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Bejegyzett élettársi viszony?
A PSD szerint a tervezetnek nincs köze az érvénytelen hétvégi referendumhoz

• Jövő héten nyújtják
be a parlamentben a
bejegyzett élettársi
viszonyt szabályozó
törvény tervezetét,
amely egyértelműen
megtiltja majd, hogy
az ilyen kapcsolatban
élő személyek gyere-
ket fogadjanak örök-
be – közölte kedden
Florin Manole szociál-
demokrata párti (PSD)
képviselő.

B . L .

„A jövő héten több tár-
sammal együtt be-
nyújtunk egy tör-

vénytervezetet, amely a bejegyzett 
élettársi kapcsolatot szabályozza. 
Ebben vagyoni kérdések, adóssá-
gok, öröklés és egyebek mellett 
(...) benne lesz az is, hogy az ilyen 
kapcsolatban élő személyek nem 
fogadhatnak örökbe gyereket” – 
mondta a képviselő, aki szerint a 
jogszabálynak semmilyen köze 
sincs a család alkotmányos meg-
határozásáról szervezett hétvégi 
referendumhoz. Manole azt is el-
mondta, hogy a tervezetet több párt 
képviselői együtt nyújtják majd be, 
és várhatóan ellenzéki honatyák is 
lesznek köztük. 

A tervek között az is szerepel, 
hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat-
ban élők ugyanúgy megoszthassák 
egészségbiztosításukat partnerük-

kel, ahogy ezt jelenleg a családtagok 
megtehetik. Megjegyezte: az örökbe 
fogadás már csak azért sem lehetsé-
ges, mert az örökbe fogadásról szóló 
törvény egyértelműen leszögezi: az 
örökbe fogadóknak házasoknak kell 
lenniük. 

Arról, hogy a PSD törvényben 
szabályozná az élettársi kapcsolatot, 
még Liviu Dragnea, a PSD elnöke 
beszélt a család meghatározásának 
pontosításáról szóló alkotmánymó-
dosító népszavazás előtt. Mint isme-
retes, az alacsony részvételi arány 
miatt érvénytelen referendum va-
lódi célja az azonos neműek közötti 
házasság alkotmányos tiltása volt. 

Dragnea már többször jelezte: ha a 
homoszexuális párok házasságát 
nem is engedélyezik Romániában, 
a bejegyzett élettársi kapcsolatot le-
hetővé kell tenni számukra. Tegnap 
elmondta: a jogszabály benyújtása 
előtt a jogszabály kidolgozásában 
érintett civil szervezetekkel is szük-
ségesnek tartja az egyeztetést.

A román ortodox egyház máris 
jelezte: ellenzi a bejegyzett élettársi 
kapcsolatot. Vasile Bănescu, az orto-
dox patriarchátus szóvivője közölte, 
úgy vélik, ez az első lépés az azonos 
neműek házasságának irányába. 

Asztalos Csaba, az Országos 
Diszkriminációellenes Tanács 

(CNCD) elnöke a téma kapcsán még 
szeptember végén a Krónikának el-
mondta: a román államnak előbb-
utóbb el kell fogadnia a bejegyzett 
élettársi viszonyra vonatkozó tör-
vényt, ebbe az irányba mutat a stras-
bourgi joggyakorlat is, és jó lenne, 
ha ezt még azelőtt fogadnák el, hogy 
valaki pert nyerne Románia ellen 
ebben a témában. Rámutatott: a be-
jegyzett élettársi viszony nem csu-
pán az azonos nemű párok helyzetét 
rendezné, és nyújtana jogbiztonsá-
got, hiszen a legfrissebb statisztikák 
szerint a Romániában született gye-
rekek mintegy 28 százaléka házassá-
gon kívül látja meg a napvilágot.

Az elnök példaként a magyar sza-
bályozást említette, amely minimális 
standardot állapít meg az élettársi 
viszony tekintetében, igaz, az alkot-
mánybíróság kimondta, hogy ezzel 
a lehetőséggel a különneműek nem 
élhetnek, mivel számukra adott a há-
zasság lehetősége. Emlékeztetett, a 
tanács civil szervezetekkel együttmű-
ködve ki is dolgozott egy erre vonat-
kozó törvénytervezetet. Egyébként ez 
szolgálhat a parlamentben beterjesz-
teni szándékozott tervezet alapjául.

#törvénytervezet   #Európai Parlament

A melegbüszkeség 
szivárványzászlója. A román 
ortodox egyház szerint ez az 
első lépés az azonos neműek 
házasságának irányában

Sargentini: nem azonos a magyar és a román helyzet
• Most a romániai helyzet elemzésén ügyködik Judith
Sargentini, az a zöldpárti európai parlamenti képviselő,
aki nemrég a magyarországi jogállamiságról készített
jelentést, s győzelemként ünnepelte annak elfogadását
Strasbourgban.
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A holland politikus a Ziare.
com portálnak adott rövid 
interjújában azt mondta, 

semmiképpen sem tekintené azo-
nosnak Magyarország, Lengyelor-
szág és Románia helyzetét. Szerinte 
a bukaresti kormánynak még van 
ideje lépéseinek átgondolására, s az 
igazságszolgáltatás terén elindított 
negatív folyamatok leállítására. Sar-
gentini ugyanakkor azt is elmondta: 
elégedetlen Viorica Dăncilă válaszá-
val, amelyben a miniszterelnök ha-

mis információkra alapozó helyze-
tértékeléssel vádolta meg az európai 
tisztviselőket Strasbourgban.

„Nem mondanám, hogy a Ro-
mániáról szóló jelentésnek bármi-
lyen köze lenne a Lengyelországot 
és Magyarországot érintő 7. cikkely 
alkalmazásához. Az állásfoglalás 
csupán a romániai igazságszolgálta-
tás működésével kapcsolatos aggá-
lyainkat összegzi” – fogalmazott a 
zöldpárti EP-képviselő. Hozzátette, 
Románia esetében az igazságszol-
gáltatás helyzetéről és a korrupció 
elleni küzdelem került terítékre, míg 
Magyarországon már 2010 óta jelzett 

problémákról van szó a vallássza-
badság, a sajtószabadság, a gyüle-
kezési szabadság, az alapvető jogok 
érvényesülése terén. Az EP hosszú 
évek óta fi gyeli a magyarországi 

helyzetet, s csak ezután jutott el a 7. 
cikkely alkalmazásának javaslatáig. 
Ezzel szemben a Romániáról szóló 
vita csak most kezdődött el – mond-
ta a holland politikus. 

A holland EP-képviselő „ráállt” 
a kelet-európai országokra
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