
Adrian Coman primește pașaport temporar pentru 
drepturi permanente
În urma unei noi cereri, Adrian Coman a primit în data de 7 noiembrie 2019, ora 
22:30 ora Bucureștiului, un pașaport simplu temporar care îi va permite să voteze la
alegerile prezidențiale din data de 10 noiembrie. Mai mult, autoritățile române 
declară că recunosc căsătoria acestuia cu Clai Hamilton, și consideră că poate primi 
un pașaport simplu în ciuda declarației sale că este cetățean căsătorit.

Adrian Coman s-a deplasat la sediul Consulatului României în New York întrucât ieri 
la ora 14:00 Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Pașapoarte, ne-a comunicat 
faptul că „… prevederile Codului civil românesc care nu recunosc căsătoria dintre 
persoane de același sex nu pot fundamenta refuzul primirii cererii și eliberării 
[pașaportului] în situația în care solicitantul declară starea civilă căsătorit și prezintă
în acest sens un certificat de căsătorie cu o persoană de același sex, căsătorie legal 
încheiată într-un alt stat membru.” Răspunsul acesta ne-a fost transmis în cadrul 
comunicării începute în ianuarie 2019 cu autoritățile române.

Ulterior, Adrian și Asociația ACCEPT au aflat de la jurnaliștii Libertatea că Ministrul 
Afacerilor Externe a dispus eliberarea pașaportului în data de 6 noiembrie, 
informație care nu a fost comunicată de Consulatul României la New York nici lui 
Adrian Coman și nici avocatei sale Iustina Ionescu. În mod tendențios, Consulatul 
României la New York a transmis o informare cu 2 ore înainte de închiderea 
Consulatului pentru pregătirea alegerilor prezidențiale, informare de care Adrian 
Coman a aflat când se afla deja în sediul consulatului.

ACCEPT consider că decizia Ministerului Afacerilor Interne trebuie să fie formalizată 
printr-o politică clară, care să asigure recunoașterea și protecția vieții de familie 
pentru toți cetățenii români care au încheiat căsătorii sau parteneriate civile în 
Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii sau oriunde altundeva în lume. De 
asemenea, misiunile consulare ale României trebuie să fie instruite să răspundă 
solicitărilor persoanelor membre ale comunității LGBTI cu respect, fără să 
discrimineze și să le încalce demnitatea umană, prin raportarea exclusiv la Statutul 
acestora de cetățeni români

„Salutăm noile poziții din partea autorităților și ne bucură faptul că Adrian va putea 
să își exercite dreptul de vot ca orice alt cetățean român. Ne întrebăm însă ce 
măsuri are de gând MAE să ia în ce privește răspunsul consulului României la New 
York. În răspunsul oficial semnat de consulul Dancu, este ignorată decizia Curții 
Constituționale 534 din iulie 2018 referitoare la nevoia recunoașterii de către 
autorități a relației de familie a soților  Coman-Hamilton în contextul exercitării 
libertății de mișcare de către aceștia. Mai mult decât atât, consulul sugera implicit 
ca soluție pentru a asigura eliberarea unui nou pașaport necesar pentru exercitarea 
votului ca Adrian Coman să se declare necăsătorit, așadar să mintă, ceea ce implica
o infracțiune, un fals. Asociația ACCEPT încurajează toți cetățeni români parte a 
comunității LGBTI să declare statutul lor civil real în relația cu autoritățile, să 
precizeze dacă sunt căsătorite sau în parteneriat civil cu persoane de același sex. În
cazul în care autoritățile refuză să recunoască acest statut, ACCEPT va prelua aceste
cazuri și va asigura reprezentarea persoanelor în fața instanțelor naționale și 



europene.  În același timp, reamintim că soluția temporară oferită lui Adrian, deși 
salutară, nu ține loc de modificarea cadrului legislativ în așa fel încât astfel de acte 
de umilire să nu se repete. Adrian Coman nu a primit un pașaport simplu, așadar 
astfel de incidente umilitoare se vor repeta în scurt timp în momentul expirării 
pașaportului temporar. Din acest motiv acțiunea sa în instanță de cerere de 
transcriere a certificatului său de căsătorie este, din păcate, necesară mai departe. 
Soții Coman-Hamilton nu sunt căsătoriți temporar. Parteneriatele sau căsătoriile 
legal înregistrate în alte state constituie realități de fapt și de drept pe care statul 
român are obligația de a le recunoaște și respecta. Soluția este adoptarea legislației
de reglementarea a parteneriatelor civile, inclusiv cu prevederi referitoare la 
regimul juridic al căsătoriilor încheiate în alte state, în forma propusă de CNCD și de 
ACCEPT, proiect de lege care a fost respins de Senat și se află în prezent în Camera 
Deputaților” a declarat Romanița Iordache, Co-președintă, Asociația ACCEPT.


