
DREPTUL FAMILIEI
- NOTE DE CURS -

Lect.univ.dr. Gherghe Aurelian

Obiectivele  cursului:  Cunoasterea  dispozitiilor  legale  cu  privire  la  raporturile 
personale si patrimoniale specifice familiei sau asimilate relatiilor de familie. Asimilarea 
unor  notiuni  teoretice  proprii  dreptului  familiei  si  prezentarea  unor  aspecte  de 
jurisprudenta, necesare pentru formarea unui viitor jurist.

  
Capitolul I – CONSIDERATII INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL FAMILIEI

1.1 Noţiune şi principii. 
    Dreptul familiei cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile 
personale şi  patrimoniale ce izvorăsc din căsătorie,  adopţie  şi  raporturile asimilate  de 
lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie. 

    Principiile dreptului familiei sunt: 
   1. Principiul  ocrotirii  căsătoriei  şi  familiei  (Constituţie,  Codul familiei,  Declaraţia 
universală a drepturilor omului, Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale 
şi culturale, Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice); 
   2. Principiul ocrotirii intereselor mamei şi copilului 
   3. Principiul căsătoriei liber consimţite între soţi 
   4. Principiul egalităţii în drepturi dintre un bărbat şi femeie 
   5. Principiul  exercitării  drepturilor  şi  îndeplinirii  datoriilor  părinteşti  în  interesul 
copiilor 
   6. Principiul potrivit căruia membrii familiei sunt datori să îşi acorde unul altuia sprijin 
moral şi material 
   7. Principiul monogamiei 

1

lnk:CFA PRL 1000000 1993 1
lnk:CON PRL 1000000 2003 1


1.2 Obiectul dreptului familiei. 
    Obiectul specific de reglementare este reprezentat de raporturile de familie: raporturile 
de căsătorie, raporturile care rezultă din rudenie, raporturile care rezultă din adopţie şi 
raporturile care sunt asimilate de lege, sub anumite aspecte, celor de familie. 
    Nu toate raporturile care se nasc între membrii  unei familiei  fac obiectul  dreptului 
familiei. Spre exemplu raporturile succesorale între membrii aceleiaşi familii fac obiectul 
dreptului civil. 

1.3 Noţiunea de căsătorie. 
    Căsătoria reprezintă uniunea liber consimţită dintre un bărbat şi o femeie, încheiată în 
condiţiile prevăzute de lege, cu scopul de a întemeia o familie. 

1.4 Caracterele căsătoriei. 
    Pornind de la noţiunea căsătoriei se desprind următoarele caractere juridice: 
   a. Căsătoria este o uniune întemeiată pe consimţământul  liber dintre un bărbat şi  o 
femeie. 
    La  baza  acestei  uniuni  se  află  consimţământul  celor  care  se  căsătoresc.  Garanţia 
exprimării unui consimţământ liber o reprezintă dispoziţiile legale în materie de căsătorie. 
   b. Căsătoria este monogamă. 
    Acest caracter se deduce din sancţionarea legală a bigamiei. 
   c. Consimţământul este exprimat în condiţiile prevăzute de lege. 
    Prin  urmare,  căsătoria  are  caracter  solemn.  O confirmare,  în  acest  sens,  reprezintă 
faptul  că se încheie în faţa  delegatului  de stare civilă (deci,  a unei autorităţi),  într-un 
anumit loc, în public şi în prezenţa concomitentă a viitorilor soţi. 
   d. Căsătoria are caracter civil. 
    Încheierea şi înregistrarea căsătoriei sunt de competenţa exclusivă a autorităţii de stat. 
De aceea, în lipsa căsătoriei civile, celebrarea religioasă nu produce efecte juridice. 
   e. Căsătoria se încheie pe viaţă. 
    Căsătoria  se  încheie,  în  principiu,  pe  viaţă  întrucât  presupune  o  comuniune 
patrimonială  şi  afectivă  de  lungă  durată.  De  asemenea,  exercitarea  drepturilor  şi 
îndatoririlor părinteşti faţă de copii se realizează mai eficient în cadrul căsătoriei. Tradiţia 
socială relevă caracterul definitiv al căsătoriei. 
    În  mod  excepţional,  căsătoria  se  desface  prin  divorţ  conform  unei  proceduri 
desfăşurate în faţa instanţei de judecată. 
   f. Căsătoria se bazează pe egalitatea în drepturi a bărbatului cu femeia. 
    Această trăsătură priveşte toate aspectele referitoare la căsătorie (condiţiile în care se 
încheie căsătoria, relaţiile personale şi patrimoniale dintre soţi, precum şi dintre aceştia şi 
copiii lor) şi decurge din principiul egalităţii bărbatului cu femeia. 
   g. Consimţământul este exprimat cu scopul de a întemeia o familie. 
    Acest lucru este prevăzut expres în art. 1 din C. familiei. 

Capitolul II – INCHEIEREA CASATORIEI

2.1 Condiţii de fond. 
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    Condiţiile de fond sunt: 
   a. diferenţa de sex. 
    Căsătoria,  aşa cum rezultă din dispoziţiile codului familiei,  se poate încheia numai 
între persoane de sex diferit. Dovada sexului viitorilor soţi se face pe baza certificatului 
de naştere. 
    b. Vârsta minimă de căsătorie este de optsprezece ani1.
    Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de şaisprezece ani se poate 
căsători  în  temeiul  unui  aviz  medical,  cu  încuviinţarea  părinţilor  săi  ori,  după caz,  a 
tutorelui şi cu autorizarea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în a 
cărei rază teritorială îşi are domiciliul. 
    Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitate de a-şi manifesta 
voinţa, încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă. 
    Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este necesară 
încuviinţarea  persoanei  sau  a  autorităţii  care  a  fost  abilitată  să  exercite  drepturile 
părinteşti." 
     Nu există, în vederea încheierii căsătoriei, o vârstă maximă legală. De asemenea, legea 
nu stabileşte nici existenţa unei diferenţe maxime de vârstă. 
   c. consimţământul la căsătorie. 
    Consimţământul liber presupune un consimţământ neviciat, adică neafectat de eroare, 
dol sau violenţă. 
    Există eroare ca viciu de consimţământ, numai în cazul în care poartă asupra identităţii 
fizice a celuilalt soţ. 
    Căsătoria poate fi  anulată la  cererea soţului al  cărui consimţământ a fost  viciat  cu 
privire la identitatea fizică a celuilalt soţ (art. 21 C. familiei). 
    Dolul  viciază  consimţământul  viitorului  soţ  prin  eroarea  provocată  ca  urmare  a 
mijloacelor viclene folosite împotriva sa. Dolul se deosebeşte de eroare prin domeniul 
său de aplicare, care este mai întins. Astfel, dolul poate purta şi asupra altor elemente 
decât identitatea fizică a celuilalt soţ (de exemplu, dolul poate purta asupra calităţilor sau 
însuşirilor  celuilalt  soţ,  însă  aceste  condiţii  trebuie  să  fie  necesare  pentru  încheierea 
căsătoriei) 
    Violenţa  reprezintă  viciu  de  consimţământ  "prin  teama  provocată  viitorului  soţ  ca 
urmare a constrângerii fizice sau morale exercitată împotriva sa". 
    De  regulă,  consimţământul  la  căsătorie  se  exprimă  prin  răspunsul  afirmativ  la 
întrebările adresate fiecăruia dintre viitorii soţi de către delegatul de stare civilă. 
    Consimţământul la căsătorie trebuie să existe în momentul încheierii acesteia, deci, să 
fie actual. 
    Există,  însă,  şi  situaţii  când căsătoria este declarată  încheiată,  deşi  consimţământul 
lipseşte sau nu a fost exprimat în mod conştient. De exemplu: alienatul sau debilul mintal 
consimte la încheierea căsătoriei într-un moment în care este lipsit de luciditate; delegatul 
de stare  civilă  declară  căsătoria  încheiată,  deşi,  unul  dintre cei  care s-au prezentat  la 
încheierea căsătoriei,  răspunde negativ sau nu răspunde la întrebarea adresată de către 
delegatul de stare civilă; unul dintre cei prezenţi în faţa delegatului de stare civilă, pentru 

1 art.4 din C.fam. a fost modificat prin Legea nr.288/2007- (pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 4/1953 – Codul Familiei), publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.749 din 05/11/2007. 
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încheierea  căsătoriei,  este  lipsit  temporar  de  facultatea  sa  mentală  (este  în  stare  de 
ebrietate); căsătoria fictivă (încheiată cu alt scop decât acela de a întemeia o familie). 
   d. comunicarea reciprocă a stării sănătăţii. 
    La declaraţia de căsătorie se ataşează certificatele medicale care atestă starea sănătăţii 
viitorilor soţi (art. 10 din C. fam.). 

2.2 Impedimente la căsătorie. 
    Sunt considerate impedimente la căsătorie acele împrejurări (de fapt sau de drept) care 
împiedică încheierea căsătoriei. 
    Dintre impedimentele legale la căsătorie amintim următoarele: 
   1. Existenţa unei căsătorii nedesfăcute a unuia dintre viitorii soţi prin care se încalcă 
principiul fundamental al monogamiei.  Acest impediment rezultă expres din  art. 4 C. 
familiei şi implicit, din sancţionarea poligamiei atât civil (art. 5, 19 din C. familiei), cât şi 
penal (art. 303 din C. penal). 
    Nesocotirea acestui impediment atrage nulitatea căsătoriei pentru soţul de rea-credinţă. 
Soţul  de bună-credinţă  păstrează până la  desfiinţarea  căsătoriei  calitatea  de soţ  într-o 
căsătorie valabilă şi nu poate fi considerat bigam. 
    Dacă soţul celui declarat mort pe cale judecătorească se recăsătoreşte şi, ulterior, cel 
declarat mort reapare, prima căsătorie se consideră desfăcută la data încheierii celei de-a 
doua. Soţul recăsătorit nu poate fi considerat bigam. 
    Nu există bigamie nici în situaţia în care o persoană, deja căsătorită, se recăsătoreşte, 
dacă prima căsătorie este declarată nulă, chiar ulterior încheierii celei de-a doua căsătorii. 
    Soţul care se recăsătoreşte între data morţii celuilalt soţ şi data rămânerii definitive a 
hotărârii declarative de moarte nu este nici el bigam. 
   2. Existenţa rudeniei dintre viitorii soţi 
    Codul  familiei  în  art.  6 precizează  că este  interzisă  căsătoria  între  rudele  în  linie 
directă (de exemplu: tatăl cu fiica, mama cu fiul) indiferent de gradul de rudenie, precum 
şi între rudele în linie colaterală până la gradul patru inclusiv (de exemplu: nu se pot 
căsători fratele cu sora, mătuşa cu nepotul). 
    În cazuri excepţionale, se poate încheia şi căsătoria între rudele în linie colaterală de 
gradul patru, dar numai cu acordul primarului general al municipiului Bucureşti sau al 
preşedintelui  consiliului  judeţean în a  cărui  rază  teritorială  îşi  are  domiciliul  cel  care 
solicită acest acord. 
    În cazul în care ofiţerul de stare civilă are cunoştinţă de o eventuală relaţie de rudenie 
între viitorii soţi, chiar neconstatată legal, el va refuza încheierea căsătoriei. În această 
situaţie, cei consideraţi nedreptăţiţi se vor adresa instanţei. 
    Rudenia reprezintă un impediment la căsătorie chiar dacă este din căsătorie sau din 
afara căsătoriei. 
   3. Căsătoria este oprită, conform art. 7 din C. fam. în următoarele situaţii: 
   a. între adoptator şi ascendenţii lui precum şi între adoptat şi descendenţii 
    acestuia, 
   b. între  copiii  adoptatorului  şi  adoptat  precum şi  între  copiii  adoptatorului  şi  copiii 
adoptatului, 
   c. între  cei  adoptaţi  de  aceeaşi  persoană.  Pentru  motive  temeinice,  căsătoria  între 
persoanele prevăzute la lit. b şi c poate avea loc însă numai cu încuviinţarea primarului 
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general al municipiul Bucureşti sau a preşedintelui consiliului judeţean în a cărui rază 
teritorială îşi are domiciliul cel care solicită această încuviinţare. 
    Adopţia, ca impediment la căsătorie, are ca fundament rudenia civilă. 
   d. Conform art. 8 din C. fam. este interzisă căsătoria între tutore şi persoana minoră 
care se află sub tutela sa, cât timp este instituită tutela. 
   e. De asemenea, nu poate să se căsătorească alienatul, debilul mintal sau cel care este 
lipsit vremelnic de facultăţile mintale atâta timp cât nu are discernământ (art. 9 din C. 
fam). 
    Pornind de la acest text legal, trebuie să facem distincţie între: 
   - alienatul şi debilul mintal care nu se pot căsători atât în cazul în care nu se găsesc în 
stare de luciditate, cât şi atunci când se găsesc în stare de luciditate pasageră 
   - cel care este lipsit vremelnic de facultăţile sale mintale care nu se poate căsători doar 
atât timp cât nu are discernământul faptelor sale. 

