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ACCEPT are o istorie de 25 de ani, fiind primul ONG din România care apără și promovează drepturile 
persoanelor LGBTI la nivel național și organizatorul Bucharest Pride încă din 2005. În prezent, ACCEPT 
derulează programe de asistență juridică, consiliere psihologică și formare profesională în folosul 
comunității LGBTI din România și reprezintă în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, 21 de familii de 
același sex care au dat în judecată statul român, încercând să obțină recunoaștere și protecție legală pentru 
familiile lor în România.

Cult Market Research este o companie românească de cercetare socială și de piață cu o experiență de 13 
ani. Din 2008 experții companiei au realizat peste 160 de cercetări naționale și internaționale în domenii 
sociale precum: educație, drepturile omului, mediu și societate civilă. Cult Market Research este parte a Cult 
Group alături de Institutul de Studii Sociale și Politice, Call2B și ARENAS (ONG). 

The Street este o companie românească de cercetare socială și de piață cu o experiență de peste cinci ani, 
care a realizat cercetări cu privire la educație, drepturile omului, mediu și societate civilă.

Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate (FNF) este o fundație politică germană care promovează 
democrația liberală, statul de drept, libertatea economică și respectarea drepturilor omului. Colaborând 
împreună cu organizațiile partenere locale în 70 de țări, fundația oferă informații și consiliere alegătorilor, 
activiștilor ONG, academicienilor, economiștilor, politicienilor și factorilor de decizie interesați de liberalism 
și de valorile libertății.
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Cum cred românii că i-ar afecta personal 
legalizarea căsătoriei civile pentru familiile 

de același sex în România?

dintre românii tineri (18-34 ani) cred că toate 
familiile ar trebui protejate de lege în România, 
inclusiv familiile formate din persoane de 
același sex.
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Există și au nevoie
de protecție legală

34%
Sunt la fel de capabile
și trebuie respectate
conform legii

18%

dintre românii care se poziționează pro 
căsătoriei între persoanele de același sex, 
sunt de acord cu creșterea copiilor în 
cadrul familiilor de același sex. 

dintre români cred că este nedrept ca 
persoanele gay și lesbiene să nu își poată 
moșteni partenerul sau partenera, atunci 
când acesta sau aceasta moare.�

dintre românii care cunosc persoane 
gay sau lesbiene din familie sunt de 
acord cu căsătoria între persoanele de 
același sex. 

Ce cred românii despre familiile 
de același sex care cresc copii?

48%
Nu ar trebui

să fie legal

22%22%
dintre cei care se poziționează 

împotriva căsătoriei recunosc însă că 
persoanele gay pot fi sau sunt deja 

părinți și au nevoie de protecția legii.
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dintre români recunosc 
statutul existent sau potențial 
al persoanelor LGBTI ca părinți.
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dintre români consideră că este important să fii tratat(-ă) 
cu respect și să îi tratezi pe ceilalți cu respect, inclusiv 

persoanele gay și lesbiene
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dintre români consideră că 
familiile de același sex au 
nevoie de o formă de 
protecție legalăîn România.
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dintre români tineri (18-34 ani) 
consideră că familiile formate din 
persoane de același sex au nevoie 
de o formă de protecție legală în 
România.
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Cercetarea sociologică a fost realizată de Cult Market Research și The Street pentru Asociația ACCEPT, cu suportul financiar al 
Fundației Friedrich Naumann pentru Libertate. Studiul a fost realizat pe 1064 de respondenți, eșantion reprezentativ pentru populația 
generală cu drept de vot (18+ ani) din România. Marja de eroare este ±3%. Datele au fost colectate în perioada 6-15 ianuarie 2021, prin 
metoda interviului telefonic (Computer Assisted Telephone Interviewing).


