de familie i a celei private întocmai ca cuplurile heterosexuale. 
Acest principiu a fost stabilit pentru prima dat  în cauza Schalk and Kopf c. 
Austriei18, în care Curtea a considerat c  “este artificial a continua s  se considere 

 
parteneriat, ofi erul de stare civil  urmând s  elibereze un certificat de parteneriat 
civil, adic  un act de stare civil  care s  fac  dovada încheierii parteneriatului civil în 
Registrul de stare civil . 

16  Cu privire la regimul matrimonial al partenerilor, a se vedea C. Jugastru, Aplica ii ale 
autonomiei de voin  în dreptul interna ional privat al familiei, în Revista Român  de 
Drept Privat nr. 3/2018, p. 217. 

17  Pentru mai multe detalii, a se vedea M. Avram, Regimuri patrimoniale în cazul 
cuplurilor din afara c s toriei, în Revista Român  de Drept Privat nr. 3/2018, pp. 42-56. 

18  C.E.D.O., Cauza Schalk and Kopf c. Austria, nr. 30141/04, hot rârea din 24 iunie 2010. 
Pân  la aceast  hot râre, jurispruden a Cur ii era în sensul de a considera c  un cuplu 
de acela i sex intr  în sfera vie ii private i nu a vie ii de familie. 
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c  spre deosebire de un cuplu de sex opus, un cuplu de acela i sex nu poate s  se 
bucure de o via  de familie în sensul art. 8 . 

De asemenea, Curtea a constatat o înc lcarea a art. 14 i art. 8 din 
Conven ie în cazurile în care legea na ional  interzice cuplurilor de acela i sex s  
intre în uniuni civile. În cauza Vallianatos i al ii c. Greciei19 Curtea a apreciat c  
guvernul grec nu a oferit motive conving toare i serioase care s  justifice 
excluderea cuplurilor formate din persoane de acela i sex din domeniul de 
aplicare al Legii nr. 3719/2008, care oferea doar cuplurilor formate din persoane 
de sex diferit posibilitatea de a încheia uniuni civile. 

În cauza Oliari i al ii c. Italiei 20 Curtea a hot rât cu privire la legalizarea 
parteneriatelor civile i c s toriei între persoane de acela i sex în Italia c  dreptul 
la via  privat  i familial  a fost violat în cazul a trei cupluri homosexuale care 
au pretins c  nu beneficiaz  de nicio protec ie juridic  a vie ii de familie, întrucât 
legea italian  nu prevede nici posibilitatea încheierii unei c s torii i nici 
contractarea unei alte forme de uniune civila sau parteneriat înregistrat. Curtea a 
impus o obliga ie pozitiv  guvernului italian de a adopta o reglementare care s  
recunoasc  cuplurilor de acela i sex posibilitatea de a încheia un parteneriat 
civil21.  

Prin hot rârea Hämäläinen împotriva Finlandei22, Curtea a observat c  nu 
exist  o înc lcare a art. 12 din Conven ie în situa ia în care c s toria unei 
persoane care i-a schimbat sexul este convertit , ex lege, într-un parteneriat 
înregistrat, cu consim mântul celuilalt so . În lipsa acestui consim mânt, exist  
mereu deschis  posibilitatea divor ului, ca în orice c s torie. 

Împotriva României a fost formulat  la CEDO o cerere în anul 2019 de 
c tre 21 de cupluri care reclam  faptul c  statul român i-a înc lcat obliga ia 
pozitiv  de a acorda o form  de recunoa tere i protec ie legal  familiilor formate 
din cupluri de persoane de acela i sex, invocând existen a unui tratament 
discriminatoriu pe criteriul orient rii sexuale23. 

În cauza Relu Adrian Coman i al ii c. României24, C.J.U.E. nu impune 
recunoa terea statutului de so  persoanei de acela i sex c s torit  în alt stat, ci 

 
19  C.E.D.O., Cauza Vallianatos i al ii c. Greciei nr. 29381/09 i nr. 32684/09, hot rârea din 

7 noiembrie 2013. 
20  C.E.D.O., Cauza Oliari .a. c. Italiei, nr. 18766/11 i nr. 36030/11, hot rârea din 21 iulie 

2015. 
21  Curtea a concluzionat c  „guvernul italian a dep it marja sa de apreciere i nu i-a 

îndeplinit obliga ia pozitiv  de a garanta c  reclaman ii au la dispozi ie un cadru 
juridic specific, care s  ofere recunoa tere i protec ie uniunilor acestora, în calitate de 
persoane de acela i sex”. În urma acestei condamn ri, Italia a adoptat Legea nr. 76 din 
20 mai 2016, prin care a reglementat parteneriatele înregistrate între persoane de 
acela i sex i concubinajul de facto. 