2.3 Formalităţi premergătoare căsătoriei. 
    În privinţa  formalităţilor  premergătoare la  căsătorie,  viitorii  soţi  trebuie să depună, 
personal,  în  scris,  la serviciul  de stare  civilă  la  care urmează să se încheie căsătoria, 
declaraţia  de căsătorie.  Dacă unul dintre aceştia nu se află  în localitate,  declaraţia  de 
căsătorie se va putea face la serviciul de stare civilă din localitatea unde se află, care o va 
transmite,  din  oficiu  şi  fără  întârziere,  serviciului  de  stare  civilă  competent  a  oficia 
căsătoria (art. 12 C. familiei). 
    În cazul în care unul dintre viitorii soţi este cetăţean străin, el trebuie să depună, în 
vederea încheierii căsătoriei, următoarele acte: 
   - certificatul de naştere; 
   - actul de identitate; 
   - certificatul medical privind starea sănătăţii acestuia; 
   - dovezi eliberate de misiunea diplomatică sau oficiul consular al ţării al cărei cetăţean 
este,  din  care  să  rezulte  că  sunt  îndeplinite  condiţiile  de  fond  prevăzute  de  legea 
naţională, pentru încheierea căsătoriei (art. 28, art. 33 din Legea nr. 119/1996). 
    Dacă viitorul soţ, cetăţean străin, nu cunoaşte limba română, va fi folosit un interpret 
autorizat, încheindu-se în acest sens un proces-verbal. 
    Declaraţia de căsătorie trebuie să cuprindă: 
   - voinţa viitorilor soţi de a se căsători; 
   - declaraţia acestora că au luat cunoştinţă reciproc de starea sănătăţii lor; 
   - declaraţia  acestora  cu  privire  la  numele  pe  care  s-au  înţeles  a-l  purta  în  timpul 
căsătoriei. 
   - declaraţia  viitorilor  soţi  cu  privire  la  îndeplinirea  condiţiilor  de  fond  şi  lipsa 
impedimentelor la căsătorie. 
    Viitorii  soţi  trebuie  să  prezinte,  odată  cu  actele  de  căsătorie,  actele  de  identitate, 
certificatele de naştere şi dovezile cu privire la îndeplinirea condiţiilor de fond şi lipsa 
impedimentelor la căsătorie (art. 4-10, C. familiei). 

2.4 Procedura încheierii căsătoriei. 
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    În privinţa procedurii însăşi a încheierii căsătoriei, Codul familiei precizează că aceasta 
se  poate  oficia  în  localitatea  în  care  fiecare  dintre  viitorii  soţi  îşi  are  domiciliul  sau 
reşedinţa (art. 11). Alegerea aparţine viitorilor soţi. 
   1. Locul încheierii căsătoriei 
    În localitatea astfel aleasă, căsătoria se poate încheia la sediul serviciului de stare civilă 
(art. 16 alin. 1 C. familiei). 
    În cazuri excepţionale, căsătoria se poate încheia şi în afara sediului serviciului de stare 
civilă. De exemplu: când unul dintre viitorii soţi este grav bolnav, este infirm sau când 
viitoarea soţie are o sarcină avansată (art. 16 alin. 2 C. familiei). 
   2. Competenţa delegatului de stare civilă 
    Căsătoria se încheie în faţa delegatului de stare civilă al primăriei din localitatea unde 
urmează a se oficia căsătoria (art. 11 C. familiei). În cazul în care persoana care a oficiat 
căsătoria nu are calitatea de delegat de stare civilă, actul încheiat astfel este nul. 
    Totuşi, în unele situaţii, căsătoria încheiată în aceste condiţii rămâne valabilă. Un temei 
juridic în acest sens îl constituie art. 7 din Legea  nr. 119/1996 privind actele de stare 
civilă,  care  precizează  că  înregistrarea  făcută  în  registrul  de  stare  civilă  de  către  o 
persoană  necompetentă,  dar  care exercită  în  mod public  atribuţia  de delegat  de stare 
civilă, este valabilă. 
   3. Încheierea căsătoriei 
    În ziua fixată pentru încheierea căsătoriei, delegatul de stare civilă identifică viitorii 
soţi; constată că sunt îndeplinite condiţiile de fond şi nu există impedimente la încheierea 
căsătoriei,  că nu există opoziţii  la căsătorie;  ia la cunoştinţă consimţământul  viitorilor 
soţi; citeşte acestora dispoziţiile din C. fam. cu privire la drepturile şi obligaţiile soţilor; 
întocmeşte actul de căsătorie într-un registru special, care se semnează de ofiţerul de stare 
civilă, de soţi şi de martori, eliberează soţilor certificatul de căsătorie. 
   4. Caracterul solemn al căsătoriei 
    Formalităţile de încheiere a căsătoriei conferă acesteia un caracter solemn (se încheie 
în faţa delegatului de stare civilă, deci a unei autorităţi, şi a doi martori; într-un anumit 
loc; în prezenţa concomitentă a viitorilor soţi, care trebuie să-şi exprime consimţământul, 
precum şi în condiţii care să asigure publicitatea încheierii căsătoriei). 
   5. Momentul încheierii căsătoriei 
    Exprimarea  consimţământului  viitorilor  soţi  coincide  cu  momentul  încheierii 
căsătoriei,  când  delegatul  de  stare  civilă,  luând  la  cunoştinţă  acest  consimţământ,  îi 
declară soţ şi soţie. 
   6. Proba încheierii căsătoriei 
    Proba încheierii căsătoriei se face numai cu certificatul de căsătorie, eliberat pe baza 
actului  întocmit în registrul actelor de stare civilă. Per a contrario, în cazul în care o 
căsătorie nu a fost înregistrată deoarece întocmirea actului de căsătorie în registrul de 
stare civilă a fost omisă, căsătoria nu este nulă, existând posibilitatea întocmirii ulterioare 
a acestui act. 
    Deci, actul de căsătorie este întocmit ad probationem şi nu ad validitatem. 
    Încheierea căsătoriei când există un element de extraneitate 
    Legea nr. 105/1996, privind reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, se 
referă la acele cazuri în care încheierea căsătoriei implică un element de extraneitate. 
    Astfel, căsătoria încheiată în străinătate între cetăţeni români în faţa reprezentanţilor 
noştri diplomatici şi consulari este supusă condiţiilor de formă prevăzute de legea română 
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iar cea încheiată în faţa organelor de stare civilă locală este supusă condiţiilor de formă 
prevăzute de legea locală (art. 19). 
    Căsătoria încheiată în ţara noastră între cetăţenii străini în faţa organului de stare civilă 
român este supusă condiţiilor de formă prevăzute de legea română. O astfel de căsătorie 
încheiată în faţa reprezentanţilor diplomatici şi consulari respectivi din ţara noastră este 
supusă legii locului încheierii acesteia. 
    Căsătoria mixtă, între un cetăţean român şi unul străin, se încheie conform legii locului 
unde se încheie aceasta. 

Capitolul III – NULITATEA CASATORIEI

3.1 Nulitatea absolută. 
    Nulitatea absolută intervine în următoarele cazuri: 
   a. Căsătoria  a  fost  încheiată  cu  încălcarea  dispoziţiilor  legale  privitoare  la  vârsta 
matrimonială (art. 19, art. 4 din C. familiei). 
    Deşi această nulitate este absolută, ea poate fi înlăturată prin confirmarea căsătoriei în 
următoarele situaţii: 
   - dacă soţul care nu avea vârsta legală pentru căsătorie a împlinit-o între timp, adică 
până la constatarea nulităţii. 
   - dacă soţia a dat naştere unui copil, până la constatarea nulităţii. 
   - dacă, până la constatarea nulităţii, soţia a rămas însărcinată. 
    Nulitatea căsătoriei este acoperită şi în cazul în care bărbatul nu are vârsta cerută de 
lege pentru încheierea căsătoriei, iar soţia a dat naştere unui copil sau a rămas însărcinată. 
Aceasta  rezultă  din  faptul  că  textul  legii  nu  distinge  între  situaţia  când  femeia  sau 
bărbatul au vârsta matrimonială. 
   b. Căsătoria a fost încheiată de o persoană care este deja căsătorită (art. 19, art. 5 din C. 
fam.). 
    Acest caz de nulitate, care nu poate fi înlăturată prin confirmare, lipseşte de efecte 
căsătoria  care  încalcă  principiul  monogamiei.  Aceasta  chiar  şi  în  situaţia  desfacerii 
ulterioare  a  primei  căsătorii.  În  cazul  recăsătoriei  soţului  celui  declarat  mort  pe  cale 
judecătorească, trebuie făcută următoarea precizare: dacă celălalt soţ se recăsătorise până 
la data anulării hotărârii declarative a morţii, prima căsătorie se consideră desfăcută pe 
data oficierii celei de-a doua. 
   c. Căsătoria este încheiată între persoane care sunt rude în gradul prohibit de lege (art. 
19, art. 6 din C. familiei). 
    Căsătoria este prohibită, indiferent că este vorba de rudenia din căsătorie sau din afara 
căsătoriei, între persoanele care sunt rude în linie directă (de orice grad) sau colaterală, 
până la gradul patru inclusiv. 
   d. Căsătoria este încheiată între adoptator sau rudele lui, pe de o parte şi adoptat sau 
rudele acestuia, pe de altă parte (art. 19 C. familiei şi art. 1 din O.U.G. nr. 25/1997). 
   Articolul 1 din O.U.G. nr. 25/1997 a modificat implicit art. 7 lit. a din C. fam. Astfel, 
s-a ajuns în prezent la situaţia în care este nulă căsătoria între adoptat şi rudele acestuia, 
pe de o parte, şi adoptator şi rudele lui, pe de altă parte. 
   e. Căsătoria  este  încheiată  de  alienatul  sau  debilul  mintal  (art.  19  şi  art.  9 din  C. 
familiei). 
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    Pentru a opera nulitatea absolută, nu interesează dacă alienatul sau debilul mintal era 
pus sub interdicţie sau dacă încheie căsătoria în momente de luciditate pasageră sau în 
momente în care sunt lipsiţi de o astfel de luciditate. O condiţie esenţială este aceea ca 
alienaţia sau debilitatea să existe la data încheierii căsătoriei şi să poată fi dovedită prin 
orice mijloc de probă. 
    Este nulă şi căsătoria încheiată de cel lipsit vremelnic de facultăţile sale mintale cât 
timp nu are discernământul faptelor sale. 
    Spre deosebire de alienaţii sau debilii mintali, care sunt împiedicaţi să se căsătorească 
indiferent de situaţie, persoanele lipsite vremelnic de discernământul faptelor sale sunt 
oprite  să se  căsătorească numai  atâta  timp cât  nu au capacitatea  să  consimtă în mod 
conştient. 
   f. Căsătoria este încheiată fără respectarea dispoziţiilor art. 16 din C. familiei (art. 19 
C. Familiei) 
    Nulitatea intervine când lipseşte consimţământul viitorilor soţi sau acesta nu a fost 
exprimat în condiţiile prevăzute de legea nr. 119/1996. 
   g. Incompetenţa delegatului de stare civilă. 
    Nulitatea care intervine în cazul încălcării  acestei condiţii  de formă, este lipsită de 
efecte  prin  incidenţa  principiului  acordării  forţei  juridice  aparenţei  de  drept.  Astfel, 
căsătoria oficiată de o persoană care nu era ofiţer de stare civilă dar care a îndeplinit, în 
mod public, această atribuţie, rămâne valabilă. 
   h. Căsătoria fictivă. 
    Căsătoria este fictivă dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 
   - căsătoria s-a încheiat fără scopul de a întemeia o familie. În acest caz, căsătoria fictivă 
se înfăţişează ca o formă a simulaţiei (părţile nu doresc în realitate să încheie un raport 
juridic, exprimându-şi consimţământul numai de formă). Pornind de la această idee, se 
poate analiza căsătoria fictivă ca lipsă de consimţământ la căsătorie. 
   - căsătoria a fost încheiată cu scopul de a obţine unele efecte secundare ale acesteia (de 
exemplu, folosinţa locuinţei).  Din acest punct de vedere, căsătoria fictivă are ca temei 
fraudarea legii. Astfel, părţile se căsătoresc legal, dar cu intenţia de a obţine rezultate de 
care,  altfel,  nu ar fi  beneficiat.  Aceste rezultate  nu sunt legale atâta timp cât nu s-au 
urmărit şi stabilit raporturi specifice de familie. Căsătoria fictivă este un mijloc pentru 
realizarea unui scop ilicit. 
    Nu  există  căsătorie  fictivă  dacă  împrejurarea  care  constituia  cauză  de  nulitate  a 
dispărut ulterior. 
    Dacă  din  căsătoria  fictivă  au  rezultat  copii,  căsătoria  nu  mai  este  declarată  nulă. 
Prezumţia  de  paternitate  operează  în  favoarea  copiilor.  Bineînţeles  că  prezumţia  de 
paternitate este relativă şi deci, poate fi combătută prin proba contrară. 
   i. Căsătoria între persoane de acelaşi sex (art. 1, 4, 5, 25, 47-52, 53-60 din C. familiei). 
    Căsătoria între persoane de acelaşi sex este un caz de nulitate virtuală. 

