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Abstract: The paper intends to study and understand the role of the Romanian 
print media investigations regarding the marriages between people of the same-
sex. For more than two years, this subject has polarized the Romanian society, 
from a social, political, cultural, and identity point of view. This is a society that 
recently has been freed from communism, but which still remains deeply 
patriarchal, traditional, and conservative, in spite of all efforts directed towards a 
gender resemantization. The present study seeks to scrutinize, through a content 
analysis of the texts published in two of the longest running daily newspapers of 
general-interest, România liberă and Adevărul. In particular, the analysis presents  
the extent to which the topic of same-sex  marriages generates mostly opinion 
articles, that provide a limited perspective on this subject of debate and which, in 
turn, attract personal, under-researched, and biased comments. Moreover, the 
study also takes into account the extent to which the present topic represents the 
subject of mass-media investigations. Journalistic investigations, unlike their 
opinion counterparts, can better contribute to the role of agent of social change 
that the media must assume, in light not only of their journalistic genre based on 
thorough research, but also of the multidimensional approaches that can be 
employed on the subject. 
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Rezumat: Cercetarea de faţă îşi propune să studieze şi să înţeleagă rolul jucat de 
investigaţiile jurnalistice din presa scrisă din România, în cazul reprezentării 
mediatice a căsătoriilor între persoane de acelaşi sex. De mai bine de doi ani, 
această temă a polarizat, din punct de vedere social, politic, cultural şi identitar 
societatea românească, o societare relativ recent ieşită comunism şi încă profund 
patriarhală, tradiţionalistă, conservatoare, în ciuda tuturor eforturilor făcute în 
direcţia resemantizării de gen. Articolul îşi propune ca, printr-o analiză de 
conţinut  a unor texte publicate în două dintre cele mai longevive cotidiane 
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generaliste din România – România liberă şi Adevărul –, să observe în ce măsură 
subiectul căsătoriilor gay generează mai ales o presă de opinie, care încurajează 
comentariul personal, insuficient documentat, părtinitor şi care totodată, impune 
o perspectivă constrângătoare asupra acestei teme de dezbatere. De asemenea, 
articolul va încerca să stabilească în ce măsură acest subiect este abordat în cadrul 
unor investigaţii mass-media. Acestea din urmă sunt cele care, din punct de 
vedere al genului jurnalistic, al abordării multidimensionale a subiectului şi a 
documentării temeinice, pot contribui la dezvoltarea rolului de agent al 
schimbării sociale pe care presa trebuie să şi-l asume. 
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