22  C.E.D.O., Cauza Hämäläinen c. Finlandei, nr. 37359/09, hot rârea din 16 iulie 2014. 
23  Cererea nr. 20081/19, Florin Buhuceanu i Victor Ciobotaru i al ii c. României, 

disponibil  Online  la https://hudoc.echr.coe.int/. 
24  Hot rârea CJUE din 5 iunie 2018 în cauza Coman C - 673/16, disponibil  pe www. 

curia.europa.eu.  
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recunoa te exclusiv dreptul de edere al so ului de acela i sex, c s torit pe 
teritoriul altui stat cu un cet ean român, drept de edere care decurge din dreptul 
la liber  circula ie a membrilor de familie25. 

Reproducerea uman  artificial  
Dreptul la reproducere este o component  a dreptului la via  la privat , 

de fapt, un drept al oric rei persoane, fie ea c s torit  sau nec s torit . În cauzele 
ajunse pe rolul Cur ii Europene a Drepturilor Omului a fost examinat  problema 
compatibilit ii dreptului la reproducere cu posibilitatea stabilirii unei leg turi 
juridice între un copil i un p rinte biologic. Curtea a apreciat în cauza Mennesson 
c/Fran a c  exist  o rela ie direct  între via a privat  a copiilor n scu i din gesta ia 
pentru altul i determinarea juridic  a filia iei lor26. Curtea arat  c , în 
accep iunea Conven iei i în lumina jurispruden ei CEDO – Miculik c/ Croa ia27, 
Jaggi c/ Elve ia, respectarea vie ii private presupune ca fiecare s - i poat  stabili 
detaliile identit ii sale de fiin  uman , incluzând aici i filia ia sa. 

 România se num r  printre statele care interzic în legisla ia lor metodele 
RUAM – mam  surogat, precum i conven iile de gesta ie pentru altul, care 
sunt nule, în baza unor dispozi ii cu caracter general sau expres. De asemenea, 
hot rârile judec tore ti prin care se stabile te filia ia ca urmare a unor metode 
RUAM, pronun ate în alte ri, nu pot fi recunoscute i nu pot s  produc  efecte 
pe teritoriul rii noastre. Cu toate acestea, turismul medical în scopul 

 
25  „Obliga ia unui stat membru de a recunoa te, exclusiv în scopul acord rii unui drept de 

edere derivat unui resortisant al unui stat non-UE, o c s torie homosexual  încheiat  
într-un alt stat membru conform dreptului acestui stat nu aduce atingere institu iei 
c s toriei în acest prim stat membru. În special, aceast  obliga ie nu impune acestui stat 
membru s  prevad , în dreptul s u na ional, institu ia c s toriei homosexuale. În plus, o 
asemenea obliga ie de recunoa tere exclusiv în scopul acord rii unui drept de edere 
derivat unui resortisant al unui stat non-UE nu aduce atingere identit ii na ionale i nici 
nu amenin  ordinea public  a statului membru în cauz .” Pentru o privire de 
ansamblu, a se vedea A. R. Motica, A. D. Muntean, Pactele civile de solidaritate, 
necesitate sau pretext?, în Revista Român  de Drept Privat nr. 3/2018, p. 267. 

26  Cauzele au avut ca obiect refuzarea recunoa terii legale în Fran a a unor leg turi de 
filia ie stabilite legal în Statele Unite ale Americii între copii n scu i în urma unui 
tratament în vederea maternit ii de substitu ie i cuplurile care au urmat tratamentul 
respectiv. Reclaman ii s-au plâns, în special, de faptul c , în detrimentul interesului 
superior al copiilor, nu au putut ob ine în Fran a recunoa terea leg turii de filia ie 
stabilite legal în str in tate. Pentru detalii, a se vedea i L. Tec, „Problema filia iei 
copilului n scut din gesta ia pentru altul tran at  de CEDO: aplicarea de c tre 
judec torul na ional a art. 8 din Conven ia european  a drepturilor omului i a 
principiului interesului superior al copilului”, disponibil Online  la www.juridice.ro. 

27  Hot rârea din 7 februarie 2002, cauza Mikuli  c. Croatiei, cererea nr. 53176/99. CEDO a 
clarificat chestiunea, precizând c  dreptul la cunoa terea propriei identit i biologice 
intr  sub umbrela no iunii de via  privat , atât timp cât între copilul care caut  
adev rul leg turii sale de sânge i genitor/i nu s-au stabilit deja leg turile specifice 
unei vie i de familie, concluzie logic  în lumina jurispruden ei de pân  acum a 
instan ei europene, care consider  c  art. 8 protejeaz  continuitatea vie ii de familie, 
doar dac  existen a acesteia este anterior demonstrat . 
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reproducerii umane, care cap t  amploare, ridic  o serie de probleme juridice. 
Recunoa terea parteneriatelor civile i a c s toriilor între persoane de acela i sex 
pune o nou  presiune pe marea majoritate a statelor de a adopta o legisla ie 
permisiv  în materia reproducerii medical asistate. Se poate observa c  aproape 
toat  legisla ia adoptat  pân  în prezent s-a bazat pe unele principii generale 
comune: protec ia dreptului de a decide liber s  devin  p rinte, controlul statului 
asupra accesului la tehnicile disponibile de reproducere asistat  medical, protec ia 
participan ilor, libertatea consim mântului exprimat.  