3.2 Acţiunea în declararea nulităţii absolute. 
    Calitatea procesuală este condiţionată de existenţa interesului. În temeiul art. 45 din C. 
proc. civ., procurorul poate introduce şi el acţiune în anulare. 
    O particularitate a nulităţii căsătoriei constă în posibilitatea confirmării actului nul şi 
înlăturării, astfel, a nulităţii. 
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    Acţiunea în declararea căsătoriei este imprescriptibilă. 

3.3 Nulitatea relativă. 
    Nulitatea relativă intervine în cazul viciilor de consimţământ: eroarea (dar numai cu 
privire la identitatea fizică a celuilalt soţ), dolul (de exemplu, necomunicarea incapacităţii 
soţiei de procreere) şi violenţa (inclusiv constrângerea morală). 
    Acţiunea în  declararea  nulităţii  relative  poate  fi  introdusă  numai  de  soţul  al  cărui 
consimţământ  a  fost  viciat.  Moştenitorii  acestuia  nu pot  continua acţiunea  în nulitate 
relativă,  întrucât  aceasta  este  o  acţiune  personală.  Dacă  ar  fi  existat  o  asemenea 
posibilitate, ea ar fi fost prevăzută expres de către legiuitor. 
    Nulitatea  relativă  a  căsătoriei  poate  fi  confirmată.  Acţiunea  în  declararea  nulităţii 
relative a căsătoriei poate fi introdusă în termen de 6 luni de la încetarea violenţei sau de 
la descoperirea erorii sau a dolului. 
    Acţiunea în declararea nulităţii relative şi absolute este de competenţa instanţelor de 
drept comun. Astfel, competenţa aparţine judecătoriei de la ultimul domiciliu comun al 
soţilor,  dacă cel puţin unul dintre soţi  mai locuieşte în circumscripţia  acesteia la data 
introducerii  acţiunii.  În  caz  contrar,  judecătoria  competentă  este  aceea în  care îşi  are 
domiciliul pârâtul, iar când pârâtul nu are domiciliu în ţară, este competentă judecătoria 
în circumscripţia căreia îşi are domiciliu reclamantul. 

3.4 Efectele nulităţii căsătoriei. 
    Căsătoria  poate  fi  declarată  nulă  numai  prin  hotărâre  judecătorească.  Nulitatea 
căsătoriei nu poate fi invocată pe cale de excepţie, ci numai pe cale de acţiune. 
    Nulitatea căsătoriei produce efecte retroactiv. 

3.5 Casatoria putativa -   N  oţiune.   
    În cadrul căsătoriei putative, soţul de bună-credinţă păstrează calitatea de soţ dintr-o 
căsătorie valabilă. 
    Căsătoria putativă este reglementată în art. 23 din C. fam. În acest articol se precizează 
că soţul care a fost de bună-credinţă la încheierea căsătoriei, declarată nulă sau anulată, 
păstrează până la data când hotărârea judecătorească rămâne definitivă, situaţia unui soţ 
dintr-o căsătorie valabilă. 
    În această materie, prin buna-credinţă se înţelege faptul că acea persoană nu a cunoscut 
cauza nulităţii căsătoriei. 
    Buna-credinţă trebuie să existe în momentul  încheierii  căsătorie,  căci  în funcţie de 
acest moment se apreciază condiţiile de validitate ale căsătoriei. Reaua-credinţă survenită 
după acest moment nu are influenţă asupra putativităţii căsătoriei. 
    În ceea ce priveşte dovada relei-credinţe, se aplică regula din dreptul comun, conform 
căreia cel care o invocă are obligaţia de a o proba. Dovada se face cu orice mijloc de 
probă. Beneficiul căsătoriei putative poate fi invocat de soţul de bună-credinţă în cadrul 
procesului declanşat pentru desfiinţarea căsătoriei. 

3.6 Efectele căsătoriei putative. 
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   1. Ambii soţi sunt de bună-credinţă. 
    Când ambii soţi sunt de bună-credinţă, desfiinţarea căsătoriei produce efecte numai 
pentru viitor. 
    Prin urmare,  până la data rămânerii  definitive a hotărârii  judecătoreşti  prin care se 
declară nulitatea căsătoriei, soţilor le este recunoscută această calitate. În virtutea acestui 
beneficiu,  până  la  această  dată,  căsătoria  îşi  produce  efectele  cu  toate  drepturile  şi 
obligaţiile  personale  care  decurg  din  aceasta.  În  consecinţă,  încălcarea  obligaţiei  de 
fidelitate în această perioadă reprezintă adulter iar soţul care şi-a schimbat numele prin 
căsătorie va reveni la numele anterior. În ceea ce priveşte relaţiile patrimoniale, bunurile 
dobândite  în  timpul  căsătoriei  sunt  bunuri  comune.  De asemenea,  între  soţi  a  existat 
obligaţie de întreţinere valabilă. În cazul decesului unuia dintre soţi înainte de declararea 
nulităţii căsătoriei, celălalt soţ are vocaţie succesorală. 
    De asemenea, soţul care, la data încheierii căsătoriei,  nu a avut vârsta de 18 ani, a 
dobândit, conform art. 8 alin. 3 din Decretul nr. 31/1954, capacitate deplină de exerciţiu. 
Dacă declararea nulităţii căsătoriei intervine înainte de vârsta majoratului, el îşi menţine 
capacitatea deplină de exerciţiu, deoarece capacitatea nu se poate pierde decât în cazurile 
şi în condiţiile expres prevăzute de lege aşa cum reiese din art. 6, Decretul nr. 31/1954. 
    Din punct  de vedere patrimonial,  efectele  declarării  nulităţii  căsătoriei  sunt supuse 
regulilor de la divorţ. 
    Astfel, comunitatea de bunuri a existat deoarece bunurile au fost dobândite în timpul 
căsătoriei; în cazul în care unul dintre soţi decedează până la data rămânerii definitive a 
hotărârii declarative a nulităţii căsătoriei, celălalt soţ are dreptul la moştenirea lăsată de 
defunct. 

   2. Numai unul din soţi este de bună-credinţă. 
    Soţul de bună-credinţă păstrează această calitatea până la data desfiinţării căsătoriei. 
Pornind de la această afirmaţie decurg următoarele consecinţe: 
   - obligaţia de sprijin moral a existat numai în privinţa soţului de bună-credinţă. 
   - dacă  acest  soţ  şi-a  schimbat  numele  prin  căsătorie,  nu-l  mai  poate  purta  după 
desfiinţarea ei. 
   - soţul de bună-credinţă care a beneficiat de prevederile art. 8 din Decretul nr. 31/1954, 
dobândind astfel  capacitate  deplină de exerciţiu,  păstrează capacitatea deplină şi după 
declararea nulităţii căsătoriei. 
   - soţul de bună-credinţă beneficiază de comunitatea de bunuri. 
   - de asemenea, soţul de bună-credinţă beneficiază de obligaţia de întreţinere. 
   - dacă soţul de rea-credinţă decedează, până la desfiinţarea căsătoriei, soţul de bună-
credinţă are dreptul la moştenirea defunctului. 

   3. Relaţiile dintre părinţi şi copii. 
    Desfiinţarea căsătoriei nu produce efecte cu privire le situaţia legală a copilului. 
    Dreptul de moştenire există între părinţi şi copii.

Capitolul IV – EFECTELE CASATORIEI
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4.1 Relaţiile dintre soţi. 
    Sub acest aspect, trebuie să avem în vedere următoarele situaţii: 
   a. efectele nulităţii căsătoriei cu privire la relaţiile personale dintre soţi. 
    Din această perspectivă se consideră că soţii nu au fost căsătoriţi niciodată. Prin urmare 
soţii  nu au avut  obligaţii  decurgând din raporturile  de căsătorie.  Astfel,  dacă până la 
desfiinţarea căsătoriei fusese pusă în mişcare acţiunea de adulter, aceasta se stinge. 
    Ca efect al declarării nulităţii căsătoriei,  soţii îşi dobândesc numele avut înainte de 
încheierea căsătoriei. 
   b. efectele nulităţii căsătoriei cu privire la capacitatea de exerciţiu. 
    Dacă desfiinţarea căsătoriei are loc înainte ca unul dintre soţi să fi împlinit vârsta de 18 
ani, el nu are capacitate de exerciţiu întrucât se consideră că nu a fost căsătorit niciodată. 
   c. efectele căsătoriei cu privire la relaţiile patrimoniale dintre soţi. 
    Referitor la efectele nulităţii căsătoriei cu privire la relaţiile patrimoniale dintre soţi, 
sunt necesare unele precizări: 
   - nulitatea căsătoriei, operând retroactiv, se consideră că regimul comunităţii de bunuri 
nu  a  avut  loc.  De  aceea,  bunurile  dobândite  de  către  soţi  între  momentul  încheierii 
căsătoriei  şi  acela  al  declarării  nulităţii  căsătoriei  sunt  supuse  regimului  juridic  al 
proprietăţii comune pe cote-părţi. 
   - obligaţia de întreţinere nu a existat niciodată. 
   - dacă nulitatea se constată după moartea  unuia dintre soţi,  dreptul  de moştenire al 
soţului supravieţuitor nu poate opera deoarece se consideră că acesta nu a avut niciodată 
calitatea de soţ. 

4.2 Relaţiile dintre părinţi şi copii. 
    Nulitatea căsătoriei nu produce efecte cu privire la copii, care îşi păstrează situaţia de 
copii  din căsătorie (art.  23 alin.  2 din C.  fam.).  Aceeaşi  regulă operează şi  în  cazul 
copiilor din afara căsătoriei, care au faţă de părinţii lor şi rudele acestora aceeaşi situaţie 
ca şi situaţia legală a copilului din căsătorie (art. 63 C. fam.). 
    De asemenea, copilul născut după declararea nulităţii căsătoriei are ca tată pe fostul soţ 
al mamei, dacă a fost conceput în timpul căsătoriei şi naşterea a avut loc înainte ca mama 
să fi intrat într-o nouă căsătorie (art. 53 alin. 2 C. fam.). 
    Odată constatată nulitatea căsătoriei, instanţa trebuie să dispună căruia dintre soţi îi va 
fi  încredinţat  copilul,  procedând în această  privinţă  la  ascultarea  părinţilor,  autorităţii 
tutelare şi pe copiilor (dacă aceştia au împlinit 10 ani). Cu această ocazie, tot instanţa va 
stabili  cheltuielile  părinţilor la  cheltuielile  de creştere,  educare,  învăţătură şi  pregătire 
profesională. 
    Nulitatea căsătoriei nu produce efecte faţă de dreptul de moştenire dintre părinţi  şi 
copii. 

4.3 Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor. 
    Sub  aspect  patrimonial,  regimul  juridic  al  bunurilor  soţilor,  denumit  şi  regim 
matrimonial, este alcătuit din două categorii de bunuri: comune ambilor soţi şi proprii 
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fiecăruia dintre ei. Prima categorie reprezintă regula, iar cea de-a doua, excepţia. Acestea 
din urmă sunt expres şi limitativ prevăzute de lege. 

