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AVIZ   

asupra proiectului de Lege privind protejarea vieții de familie și 

reglementarea unor situații juridice în cazul persoanelor aflate în uniune 

consensuală 

(PLx.593/2019)     

 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

sănătate şi familie a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege 

privind protejarea vieții de familie și reglementarea unor situații juridice în 

cazul persoanelor aflate în uniune consensuală trimis cu adresa  PLx.593/2019 

din 28 octombrie 2019. 

Membrii Comisiei au examinat  proiectul de Lege supus avizării în şedinţa 

din data de 17 decembrie 2019. 

          În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de Lege, cu 

amendamentul admis redat în Anexă. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  proiectul de Lege face 

parte din categoria legilor ordinare 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Popa Constanța-consilier parlamentar 

constanta.popa
Ştampilă nouă



 

Anexă 

  

 
 

Nr. 

crt. 

 

Text proiect de Lege 

Amendamente 

 
 

Motivare 

 

1. Art.1.- Se află în uniune consensuală 

persoanele care conviețuiesc în scopul 

stabilirii de relații specifice celor de 

familie, fără a încheia căsătoria. 

      Într-o uniune consensuală se pot afla 

doar două persoane, indiferent de sex, 

care nu sunt între ele rude în linie 

dreaptă sau rude în linie colaterală până 

la al patrulea grad și care au fiecare cel 

puțin 18 ani împliniți. 

La articolul 1, teza a II-a se modifică 

și va avea următorul  cuprins: 

 

 

      ”Într-o uniune consensuală se pot afla 

doar două persoane, una de sex masculin 

și una de sex feminin, care nu sunt între 

ele rude în linie dreaptă sau rude în linie 

colaterală până la al patrulea grad și care 

au fiecare cel puțin 18 ani împliniți.” 

 

Această precizare este necesară prin 

similitudine cu noțiunea de 

”căsătorie”. 

 