În marea majoritate a statelor, copilul n scut de o mam  surogat 
c s torit  are ca tat  pe so ul acesteia, în baza prezum iei de paternitate, care ar 
putea fi r sturnat  printr-o ac iune în contestarea paternit ii, sus inut  de un 
test ADN. Atunci când un copil este n scut de o mam  surogat nec s torit , tat l 
genetic poate recunoa te copilul i, prin urmare, va fi înregistrat ca tat  în actul 
de na tere. Cu toate acestea, multe cupluri c l toresc în str in tate în scopul 
reproducerii, încheie o conven ie de gesta ie pentru altul ori de maternitate de 
substitu ie în conformitate cu legisla ia str in  i apoi se întorc în ara de origine 
cu copiii. Copiii n scu i printr-un astfel de proces nu sunt considera i ca fiind ai 
cuplului comanditar i, de asemenea, pot ajunge s  nu de in  cet enia acestora. 
În unele cazuri, documentele prezentate autorit ilor na ionale (unele sunt 
hot râri judec tore ti, în timp ce altele sunt certificate de na tere) nu sunt 
acceptate ca atestând statutul juridic al copilului. R spunzând unor problema 
juridice generate de situa ii similare, în Cauza Paradiso i Campanelli c. Italiei28, 
Curtea a constatat existen a unei vie i de familie de facto i a subliniat faptul c  
statul italian nu a reu it s  stabileasc  un echilibru între interesele concurente 
puse în joc atunci când a considerat c  îndep rtarea copilului i plasarea 
ulterioar  în îngrijire sunt rezonabile, f r  a acorda suficient  aten ie intereselor 
copilului 

Reglement rile restrictive în aceast  materia au condus la crearea unor 
pie e negre de reproducere, cu consecin e periculoase atât pentru mame, cât i 
pentru copii. Instan ele din România sunt înc  derutate atunci când sunt chemate 
s  se pronun e cu privire la situa ii n scute din tehnicile de închiriere a uterului  
i conven ii de gesta ie. Curtea de Apel Timi oara29 a consacrat în dreptul român, 

printr-o hot râre judec toreasc , maternitatea de substitu ie, cu efectul 
modific rii filia iei copiilor astfel n scu i, contrar dreptului pozitiv român. 
Apreciind c  statul nu valorific  progresele tiin ifice din domeniul medicinii i 
încalc  Conven ii interna ionale, instan a român  s-a considerat îndrituit  s  
tran eze litigiul din perspectiva dispozi iilor art. 8 al Conven iei Europene a 
Drepturilor Omului, respectiv al pactelor/tratatelor interna ionale la care 
România este parte i a principiului interesului superior al copilului. De i 

 
28  C.E.D.O., Cauza Paradiso i Campanelli c. Italiei, nr. 25358/12, 27 ianuarie 2015. 
29  C. A. Timi oara, decizia civil  nr. 1196/26.09.2013, www.portal.just.ro. A se vedea L. 

Barac, „Câteva considera ii privind implica iile juridice ale tehnicilor de reproducere 
uman  asistat  medical (RUAM)”, disponibil Online  la www.juridice.ro. 
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criticabil  sub o serie de aspecte decizia judec torilor români30, trebui s  salut m 
deschiderea acestora de a solu iona astfel de spe e în interesul copilului. Problema 
utiliz rii tehnicilor RUAM este i va r mâne una controversat , datorit  
implica iilor ei juridice: dreptul la identitate al copiilor astfel n scu i, dreptul 
copilului de a fi juridic protejat înainte i dup  na tere, dreptul p rin ilor de 
inten ie de a avea un copil, statutul juridic al embrionilor, donarea celulelor de 
reproducere, etc. 

Concluzii 

Familia i rela iile de familie devin o parte integrant  a globaliz rii. A a 
cum recent s-a afirmat în literatura de specialitate din str in tate, la baza familiei 
nu mai st  c s toria, ci filia ia, consfin ind, a adar, faptul c  via a de familie 
exist  i se dezvolt  pe baza multitudinii formelor de convie uire social . 
Legiuitorul român are posibilitatea de a repara lacunele existente prin 
recunoa terea unor regimuri paralele mariajului i de a da curs exigen elor 
impuse de CEDO. Pe de alt  parte, în materia filia iei, va trebui sa g seasc  o 
reglementare echilibrat , care s  balanseze, deopotriv , dreptul de a apela la 
tehnicile RUAM cu dreptul la identitate al copilului.  

 
30  A se vedea, L. Barac, „Privire critic  asupra modului de receptare i popularizare a 

jurispruden ei CEDO în doctrina i jurispruden a româneasc , în materia efectelor 
juridice ale tehnicilor de reproducere uman  asistat  medical (RUAM) cu privire la 
filia ia copiilor n scu i prin metode artificiale de reproducere uman ”, disponibil 
Online  la www.juridice.ro. 