4.4 Bunurile comune. 
    În  acest  sens,  art.  30 din  C.  fam.  menţionează  că  bunurile  dobândite  în  timpul 
căsătoriei, de oricare dintre soţi, sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune ale soţilor. 
Deci, regimul comunităţii de bunuri este un "regim matrimonial legal şi obligatoriu" (Ion 
P. Filipescu, Tratat de dreptul familiei). Orice convenţie prin care fie se micşorează fie se 
suprimă fie se majorează comunitatea de bunuri este nulă. Nulitatea prevăzută de lege 
este absolută întrucât regimul juridic al bunurilor soţilor are caracter imperativ (art. 30 
alin. 2 C. familiei). Prin urmare, nulitatea poate fi invocată oricând, de oricine are interes, 
chiar şi din oficiu, şi  nu poate fi confirmată.  Comunitatea de bunuri nu trebuie să fie 
dovedită. 
    În baza acestor dispoziţii legale, un bun este comun dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii: 
   a. este dobândit de oricare dintre soţi în timpul căsătoriei, 
   b. nu face parte din categoriile de bunuri pe care legea le consideră bunuri proprii. 
    Condiţia ca bunurile să fie comune este ca ele să fie dobândite în timpul căsătoriei. 
Căsătoria există între momentul încheierii sale şi data desfacerii sau încetării căsătoriei. 
Momentul încheierii căsătoriei este acela în care, consimţământul viitorilor soţi fiind luat 
la cunoştinţă de către delegatul de stare civilă, acesta din urmă îi declară căsătoriţi. 
    Cu privire la data desfacerii sau încetării căsătoriei, distingem mai multe situaţii: 
   1. Căsătoria încetează prin decesul unuia dintre soţi, deces constatat fizic. 
    Din momentul constatării fizice a morţii unuia dintre soţi, bunurile dobândite de soţul 
supravieţuitor sunt bunuri proprii. Această soluţie se impune întrucât bunurile respective 
nu sunt dobândite în timpul căsătoriei. 
   2. Căsătoria încetează prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi. 
    Bunurile dobândite până la data morţii declarată prin hotărârea judecătorească bunuri 
comune, iar cele dobândite după această dată sunt bunuri proprii. 
    Dacă cel declarat mort se dovedeşte a fi în viaţă şi obţine anularea hotărârii declarative 
de moarte, comunitatea de bunuri se consideră că nu a încetat să existe. 
    În cazul în care fostul soţ s-a recăsătorit, între data declarării judecătoreşti a morţii 
celuilalt  soţ  şi  momentul  obţinerii  anulării  acestei  hotărâri  comunitatea  de bunuri  din 
prima căsătorie există până în momentul încheierii noii căsătorii. 
   3. Căsătoria se desface prin divorţ. 
    În cazul căsătoriei desfăcută prin divorţ, comunitatea de bunuri există până la data la 
care hotărârea de divorţ a rămas definitivă, întrucât căsătoria se consideră desfăcută de la 
această dată (art. 39, C. familiei). 
   4. Căsătoria încetează prin nulitate sau anulare. 
    În acest caz, căsătoria este desfiinţată cu efect retroactiv, considerându-se, că soţii nu 
au avut nicicând această calitate. De aici rezultă că ei nu au putut avea bunuri comune. 
    O situaţie excepţională o reprezintă aceea a căsătoriei putative, în care, dacă ambii soţi 
au fost de bună-credinţă la încheierea căsătoriei, comunitatea de bunuri a existat deoarece 
bunurile au fost dobândite în timpul căsătoriei.  Dacă numai unul dintre soţi a fost de 
bună-credinţă, acesta beneficiază de comunitate de bunuri (art. 23 alin. 1 şi art. 24 alin. 1 
din C. familiei). 
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    În  cazul  în  care  soţii  sunt  despărţiţi  în  fapt,  bunurile  dobândite  de ei  sunt  bunuri 
comune. Această soluţie este justificată prin faptul că bunurile respective sunt dobândite 
în timpul căsătoriei şi că legea nu face nici o derogare în privinţa acestora. De această 
situaţie se ţine cont, însă, la stabilirea contribuţiei fiecărui soţ la dobândirea bunurilor 
comune. 
    În  raporturile  patrimoniale  dintre  concubini,  nu  operează  regimul  comunităţii  de 
bunuri,  ci  sunt  aplicabile  dispoziţiile  privind  proprietatea  comună  pe  cote  -  părţi  (în 
măsura în care ea există şi este dovedită). De remarcat faptul că, în cazul concubinajului, 
dovada proprietăţii comune pe cote-părţi se face în raport de fiecare bun în parte şi nu în 
raport de totalitatea bunurilor (ca în cazul soţilor). 

4.5 Împărţirea bunurilor comune. 
    Împărţirea bunurilor comune se poate face, în timpul căsătoriei, la cererea oricăruia 
dintre soţi sau la cererea creditorilor personali ai oricăruia dintre soţi. Potrivit art. 36 din 
C. fam. alin. 2, bunurile comune pot fi împărţite în timpul căsătoriei la cererea oricăruia 
dintre soţi. Pentru aceasta trebuie îndeplinite următoarele condiţii: 
    Să existe motive temeinice în acest sens. Existenţa motivelor temeinice este apreciată 
de instanţa judecătorească (de exemplu: abandonarea forţată a domiciliului comun din 
cauza relelor tratamente, a alungării; vârsta avansată şi starea de boală a unuia din soţi). 
    Împărţirea bunurilor comune se face în timpul căsătoriei, adică în intervalul cuprins 
între momentul  încheierii  căsătoriei  şi  momentul  în care oricare din soţi  a introdus o 
acţiune în divorţ. Dacă unul dintre soţi a intentat acţiunea de divorţ, partajul are loc în 
cadrul  acestei  acţiuni  conform art.  36  alin.  1,  ceea  ce  nu  mai  justifică  introducerea 
acţiunii conform alin. 2. 
    Împărţirea bunurilor comune se poate face, dacă există motive temeinice, numai prin 
hotărâre  judecătorească.  Prin  urmare,  convenţiile  de  partajare  a  bunurilor  comune  în 
timpul căsătoriei sunt lovite de nulitate absolută. În doctrină şi în practică s-a exprimat 
opinia conform căreia dreptul de acţiune al soţilor pentru împărţirea bunurilor comune are 
caracter personal, ceea ce înseamnă că poate fi exercitat numai de către aceştia. Acţiunea 
pornită de către un soţ nu poate fi continuată, după decesul acestuia, de către moştenitori. 
    Împărţirea bunurilor comune în timpul căsătoriei este de competenţa instanţei în a cărei 
rază teritorială se află domiciliul comun al soţilor, unde sunt şi bunurile supuse partajului. 
    Pot fi supuse partajului numai bunurile comune existente în momentul în care se face 
împărţirea. 
    Valoarea  luată  în  calcul  la  efectuarea  partajului  bunurilor  comune ale  soţilor,  este 
aceea din momentul introducerii acţiunii de partaj. 
    Împărţirea bunurilor comune în timpul căsătoriei are caracter definitiv. Bunurile astfel 
împărţite  devin  bunuri  proprii  iar  bunurile  rămase  neîmpărţite,  ca  şi  cele  care  se 
dobândesc ulterior, sunt bunuri comune. 
    După cum am mai spus, soţii pot avea două categorii de datorii: personale şi comune. 
În consecinţă, există două categorii de creditori: personali şi comuni. 
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    Creditorii  personali  nu  pot  urmări  bunurile  comune,  ci  numai  bunurile  proprii  ale 
soţului debitor (art. 33 alin. 1 C. fam). Dacă bunurile proprii ale soţului debitor nu sunt 
suficiente pentru acoperirea creanţelor creditorilor personali, aceştia pot cere împărţirea 
bunurilor comune, prin hotărâre judecătorească, însă numai în măsura necesară acoperirii 
creanţei  (art.  33  alin.  2  C.  fam.).  Acţiunea  creditorilor  personali  pentru  împărţirea 
bunurilor  comune  are  caracter  subsidiar.  Acţiunea  în  justiţie  se  introduce  împotriva 
ambilor soţi, astfel încât hotărârea să le fie opozabilă. 
    Împărţirea priveşte numai bunurile  comune prezente ale soţilor  şi  nu cele viitoare. 
Bunurile atribuite prin împărţire fiecărui soţ, conform art. 33 alin. 2, devin bunuri proprii. 

4.6 Bunurile proprii. 
    Bunurile proprii ale soţilor sunt prevăzute, limitativ, în art. 31 din C. familiei. Trebuie 
să precizăm că bunurile proprii reprezintă excepţia de la regula comunităţii de bunuri. 
După cum am mai precizat,  bunurile  proprii  sunt limitativ  prevăzute de lege ceea ce 
înseamnă că soţii nu pot să stabilească apartenenţa la categoria bunurilor proprii a altor 
bunuri  decât  cele  prevăzute  în  art.  31  C.  familiei.  Dacă  ar  fi  posibil  acest  lucru, 
comunitatea de bunuri ar fi restrânsă. În afară de art. 31, determinarea bunurilor ca fiind 
proprii se face şi în funcţie de data dobândirii lor (care este anterioară căsătorie), având în 
vedere legătura acestor bunuri cu persoana soţului dobânditor, precum şi subrogaţia reală 
(art. 31 lit. f). În anumite situaţii, chiar dacă bunul a fost dobândit în timpul căsătoriei, dar 
este  folosit  de către  unul  dintre soţi  pentru uzul  personal  sau pentru  exercitarea unei 
profesii, acesta devine bun propriu. 
    Sunt bunuri proprii ale fiecărui soţ: 
   a. bunurile dobândite înainte de încheierea căsătoriei.  Soţii sunt coproprietari asupra 
bunurilor dobândite de ei înainte de încheierea căsătoriei ceea ce înseamnă că ele sunt 
bunuri  proprii,  chiar  dacă  fac  obiectul  proprietăţii  comune  pe  cote-părţi.  Deşi  Codul 
familiei nu face nici o precizare în acest sens, sunt bunuri proprii şi acelea dobândite după 
încetarea sau desfacerea căsătoriei de fiecare dintre foştii soţi separat sau împreună. 
   b. bunurile dobândite în timpul căsătoriei prin moştenire, legat sau donaţie, afară de 
cazul  în  care  dispunătorul  a  prevăzut  că  ele  vor  fi  comune.  Bunurile  dobândite  prin 
moştenire, legat sau donaţie în timpul căsătoriei devin bunuri proprii datorită caracterului 
personal al dobândirii lor. Dacă bunurile dobândite prin moştenire ar deveni comune s-ar 
încălca  devoluţiunea  succesorală  stabilită  de  lege.  În  ceea  ce  priveşte  liberalităţile 
(donaţiile şi legatele) sunt acte cu titlu gratuit făcute în considerarea persoanei gratificate. 
Astfel, bunurile dobândite prin donaţie şi legat sunt bunuri proprii întrucât se ţine cont de 
voinţa dispunătorului. Bunurile dobândite prin donaţie sunt proprii, fie că este vorba de 
donaţie directă, indirectă, deghizată sau dar manual. 
    Între soţi se pot face donaţii, însă numai în privinţa bunurilor proprii. Dacă obiectul 
donaţiei  între  soţi  l-ar  constitui  bunurile  comune,  s-ar  crea  posibilitatea  micşorării 
comunităţii de bunuri ceea ce este interzis prin lege (art. 30 alin. 2 C. familiei). 
    În timpul căsătoriei, bunul primit prin legat este propriu, indiferent dacă legatul este 
universal,  cu  titlu  universal  sau  cu  titlu  particular  întrucât  legea  nu  distinge.  Legatul 
trebuie să provină de la un terţ şi nu de la celălalt soţ. În acest caz, legatul îşi produce 
efectele la moartea testatorului. 

14

lnk:CFA PRL 1000000 1993 30
lnk:CFA PRL 1000000 1993 31
lnk:CFA PRL 1000000 1993 33


    Dacă  legatul  provine  de  la  celălalt  soţ,  el  îşi  produce  efectele  la  moartea  soţului 
testator, adică la încetarea căsătoriei. 
    Partea finală a art. 31 lit. b precizează că dispunătorul (testator sau donator) poate să 
prevadă că bunul va deveni comun. Dreptul dispunătorului ca bunul să devină comun este 
limitat de prevederile legale cu privire la rezerva succesorală. În cazul în care obiectul 
donaţiei îl formează bunurile din rezerva succesorală a soţului gratificat, clauza prin care 
s-ar dispune că donaţia devine bun comun este nulă deoarece bunurile aparţin prin lege 
moştenitorului  rezervatar  şi  nu  vor  intra  în  categoria  bunurilor  comune.  Dacă 
dispunătorul precizează, în mod expres, că bunul este comun sau este destinat obţinerii 
unui  alt  bun  comun  (de  exemplu,  când  se  donează  o  sumă  de  bani  în  vederea 
achiziţionării unui apartament pe care dispunătorul îl doreşte comun), atunci bunul donat 
este comun. Dacă dispunătorul nu face o asemenea precizare atunci bunul donat este bun 
propriu. 
    În cazul  în  care liberalitatea  este făcută unuia dintre soţi  cu menţiunea expresă că 
devine bun comun, se consideră că soţul donatarului sau legatarului nu se poate opune la 
acceptarea donaţiei sau testamentului. 
    În  privinţa  darurilor  de  nuntă,  acestea  sunt  considerate  bunuri  comune  ale  soţilor 
deoarece sunt dobândite în timpul căsătoriei.  Această situaţie este întâlnită în cazul în 
care darurile de nuntă sunt obişnuite. Cu toate acestea, dacă darurile de nuntă constau în 
sume mari de bani sau în bunuri de valoare (de exemplu, o casă) donate de către părinţi, 
fără să se precizeze că ele se fac ambilor soţi, atunci bunurile sunt proprii. 
   c. bunurile de uz personal şi cele destinate exercitării profesiei unuia dintre soţi. Aceste 
bunuri devin proprii având în vedere destinaţia lor. Textul legii se referă la două categorii 
de bunuri: bunuri de uz personal şi bunuri destinate exercitării profesiei unuia din soţi. 
    Pentru  a  fi  bunuri  proprii,  bunurile  de uz  personal  trebuie  să  întrunească  anumite 
condiţii: 
   - bunul să aparţină unuia din soţi (de exemplu, obiectele de vestimentaţie); 
   - bunul devine propriu soţului care-l foloseşte, fără să se facă distincţie între modurile 
de  dobândire  (de  exemplu,  bunul  dobândit  de  soţul  care-l  foloseşte  pentru  uzul  său 
personal devine propriu chiar dacă a fost procurat cu bunuri comune); 
   - bunul trebuie să fie destinat în mod efectiv uzului exclusiv şi personal al unuia din soţi 
(de exemplu, îmbrăcămintea).  Nu este suficientă,  deci,  numai destinaţia bunului, după 
natura sa, pentru ca acesta să fie bun propriu, ci trebuie să fie folosit efectiv de către unul 
din soţi. Bunurile de lux (de exemplu, bijuteriile), fiind lucruri de valoare, sunt bunuri 
comune, chiar dacă sunt folosite de către un singur soţ. 
    În cazul bunurilor destinate exercitării profesiei unuia dintre soţi, acestea sunt bunuri 
proprii dacă au fost dobândite de către un soţ şi dacă sunt destinate exercitării profesiei de 
către soţul  dobânditor  al  bunului.  Aceste bunuri  sunt  proprii,  indiferent  dacă ele sunt 
dobândite cu mijloace proprii ale soţului dobânditor sau cu mijloace comune ambilor soţi. 
Totuşi, dacă bunurile destinate exercitării profesiei unuia din soţi reprezintă obiecte de 
lux şi au fost dobândite cu valori comune, aceste bunuri sunt comune deoarece au depăşit 
destinaţia lor matrimonială. În cazul în care un soţ exercită mai multe profesii, bunurile 
destinate  exercitării  fiecăreia  dintre  acestea  sunt  proprii,  cu  condiţia  să  fie  vorba  de 
îndeletniciri cu caracter profesional. 
    Când ambii soţi au aceeaşi profesie, bunurile pe care le folosesc pentru exercitarea ei 
sunt bunuri aflate în coproprietatea acestora, ele păstrându-şi caracterul de bunuri proprii. 
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   d. bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensă, manuscrisele ştiinţifice sau 
literare, schiţele şi proiectele artistice, proiectele de invenţii şi inovaţii,  precum şi alte 
asemenea bunuri. 
    Bunurile dobândite cu titlu de premiu şi recompensă sunt bunuri proprii ale soţului. 
    Premiul, în sensul art. 31 lit. d din C. familiei, se acordă pentru merite deosebite sau 
pentru activitatea de creaţie literară, artistică sau ştiinţifică. 
    Prin  recompensă  trebuie  să  se  înţeleagă  un  fel  de  premiu  acordat  pentru  merite 
deosebite. 
    De asemenea, C. familiei, atunci când vorbeşte de "manuscrise ştiinţifice sau literare, 
schiţele şi proiectele artistice,  proiectele  de invenţii  şi  inovaţii",  se referă la obiectele 
materiale prin care se exteriorizează opera de creaţie intelectuală a autorului. Autorul are 
un drept de proprietate asupra obiectului material prin care se exteriorizează opera de 
creaţie intelectuală iar acest drept este un bun propriu. Manuscrisele, în cazul în care au o 
valoare  istorică  şi  documentară  deosebită,  sunt  considerate  ca  făcând  parte  din 
patrimoniul cultural-naţional. 
   e. indemnizaţia de asigurare sau despăgubirea pentru pagube pricinuite persoanei. 
    Indemnizaţia  de  asigurare  sau  despăgubire  pentru  pagubele  pricinuite  persoanei, 
încasată de unul din soţi, ori creanţele cu privire la acestea sunt bunuri proprii întrucât 
sunt destinate să repare o pagubă exclusiv personală. 
    Din textul legii rezultă următoarele: 
   - indemnizaţia de asigurare presupune un contract de asigurare cu privire la persoane. 
Prin  urmare,  indemnizaţia  de  asigurare  reprezintă  un  bun propriu  întrucât  aceasta  se 
acordă pentru pagube pricinuite persoanei unuia dintre soţi, şi nu pentru pagube aduse 
bunurilor acestuia. 
   - despăgubirea pentru pagube pricinuite persoanei unuia dintre soţi, ca urmare a faptei 
ilicite a altei persoane, constituie bun propriu. 
    Indemnizaţia de asigurare şi despăgubire se acordă pentru a se repara pagube intim 
legate  de  persoana  celui  vătămat.  Dacă  prejudiciul  este  strâns  legat  de  persoană, 
despăgubirea şi indemnizaţia sunt bunuri proprii. 
   f. valoarea care reprezintă  şi  înlocuieşte  un bun propriu sau bunul  în  care a  trecut 
această valoare. 
    În temeiul art. 31 lit. f din C. familiei, devin proprii: 
   - bunul dobândit în schimbul altui bun propriu. 
   - preţul vânzării unui bun propriu. 
   - creanţa preţului de vânzare a unui bun propriu. 
   - bunul cumpărat cu preţul obţinut din vânzarea unui bun propriu. 
   - indemnizaţia de asigurare pentru prejudiciul adus unui bun propriu. 
   - despăgubirea datorată pentru pagubele cauzate unui bun propriu. 
    Aceste bunuri  devin proprii  în baza subrogaţiei  reale cu titlu universal.  Subrogaţia 
reală presupune înlocuirea juridică a unui bun cu altul. Subrogaţia îşi produce efectele şi 
parţial, în cazul în care un bun comun a fost reparat sau modificat cu bunuri proprii sau 
când a fost dobândit în parte cu bunuri comune şi în parte cu bunuri proprii. Subrogaţia 
este expres reglementată de lege doar în cazul bunurilor proprii.

4.7 Clasificarea unor bunuri ca fiind comune sau proprii.   Veniturile din muncă.   
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    Remuneraţia specifică contractului de muncă poate fi privită sub forma unui drept de 
creanţă (în cazul remuneraţiei neîncasate) care se stinge prin plată şi sub forma unui drept 
real (în cazul remuneraţiei încasate). Remuneraţia sub forma unui drept de creanţă este un 
bun propriu iar remuneraţia încasată este bun comun. De aceasta din urmă se va ţine 
seama la determinarea cotei-părţi a fiecăruia din soţi din totalitatea bunurilor comune. 
Specific  remuneraţiei  încasate  este  şi  faptul  că  nu  i  se  aplică  întotdeauna  regulile 
subrogaţiei reale. Astfel, cu remuneraţia încasată, care este bun comun, se pot achiziţiona 
bunuri proprii. 
    Sunt bunuri comune şi remuneraţiile încasate în timpul căsătoriei chiar dacă au fost 
depuse la CEC, bursa dobândită de către unul din soţi, veniturile încasate de membrii 
cooperatori sau pensiile plătite de asigurările sociale, chiar în condiţiile unei perioade de 
contribuţie anterioare căsătoriei. 
    Soluţia  indicată  la  remuneraţia  rezultată  din  raportul  de  muncă  este  valabilă  şi 
remuneraţiei autorilor (Legea nr. 8/1996). 

4.8 Alte venituri provenite din muncă. 
    Părţile sociale, în relaţiile dintre societatea comercială şi soţi, pentru capital subscris în 
timpul căsătoriei, au ca titular soţul indicat în scriptele societăţii. În relaţiile dintre soţi, 
părţile sociale au ca titulari ambii soţi dacă au fost subscrise bunuri comune. 

4.9 Sumele economisite şi depuse la bancă (inclusiv CEC). 
    Deşi în raporturile dintre bancă şi soţi, titular al sumelor depuse este soţul indicat în 
livret (întrucât dovada depunerii se face numai cu livretul), depunerea unor sume de bani 
la bancă nu schimbă caracterul comun sau propriu al acestora. Astfel, sumele de bani-
bunuri comune îşi păstrează acest caracter prin depunerea la bancă, chiar dacă în livret 
apare ca titular un singur soţ.

4.10 Construcţiile efectuate de soţi pe terenul unuia dintre ei. 
    Se deosebesc mai multe situaţii: 
   1. Dacă un soţ ridică o construcţie cu mijloace-bunuri comune pe terenul celuilalt soţ, 
cu consimţământul acestuia (sau construcţia este ridicată de ambii soţi), construcţia este 
bun comun iar soţul-constructor dobândeşte drept de superficie asupra terenului. Dacă 
constructorul nu a avut permisiunea soţului, proprietar al terenului, el poate fi obligat la 
dărâmarea construcţiei cu plata de daune-interese sau soţul, proprietar al terenului, poate 
deveni proprietar exclusiv al construcţiei invocând accesiunea (art. 494 C. civ.). 
   2. Dacă  soţul-constructor  foloseşte  mijloace  proprii,  devine  proprietar  exclusiv  al 
construcţiei şi superficiar al terenului numai dacă are consimţământul soţului, proprietar 
al terenului. Dacă nu are acest consimţământ, este pasibil să suporte consecinţele indicate 
în paragraful anterior pentru constructorul de rea-credinţă (art 494 C. civ.). 

4.11 Construcţii efectuate de unul din soţi pe terenul-proprietate comună. 
    Dacă mijloacele sunt bunuri proprii şi există consimţământul celuilalt soţ, construcţia 
va fi  bun propriu iar constructorul  devine şi  superficiar.  Dacă nu are consimţământul 
celuilalt soţ, i se aplică prevederile art 494 C. civil aşa cum au fost detaliate anterior. 
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    Dacă mijloacele folosite la construcţie sunt doar în parte, bunuri proprii, construcţia va 
fi bun propriu în măsura în care încorporează bunuri proprii şi bun comun în rest, numai 
dacă există consimţământul celuilalt soţ. 

4.12 Construcţii efectuate de soţi pe terenul-proprietatea unui terţ. 
    În acest caz se aplică regulile accesiunii imobiliare artificiale - art. 488, art. 492-494 
C. civ. Se identifică următoarele situaţii: 
   1. Dacă  soţii-constructori  au  fost  de  bună-credinţă  (au  permisiunea  proprietarului 
terenului, chiar obţinută ulterior), ei devin proprietari ai construcţiei şi superficiari asupra 
terenului. 
   2. Dacă  nu  au  permisiunea  proprietarului  terenului,  acesta  din  urmă  poate  invoca 
accesiunea imobiliară artificială şi deveni proprietar asupra construcţiei cu obligaţia de a 
plăti  constructorilor  valoarea  manoperei  şi  a  materialelor  sau  sporul  de  valoare  al 
fondului. De asemenea, poate cere dărâmarea construcţiei şi plata de daune-interese. 
   3. Dacă proprietarul terenului nu este cunoscut sau manifestă dezinteres, el nu poate fi 
considerat proprietarul construcţiei întrucât el dobândeşte această calitate în momentul în 
care invocă accesiunea imobiliară artificială. 
   4. În cazul în care terenul a fost atribuit de stat în folosinţă soţilor pentru ridicarea 
locuinţei,  construcţia  este  bun  propriu  iar  dreptul  de  folosinţă  asupra  terenului  este 
accesoriu faţă de construcţie, existând pe durata acesteia. În ceea ce priveşte dreptul de 
folosinţă asupra unui asemenea teren, este bun comun sau bun parţial comun şi parţial 
propriu,  urmărind  prin  corespondenţă  calificarea  juridică  a  construcţiei.  În  cazul 
partajului  locuinţei  comune  sau  numai  parţial  comune,  dreptului  de  folosinţă  i  se  va 
aplica aceeaşi soluţie ca şi dreptului asupra locuinţei. 

4.13 Locuinţa construită ori cumpărate cu credit. 
    Se identifică următoarele situaţii: 
   1. Când numai o parte din rate au fost achitate în timpul căsătoriei, locuinţa este bun 
comun numai în măsura achitării acestor rate. 
   2. Dacă toate ratele au fost achitate în timpul căsătoriei, locuinţa este bun comun. 
   3. Dacă soţii  s-au înţeles ca o locuinţă construită  pe numele unuia dintre ei  dar cu 
contribuţia ambilor (predarea locuinţei făcându-se anterior încheierii căsătoriei) să devină 
bun comun, atunci locuinţa respectivă dobândeşte acest caracter în momentul celebrării 
căsătoriei. 

4.14 Sporul valorii imobilului proprietatea unuia dintre soţi. 
    Sporul valorii imobilului (sub formă de construcţii alăturate, învecinate, suprapuse sau 
simple  îmbunătăţiri  fără  să  se  ajungă la  transformarea esenţială  a  bunului  proprietate 
exclusivă a unuia dintre soţi) nu conduce la calificarea bunului principal ca bun comun. 
În această situaţie, sporul ar putea fi calificat bun comun, dacă mijloacele folosite au fost 
comune. Dacă se ajunge la o transformare esenţială a bunului principal printr-un spor 
generat de contribuţia ambilor soţi, bunul principal devine un bun comun. 
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4.15 Construcţiile efectuate de către concubini. 
    Relaţiile patrimoniale dintre concubini sunt patronate de dreptul comun (dreptul civil). 
Aceasta  deoarece  statul  ocroteşte  numai  relaţiile  afective  dintre  bărbat  şi  femeie 
manifestate în cadrul căsătoriei. În cosecinţă, proprietatea comună poate avea ca titulari 
concubinii,  în  cazul  coachiziţiei  sau contribuţiei  comune la  ridicarea unei  construcţii. 
Această proprietate comună este pe cote-părţi şi nu una devălmaşă. 
    În cazul în care concubinii se înţeleg ca o construcţie ridicată prin contribuţia ambilor 
să  devină  comună,  atunci  edificiul  va  dobândi  caracterul  de  bun  comun,  în  sensul 
dreptului familiei, la oficializarea căsătoriei. 
    În cazul concubinilor constructori se aplică regulile accesiunii imobiliare artificiale aşa 
cum au fost detaliate mai sus. 

4.16 Situaţia unor categorii de terenuri. 
    În cazul terenurilor dobândite prin împroprietărire (se are în vedere crearea dreptului 
de proprietate care nu a existat anterior în legătură cu acea persoană şi, nu reconstituirea 
dreptului de proprietate), bunul dobândit este bun propriu, dacă împroprietărirea s-a făcut 
doar în considerarea meritelor deosebite în muncă. 
    În celelalte cazuri de împroprietărire bunul devine comun dacă este dobândit în timpul 
căsătoriei. 
    În cazul reconstituirii dreptului de proprietate, bunul va avea calificarea de bun propriu 
sau comun avută în momentul deposedării în perioada comunistă. 

4.17 Dreptul de folosinţă asupra locuinţei închiriată. 
    Dacă contractul de închiriere este încheiat în timpul căsătoriei,  dreptul de folosinţă 
asupra locuinţei este bun comun iar dacă este încheiat în afara căsătoriei este bun propriu. 

4.18 Bunurile cumpărate cu plata preţului în rate. 
    În situaţia în care contractul a fost încheiat în afara căsătoriei, bunul cumpărat este bun 
propriu chiar dacă ratele sau numai o parte dintre ele au fost achitate în timpul căsătoriei. 
În mod corespunzător, dobândirea proprietăţii asupra bunului, în timpul căsătoriei, atrage 
calificarea acestuia ca fiind bun comun, indiferent de momentul plăţii ratelor. 

4.19 Actele de administrare, folosinţă şi dispoziţie asupra bunurilor comune. 
    Potrivit  principiului  egalităţii  dintre soţi,  ei  hotărăsc de comun acord şi  în deplină 
egalitate cu privire la administrarea, folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor comune. 
    Această regulă este valabilă şi în cazul separaţiei  în fapt,  în cazul dispariţiei unuia 
dintre soţi (chiar constatată judecătoreşte), în cazul punerii sub curatelă sau al punerii sub 
interdicţie. În cazul celui care beneficiază de curatelă sau care este pus sub interdicţie, 
drepturile se exercită prin intermediul curatorului, respectiv tutorelui. 
    Potrivit art. 35 alin. 2 din C. familiei, oricare dintre soţi este prezumat relativ a avea 
mandat tacit din partea celuilalt soţ în îndeplinirea actelor de administrare, folosinţă şi 
dispoziţie cu privire la bunurile comune. Totuşi, dacă soţii sunt despărţiţi în fapt, această 
prezumţie nu funcţionează. De asemenea, prezumţia de mandat tacit nu funcţionează în 
cazul  actelor  de dispoziţie  cu privire  la  imobile  sau a  donaţiilor.  Încălcarea  limitelor 
mandatului tacit se sancţionează cu nulitatea relativă, soţul interesat având şi posibilitatea 
acţiunii în revendicare. 
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    Acţiunea în constatare, precum şi acţiunile în conservare cu privire la un bun comun 
pot fi introduse de unul din soţi, chiar şi împotriva voinţei celuilalt soţ, pe când acţiunea 
în revendicare (act de dispoziţie) poate fi introdusă de unul din soţi în limitele mandatului 
tacit. 
    Dacă persoana căsătorită, declarată moartă pe calea unei hotărâri judecătoreşti, reapare, 
hotărârea  judecătorească  este  anulată  iar  toate  actele  încheiate  de  celălalt  soţ  sunt 
considerate ca fiind încheiate în timpul căsătoriei. 
Capitolul V – INCETAREA CASATORIEI

5.1 Încetarea căsătoriei. 
    Codul  familiei  în  art.  37,  face  distincţie  între  încetarea  căsătoriei  şi  desfacerea 
căsătoriei. Astfel, în alin. 1 se precizează: 
    "Căsătoria încetează prin: 
    a. moartea unuia din soţi. 
    b. declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi. 
    c. recăsătorirea soţului celui ce fusese declarat mort". 
    Iar alin. 2 stabileşte: "Căsătoria se poate desface prin divorţ". 
    Încetarea căsătoriei are loc de drept, pe când desfacerea căsătoriei poate avea loc prin 
hotărâre judecătorească. 
    Efectele încetării căsătoriei se produc numai pentru viitor. 

5.2 Cauzele încetării căsătoriei. 
    Căsătoria încetează prin: 
   1. Moartea unuia dintre soţi. 
    Căsătoria, fiind încheiată intuitu personae, încetează prin moartea persoanei. 
    Deşi căsătoria încetează pentru viitor,  soţul supravieţuitor care a luat prin căsătorie 
numele celuilalt soţ îl menţine şi după încetarea căsătoriei. 
    De asemenea, soţul supravieţuitor, care nu a împlinit 18 ani, îşi menţine capacitatea de 
exerciţiu dobândită prin căsătorie. 
    În ceea priveşte comunitatea de bunuri a soţilor, aceasta încetează odată cu moartea 
unuia dintre soţi, soţul supravieţuitor având vocaţie succesorală pentru partea din bunurile 
comune ce ar fi revenit soţului defunct. 
   2. Declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi. 
    În acest caz, data morţii este aceea stabilită prin hotărârea judecătorească declarativă 
de moarte. 
    Declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi produce efecte asemănătoare cu 
moartea fizică a unuia dintre soţi. 
   3. Recăsătorirea soţului celui ce fusese declarat mort. 
    Căsătoria încetează la data declarării, pe cale judecătorească. a morţii unuia dintre soţi. 
Prin urmare, soţul supravieţuitor este liber să se recăsătorească. 
    Însă în cazul în care soţul declarat mort reapare şi solicită anularea hotărârii declarative 
a morţii, se disting următoarele situaţii: 
   a. buna-credinţă a celui care se recăsătoreşte înlătură cauza de nulitate pentru bigamie a 
celei de-a doua căsătorii, prima căsătorie fiind desfăcută în momentul oficierii celei de-a 
doua căsătorii. 
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   b. reaua-credinţă  atrage  calificarea  soţului  care  se  recăsătoreşte  ca  bigam  şi-n 
consecinţă anularea celei de-a doua căsătorii. 

Capitolul VI – DESFACEREA CASATORIEI

6.1 Divorţul. 
    De regulă, căsătoria se încheie pe viaţă. Totuşi,  art. 38 din C. familiei precizează că 
pentru  motive  temeinice  (atunci  când  raporturile  dintre  soţi  sunt  grav  vătămate  şi 
continuarea  căsătoriei  nu  mai  este  posibilă)  instanţa  judecătorească  poate  desface 
căsătoria prin divorţ. 
    Divorţul  se  poate  pronunţa  pe  baza  acordului  ambilor  soţi  dacă  sunt  îndeplinite 
următoarele condiţii cumulative: 
   a. până la data cererii de divorţ a trecut cel puţin un an de la încheierea căsătoriei. 
    Nerespectarea acestui termen se sancţionează cu respingerea acţiunii  de divorţ prin 
acordul soţilor. 
   b. să nu existe copii minori rezultaţi din căsătorie. 
    Aşa cum căsătoria  se încheie prin consimţământul  liber  al  viitorilor  soţi,  tot  astfel 
desfacerea ei prin acordul soţilor trebuie să îndeplinească aceeaşi condiţie (art. 613 C. 
proc. civ.). 
    Cererea de divorţ întemeiată pe acordul părţilor trebuie să fie semnată de ambii soţi. 
    Ultimele două condiţii sunt verificate de judecătorul de serviciu însărcinat cu primirea 
cererii de divorţ, care fixează, cu această ocazie, un termen de două luni pentru judecată. 
La termenul de judecată, instanţa verifică dacă soţii stăruie în desfacerea căsătoriei pe 
baza acordului lor şi, în caz afirmativ, va proceda la judecarea cererii. 
    Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 38, alin. 2 din C. familiei, instanţa va 
dispune desfacerea căsătoriei. 
    Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă cu privire la soluţia divorţului (art. 
721 alin. 4 din C. proc. civ.). 

6.2 Motivele divorţului. 
    În practică au fost calificate ca motive de divorţ următoarele împrejurări: 
   - părăsirea nejustificată a domiciliului conjugal imputată pârâtului, 
   - adulterul, 
   - violenţa, 
   - incompatibilitatea fiziologică, 
   - boala incurabilă a unuia dintre soţi ascunsă celuilalt soţ la încheierea căsătoriei, 
   - lipsa nejustificată a cosimţământului la raportul sexual, 
   - atitudinea necorespunzătoare a unuia din soţi manifestată prin violenţă fizică sau altă 
natură, 
   - boala  incurabilă  gravă  de  care  suferă  unul  dintre,  necunoscută  celuilalt  soţ  la 
încheierea căsătoriei, făcând imposibilă coabitarea acestora, 
   - pedeapsa privativă de libertate a unuia dintre soţi, 
   - destrămarea vieţii de familie dovedită de manifestări morale necorespunzătoare, 
   - separaţia în fapt imputabilă pârâtului. 

6.3 Procedura divorţului. 
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    Această procedură îşi găseşte reglementarea în art. 607-619 din C. de proc. civilă. 
   1. Instanţa competentă 
    Competenţa în materie de divorţ aparţine judecătoriei în a cărei rază teritorială se află 
ultimul domiciliu comun al soţilor. 
    Dacă soţii nu au avut domiciliu comun sau dacă nici unul dintre soţi nu mai locuieşte 
în raza teritorială a judecătoriei în care se află cel din urmă domiciliu comun, judecătoria 
competentă este cea de la domiciliul pârâtului. În cazul în care pârâtul nu are domiciliul 
în ţară, competenţa aparţine judecătoriei de la domiciliul reclamantului (art. 607 C. proc. 
civilă) 

   2. Acţiunea de divorţ 
    Acţiunea de divorţ poate fi introdusă numai de către soţi, având în vedere caracterul ei 
strict personal. Prin urmare, nici o altă persoană nu poate acţiona în acest sens, nici măcar 
procurorul. Acesta din urmă poate, cel mult, să intervină în orice fază a procesului, dacă 
din căsătorie au rezultat copii. 
    În cazul soţului alienat sau debil mintal, acesta poate introduce acţiunea de divorţ în 
momentele de luciditate. Dacă, ulterior îşi pierde luciditatea, acţiunea va fi formulată de 
tutore. De asemenea, tutorele îl reprezintă şi în calitate de pârât. 
    Dispariţia în fapt a unuia dintre soţi poate fi considerată motiv de divorţ. În acest caz, 
cererea de divorţ se introduce de celălalt soţ iar procedura de citare este îndeplinită prin 
afişare (art. 95 C. proc. civilă). 
    Cererea de divorţ va cuprinde, pe lângă menţiunile prevăzute de lege pentru cererea de 
chemare în judecată, numele copiilor minori rezultaţi din căsătorie sau care se bucură de 
starea legală de copii  legitimi faţă  de ambii soţi,  precum şi  a copiilor recunoscuţi  de 
aceştia. Dacă nu sunt copii minori se va face menţiune despre aceasta. 
    Cererea de divorţ va fi însoţită de copii legalizate de pe certificatul de căsătorie şi 
certificatul de naştere al copiilor minori. 
    Cererea  de  divorţ,  împreună  cu  înscrisurile  doveditoare,  se  prezintă  personal  de 
reclamant preşedintelui judecătoriei (art. 612, alin. 4, C. proc. civilă). 
    În cazul în care cererea de divorţ se întemeiază pe acordul părţilor, ea va fi semnată de 
ambii soţi. Soţii vor putea conveni, atunci când este cazul, şi asupra modului în care vor 
fi soluţionate cererile accesorii divorţului. 

   3. Cererea reconvenţională 
    Soţul pârât poate face cerere reconvenţională în şedinţă publică, până la prima zi de 
înfăţişare, cel mai târziu, pentru faptele petrecute înainte de această dată. 
    Pentru faptele petrecute după această dată, pârâtul poate face cerere reconvenţională 
până la începerea dezbaterilor asupra fondului în cererea reclamantului. 
    Cererea pârâtului se va face la aceeaşi instanţă şi se va judeca împreună cu cererea 
reclamantului (art. 608 alin. 2 C. proc. civ.). 
    În cazul  în  care motivele  divorţului  s-au ivit  după începerea dezbaterilor  la  prima 
instanţă şi în timp ce judecarea primei se află în apel, cererea pârâtului va fi făcută direct 
la secţia judecătoriei învestită cu judecarea apelului (art. 609 C. proc. civ.). 
    Neintroducerea cererii în termenele menţionate mai sus se sancţionează cu decăderea 
soţului pârât din dreptul de a cere divorţul, cu excepţia cazului când cererea reclamantului 
a fost respinsă şi motivele divorţului s-au ivit ulterior (art. 610 C. proc. civ.). 
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   4. Cereri accesorii 
    Cererea pentru pensie alimentară se va face la judecătoria învestită cu soluţionarea 
cererii de divorţ, chiar dacă între timp s-au ivit modificări cu privire la domiciliul părţilor 
(art. 611 C. proc. civ.). Acesta este un caz de prorogare de competenţă care operează în 
favoarea instanţei învestită cu cererea de divorţ. 
    Cererile accesorii pot avea ca obiect: stabilirea numelui pe care-l vor purta soţii după 
divorţ (art. 40 din C. familiei), stabilirea pensiei de întreţinere între soţi (art. 41 din C. 
familiei),  împărţirea  bunurilor  comune  (art.  36  din  C.  familiei),  atribuirea  locuinţei 
comune, încredinţarea copiilor minor, îndeplinirea obligaţiei de întreţinere faţă de aceştia, 
stabilirea celui care va administra bunurile minorului (art. 43, C. familiei). 

   5. Măsuri provizorii 
    De asemenea, instanţa poate lua pe tot cursul procesului, prin ordonanţă preşedinţială, 
măsuri vremelnice cu privire la încredinţarea copiilor minori, la obligaţia de întreţinere, la 
alocaţia pentru copii şi la folosirea locuinţei (art. 6132, C. proc. civ.). Această posibilitate 
este oferită de lege ţinându-se cont de rolul important pe care-l au aceste cereri în cadrul 
procesului de divorţ. 
    Dacă nici unul din soţi nu solicită luarea măsurilor provizorii cu privire la încredinţarea 
minorilor, instanţa le va pune din oficiu în discuţia părţilor. 

   6. Prezenţa părţilor 
    La judecata în primă instanţă, părţile se vor înfăţişa personal, cu excepţia cazului în 
care unul dintre soţi execută o pedeapsă privativă de libertate, este grav bolnav, este pus 
sub interdicţie sau are reşedinţa în străinătate. În aceste cazuri părţile se vor putea înfăţişa 
prin mandatar (art. 614 C. proc. civ.). 
    Prezenţa  reclamantului  este  obligatorie  la  judecarea  fondului  cauzei.  Dacă  acesta 
lipseşte nejustificat şi se înfăţişează numai pârâtul, cererea va fi respinsă ca nesusţinută 
(art. 616 C. proc. civ.). 
    Dacă procedura de citare a soţului pârât a fost îndeplinită, iar acesta nu se prezintă, 
cererea  se  judecă  conform  regulilor  de  drept  comun.  Dacă  pârâtul  a  făcut  cerere 
reconvenţională,  el  este  obligat  să se prezinte la termenul  de judecată  sub sancţiunea 
decăderii, soţul nemaiputând cere divorţul pentru motivele proprii avute până atunci. 
    În  cazul  în  care,  la  judecata  în  primă instanţă,  lipsesc  ambele  părţi,  cererea  va  fi 
respinsă ca nesusţinută. 
    Dacă procedura de citare a soţului pârât a fost îndeplinită prin afişare, iar acesta nu s-a 
prezentat  la  primul  termen de  judecată,  instanţa  va  cere  dovezi  sau  va  verifica  dacă 
pârâtul îşi are domiciliul la locul indicat în cerere şi, dacă se constată că nu domiciliază 
acolo, va dispune citarea lui la domiciliu sau, dacă este cazul la locul de muncă (art. 6161 

C. proc. civ.). 
    În cazul divorţului prin acordul părţilor este absolut necesară,  la judecata în primă 
instanţă,  prezenţa  ambilor  soţi  deoarece,  cu această ocazie,  ei  sunt întrebaţi  dacă mai 
stăruie în hotărârea de a desface căsătoria. În lipsa unuia dintre soţi, cererea este respinsă. 
    Când din căsătorie au rezultat copii minori, va fi citată şi ascultată autoritatea tutelară. 
Ascultarea  copiilor  minori  în  procesele  de  divorţ,  în  vederea  încredinţării  lor,  este 
obligatorie  începând cu vârsta  de 10 ani  (art.  42 C.  fam.).  Minorul  va fi  ascultat  în 
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Camera de consiliu. Minorul nu are obligaţia de a depune jurământ dacă nu a împlinit 14 
ani, în acest caz fiind atenţionat să spună adevărul (art. 193 alin. 10 şi art. 195 C. proc. 
civ.) 
    După  cum  am  mai  precizat,  participarea  procurorului,  la  procesele  în  care  sunt 
implicaţi  copii  minori,  este obligatorie.  Acesta poate interveni,  în apărarea intereselor 
minorilor, în orice fază a procesului. 

   7. Procedura de judecată 
    Cererea de divorţ se judecă în şedinţă publică. Instanţa va putea să dispună judecarea 
în camera de consiliu, dacă apreciază că prin aceasta se asigură o mai bună judecare sau 
administrare a probelor. În ambele cazuri hotărârea se pronunţă în şedinţă publică (art. 
615 C. proc. civ.). 
    Hotărârea de divorţ poate fi pronunţată împotriva ambilor soţi, chiar dacă numai unul 
dintre soţi a făcut cerere, dacă din dovezile administrate reiese vina amândurora (art. 617 
alin. 1 C. proc. civ.). 
    Hotărârea de divorţ nu se va motiva, dacă ambele părţi solicită instanţei acest lucru 
(art. 617 alin. 2 C. proc. civ.). 
    În cazul divorţului prin acordul părţilor, instanţa va dispune desfacerea căsătoriei fără a 
pronunţa divorţul din vina unuia sau a ambilor soţi (art. 617 alin. 3 C. proc. civ.). 
    Reclamantul poate renunţa la cerere în tot cursul judecăţii înaintea instanţelor de fond, 
chiar  dacă  pârâtul  se  împotriveşte.  Renunţarea  reclamantului  nu  are  nici  o  influenţă 
asupra cererii formulate de pârât (art. 618 alin. 1 C. proc. civ.). 
    Cu toate acestea, reclamantul poate formula o nouă cerere pentru fapte petrecute după 
împăcare, putându-se folosi şi de faptele vechi (art. 618 alin. 2 C. proc. civ.). 

   8. Hotărârea de divorţ 
    În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile legale cu privire la desfacerea căsătoriei prin 
divorţ, instanţa pronunţă o hotărâre în acest sens. Divorţul poate fi pronunţat din vina 
unuia sau a altuia dintre soţi ori din vina amândorura. Cu toate acestea, când divorţul este 
solicitat pe baza  art. 38 alin. 2 din C. familiei sau pe motiv de alienaţie sau debilitate 
mintală, instanţa va constata desfacerea căsătoriei fără a mai pronunţa divorţul din vina 
soţului pârât. 
    Conform art. 42 din C. familiei, odată cu pronunţarea hotărârii de divorţ, în cazul în 
care  din  căsătorie  au  rezultat  copii  minori,  instanţa  trebuie  să  stabilească  cui  vor  fi 
încredinţaţi  aceştia,  pensia  de  întreţinere,  modalitatea  de  exercitare  a  drepturilor  şi 
îndatoririlor  părinteşti,  inclusiv  a  dreptului  de  a  avea  legături  personale  cu  minorul. 
Hotărârea  de  divorţ  va  mai  cuprinde,  în  măsura  în  care  au  făcut  obiectul  judecăţii, 
dispoziţii cu privire la: încredinţarea copiilor minori, îndeplinirea obligaţiei de întreţinere 
faţă de aceştia, numele pe care-l vor purta soţii după căsătorie, îndeplinirea obligaţiei de 
întreţinere între soţi,  împărţirea bunurilor comune (art.  36, C. familiei) sau a locuinţei 
comune, stabilirea celui care va administra bunurile minorului (art. 43 C. familiei). 

   9. Căi de atac 
    Hotărârea de divorţ, pronunţată în primă instanţă, poate fi atacată cu apel sau recurs în 
termen de 30 de zile de la comunicare (art. 619 C. proc. civ.). 
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    Apelul, sau după caz, recursul reclamantului împotriva hotărârii prin care s-a respins 
cererea va fi respins ca nesusţinut, dacă la judecată se prezintă numai pârâtul (art. 619 
alin. 2 C. proc. civ.). 
    Apelul sau recursul pârâtului va fi judecat chiar dacă se înfăţişează numai reclamantul 
(art. 619 alin. 3 C. proc. civ.). 
    Hotărârea care se pronunţă pe baza acordului părţilor este definitivă şi irevocabilă în 
ceea ce priveşte divorţul (art. 619 alin. 4 C. familiei). 
    Hotărârea  dată  în  materie  de  divorţ  nu  este  supusă  revizuirii  (art.  619  alin.  5  C. 
familiei). 
    Competenţa de judecată a apelului şi a recursului aparţine tribunalului, respectiv Curţii 
de apel. 

   10. Efectele hotărârii de divorţ 
    Căsătoria este desfăcută din ziua când hotărârea de divorţ a rămas irevocabilă (art. 39 
alin. 1, C. familiei). 
    Hotărârea rămasă irevocabilă, va fi comunicată serviciului de stare civilă pentru a face 
menţiunea pe marginea actului de căsătorie. Dacă în timpul procesului de divorţ unul din 
soţi decedează, căsătoria încetează iar acţiunea de divorţ se stinge. 
    În timpul procesului de divorţ, inclusiv în faţa instanţei de apel sau de recurs, soţii se 
pot împăca iar acţiunea de divorţ se stinge. Reclamantul va putea intenta o nouă cerere de 
divorţ pentru fapte petrecute după împăcare dar se va putea folosi şi de fapte vechi (art. 
618 alin. 2). 

6.4 Efectele divortului

A. Relaţiile personale dintre soţi. 
    Aceste efecte privesc: calitatea de soţ, obligaţia de sprijin moral reciproc, obligaţia de 
fidelitate, numele pe care-l vor purta soţii după divorţ, capacitatea de exerciţiu. 
    Efectele divorţului operează numai pentru viitor, nu şi pentru trecut. 
    Prin urmare, fiecare soţ divorţat se poate recăsători atât cu fostul soţ, cât şi cu o altă 
persoana. 
    Încetând  calitatea  de  soţ,  încetează  obligaţia  de  sprijin  moral  reciproc,  precum şi 
obligaţia de fidelitate. Ca atare, nu mai poate fi săvârşită infracţiunea de adulter. 
    În ceea ce priveşte numele pe care-l vor purta soţii după divorţ, C. familiei, în art. 40 
alin.  3,  precizează  că  fiecare  dintre  foştii  soţi  redobândeşte  numele  avut  înainte  de 
încheierea căsătoriei. 
    Cu toate acestea, există posibilitatea menţinerii numelui purtat în timpul căsătoriei şi 
după desfacerea acesteia prin divorţ. De exemplu, în cazul în care unul dintre foştii soţi a 
devenit cunoscut sub numele purtat în timpul căsătoriei ca artist, scriitor, avocat, om de 
afaceri  etc.  În acest sens, soţii  se pot învoi ca acela dintre ei  care a purtat  în timpul 
căsătoriei numele de familie al celuilalt soţ, să păstreze acest nume şi după desfacerea 
căsătoriei (art. 40 alin. 1 din C. fam.). 
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    Instanţa de judecată va lua cunoştinţă de această învoială prin hotărârea de divorţ. 
    Dacă soţii nu se înţeleg în această privinţă, instanţa de judecată poate, pentru motive 
temeinice,  să  încuviinţeze  pe  soţul  respectiv  să-şi  menţină  numele  luat  la  încheierea 
căsătoriei (art. 40 alin. 2 din C. fam.). În practică s-a ajuns la concluzia că prin motive 
temeinice  urmează  să  se  înţeleagă  orice  interes  care  ar  fi  vătămat  prin  schimbarea 
numelui purtat de soţ în timpul căsătoriei, interes care poate fi nu numai de ordin moral, 
dar şi material. Spre exemplu, încredinţarea copilului, cu ocazia divorţului, mamei pentru 
creştere  şi  educare  constituie  un  motiv  temeinic  pentru  ca  instanţa  să  încuviinţeze 
păstrarea de către aceasta, după divorţ, a numelui din timpul căsătoriei,  chiar dacă nu 
există înţelegere în acest sens între soţi. 
    În cazul în care divorţul are loc mai înainte de împlinirea vârstei de 18 ani de către 
unul dintre soţi, capacitatea deplină de exerciţiu dobândită prin încheierea căsătoriei de 
către acel soţ nu se pierde. 
    De asemenea, divorţul nu are nici o influenţă asupra cetăţeniei (art. 4 din Legea  nr. 
21/1991 privind cetăţenia română). 

B. Impartirea bunurilor comune. 
    Potrivit art. 36 alin. 1 din Codul familiei, bunurile comune se împart între soţi potrivit 
învoielii  lor.  Dacă  soţii  nu  se  înţeleg  asupra  împărţirii  bunurilor  comune,  va  hotărî 
instanţa. 
    Împărţirea bunurilor comune prin învoiala părţilor. 
    Convenţia care consacră învoiala părţilor poate interveni înainte de intentarea acţiunii 
(forma notarială, care are efect sub rezerva desfacerii căsătoriei), în timpul procesului de 
divorţ  (prin  declaraţie  verbală  în  faţa  instanţei  consemnată  în  încheierea  de  şedinţă, 
precum şi prin formă notarială), după rămânerea definitivă a hotărârii de divorţ sau după 
înregistrarea hotărârii de divorţ pe margine actului de căsătorie. 
    Prin învoiala  soţilor  pot fi  determinate,  în natură,  bunurile  care urmează să revină 
fiecăruia  dintre  ei.  De  asemenea,  învoiala  poate  avea  ca  obiect  stabilirea  drepturilor 
fiecărui soţ asupra unei cote-părţi din bunurile comune. 
    Învoiala  soţilor  poate  interveni  cu  privire  la  toate  bunurile  comune  sau  numai  cu 
privire la o parte dintre acestea. 
    În ceea ce priveşte forma pe care o îmbracă învoiala soţilor, se vor aplica regulile din 
dreptul comun referitoare la actele juridice. 
    Împărţirea bunurilor comune prin hotărâre judecătorească. 
    După cum am mai precizat, în cazul în care soţii nu se înţeleg cu privire la împărţirea 
bunurilor comune, va hotărî instanţa judecătorească pe baza cererii formulate de unul din 
soţi. 
    Cererea cu privire la împărţirea bunurilor comune poate fi introdusă după desfacerea 
căsătoriei, prin divorţ, pe calea unei acţiuni principale, o dată cu acţiunea de divorţ sau în 
orice alt moment după aceea pe calea unei acţiuni accesorii sau incidentale (art. 17 C. 
proc. civ.). 
    Pentru a stabili cota ce se cuvine fiecărui soţ cu privire la bunurile comune, instanţa 
poate utiliza două criterii. 
    Primul criteriu este acela al împărţirii bunurilor comune în mod egal între soţi şi are la 
bază principiul egalităţii dintre bărbat şi femeie. 
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    Al  doilea  criteriu  este  acela  al  contribuţiei  soţilor  la  dobândirea  şi  conservarea 
bunurilor comune. 
    Întrucât  Codul  familiei  nu conţine  o  dispoziţie  expresă  în  acest  sens,  acest  fapt  a 
permis literaturii şi practicii juridice să se pronunţe cu privire la cel de-al doilea criteriu. 
    Numai în cazul în care nu se poate determina contribuţia fiecărui soţ la dobândirea 
bunurilor comune, instanţa poate împărţi bunurile comune în mod egal. 
    Contribuţia soţilor la dobândirea bunurilor comune poate fi dovedită prin orice mijloc 
de probă. 
    Procedura partajului este reglementată de art. 6731-art. 67314 din C. de proc. civilă. 
    Competenţa de judecată a cererii de împărţire a bunurilor comune aparţine instanţei 
învestită cu soluţionarea cererii de divorţ, dacă împărţirea se face în cadrul procesului de 
divorţ. Dacă împărţirea se face după divorţ, pe cale principală, instanţa competentă este 
determinată conform dreptului comun în materie de competenţă. 
    Acţiunea privind împărţirea bunurilor comune este imprescriptibilă. 
    Cererea de chemare în judecată va menţiona numele soţului pârât,  bunurile supuse 
împărţelii,  evaluarea  lor,  locul  unde  se  află  acestea,  persoanele  care  le  deţin  sau  le 
administrează (art. 6733 din C. proc. civ.). 
    Instanţa va hotărî, în primul rând, potrivit învoielii părţilor, chiar dacă aceasta priveşte 
numai o parte din bunuri. 
    Dacă părţile nu se învoiesc, instanţa este cea care va proceda la împărţirea bunurilor. 
Împărţeala se va face, în natură, cu plata eventuală a unei sulte. Dacă instanţa are nevoie 
de operaţiuni de măsurătoare sau evaluare, pentru care nu are date suficiente, va dispune 
efectuarea unei expertize (art. 6736 din C. proc. civ.). 
    Loturile  propuse  spre  atribuire  vor  fi  menţionate  într-o  încheiere.  Dacă  după 
pronunţarea încheierii  se descoperă şi  alte  bunuri  în legătură cu care nu a avut loc o 
dezbatere contradictorie,  instanţa va pronunţa o nouă încheiere (art.  6737 din C. proc. 
civ.). 
    La  formarea  şi  atribuirea  loturilor  se  va  avea  în  vedere  contribuţia  fiecărui  soţ  la 
dobândirea  bunurilor,  natura  bunurilor,  domiciliul  şi  ocupaţia  soţilor,  acordul  lor, 
mărimea cotei-părţi a fiecăruia, eventuale construcţii sau îmbunătăţiri făcute de un soţ cu 
acordul celuilalt (art. 6739 din C. proc. civ.). 
    În cazul în care împărţeala în natură nu este posibilă sau ar cauza pierderi economice, 
instanţa îl  poate atribui provizoriu unuia dintre soţi, stabilind termenul în care trebuie 
plătită sultă celuilalt soţ (art. 67310 din C. proc. civ.). 
    Plata  la  termen a  sultei  dă  posibilitatea  instanţei  de  atribuire  definitivă  a  bunului. 
Dimpotrivă,  în caz de neplată la termen,  instanţa poate atribui  bunul celuilalt  soţ  sau 
poate dispune vinderea lui  la  licitaţie.  Pentru motive  temeinice,  instanţa poate atribui 
definitiv, prin hotărâre asupra fondului, bunul unuia din soţi, stabilind cu această ocazie şi 
sulta. 
    În cazul imposibilităţii de partajare a bunurilor, refuzului fiecăruia dintre soţi de a cere 
atribuirea  bunului,  precum şi  în  ipoteza  neplăţii  sultei,  se  poate  recurge  la  vânzarea 
acestora la licitaţie (art. 67311 din C. proc. civ.). 
    Vânzarea se poate face prin bună-învoială, în termenul stabilit  de instanţă (care nu 
poate depăşi 6 luni) sau prin intermediul executorului judecătoresc (art. 67311 alin. 2 din 
C. proc. civ.). 
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    Preţul obţinut se va împărţi  între soţi.  Instanţa judecătorească poate dispune luarea 
unor măsuri de conservare până la soluţionarea cererii de divorţ. De exemplu, numirea 
unui sechestru judiciar în cazul în care există pericolul înstrăinării sau deteriorării unei 
părţi din bunuri de către unul din soţi în detrimentul celuilalt soţ. 
    Bunurile supuse împărţirii devin bunuri proprii la data desfacerii căsătoriei. În sprijinul 
acestei opinii sunt aduse următoarele argumente: 
   a. bunurile dobândite după data desfacerii căsătoriei de oricare dintre foştii soţi, sunt 
bunuri proprii; 
   b. prezumţia legală de mandat tacit nu mai poate funcţiona după desfacerea căsătoriei; 
   c. obligaţiile asumate de foştii soţi nu mai pot fi considerate comune. 
    Proprietatea devălmaşă continuă să subziste şi după desfacerea căsătoriei prin divorţ 
până la data împărţirii bunurilor comune. 

C. Relaţiile patrimoniale dintre soţi. 
    Ca urmare a încetării calităţii de soţ, încetează obligaţia de a contribui la cheltuielile 
familiei, precum şi obligaţia de sprijin material. În ciuda acestui fapt, în anumite condiţii, 
obligaţia legală de întreţinere subzistă. Este cazul soţului vinovat de desfacerea căsătoriei, 
obligat la întreţinerea celuilalt soţ aflat în stare de nevoie. Această obligaţie subzistă până 
la recăsătorirea soţului aflat în stare de nevoie sau până la încetarea acestei situaţii. 
    Locuinţa comună care se află în coproprietatea soţilor va face obiectul partajului. Se va 
avea  în  vedere  procedura  partajului  indicată  mai  sus,  acordîndu-se  prioritate  soţului 
căruia i s-au încredinţat copiii. 
    În cazul în care soţii erau chiriaşi, drept locativ au ambii soţi, chiar dacă numai unul 
dintre ei este parte în contractul de închiriere. Acest drept îl au şi descendenţii, respectiv 
ascendenţii prin simpla locuire cu titularul contractul (art. 27, lit. a şi b din Legea  nr. 
114/1996). Alte persoane dobândesc drepturi locative numai în măsura în care locuiesc 
cu titularul şi sunt stipulaţi în contract. În cazul divorţului, unul din soţi (care poate fi 
chiar titularul) poate părăsi locuinţa comună fără a afecta drepturile locative ale celorlalţi. 
Dacă soţii nu se înţeleg, locuinţa va fi atribuită de instanţă soţului căruia i s-au încredinţat 
copiii iar, în lipsa acestora, soţului care a obţinut divorţul. 

D. Relaţiile personale dintre părinţi şi copiii minori. 
    Aceste efecte au în vedere, în primul rând, încredinţarea copiilor minori. 
    În acest sens, art. 42 alin. 1 din C. familiei menţionează că instanţa de judecată trebuie 
să se pronunţe prin hotărârea de divorţ şi asupra încredinţării copiilor minori, ţinând cont 
de interesul acestora. 
    Doctrina a identificat o serie de factori în funcţie de care se determină interesul copiilor 
minori: posibilităţile materiale ale părinţilor, vârsta copilului, comportarea părinţilor faţă 
de copil înainte de divorţ,  legăturile de afecţiune stabilite între copil  şi  familie,  sexul 
copilului, starea sănătăţii lui, serviciul pe care-l au soţii etc. (Ion P. Filipescu, Tratat de 
dreptul familiei). 
    Instanţa se va pronunţa cu privire la încredinţarea copiilor minori indiferent că a fost 
făcută sau nu cerere expresă în acest sens de unul dintre părinţi. 
    Pentru a se pronunţa în privinţa copiilor minori, instanţa va asculta părinţii, autoritatea 
tutelară şi pe copiii care au împlinit vârsta de 10 ani (art. 42 alin. 1 C. familiei). 
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    În practica şi literatura de specialitate s-a decis că, în procesele de divorţ unde există 
copii  minori,  participarea  autorităţii  tutelare  la  dezbateri  nu  este  obligatorie  fiind 
suficientă expunerea în scris a punctului sau de vedere. Acesta nu este obligatoriu pentru 
instanţă fiind doar consultativ. Opinia autorităţii tutelare are la bază o anchetă socială. 
    Copilul minor va fi ascultat în camera de chibzuire. Dacă instanţa consideră necesar, ea 
va asculta copilul fără ca părţile sau alte persoane să fie prezente (art. 1441 din C. de proc. 
civ.). 
    Participarea procurorului la cauzele în care sunt implicaţi copii minori este obligatorie. 
    Încredinţarea  copilului  minor  poate  fi  rezultatul  înţelegerii  dintre  părinţii  acestuia, 
înţelegere consfinţită de instanţa de judecată (art. 42 alin. 4 din C. familiei). 
    Pentru motive temeinice,  copiii  pot fi  încredinţaţi  unor rude ori  altor  persoane,  cu 
consimţământul acestora, sau unor instituţii de ocrotire (art. 42 alin. 2 din C. familiei). 
    Părintele divorţat, căruia i s-a încredinţat copilul, exercită cu privire la acesta drepturile 
părinteşti (art. 43 alin. 1 C. familiei). 
    Părintele  divorţat,  căruia  nu  i  s-a  încredinţat  copilul,  păstrează  dreptul  de  a  avea 
legături personale cu acesta, precum şi de a veghea la creşterea, educarea, învăţătura şi 
pregătirea lui profesională (art.  43 alin.  3 C. familiei).  Modalităţile  prin care poate fi 
exercitat acest drept pot fi următoarele: vizitarea copilului la locuinţa părintelui căruia 
acesta i-a fost încredinţat, lăsarea copilului în vizită la locuinţa părintelui căruia nu i s-a 
încredinţat, vizitarea copilului la şcoală, petrecerea vacanţelor şcolare la ambii părinţi. 
    Când copilul a fost încredinţat  unei alte persoane sau instituţii  de ocrotire,  instanţa 
judecătorească va stabili care dintre părinţi va exercita dreptul de a-i administra bunurile 
şi de a-l reprezenta sau de a-i încuviinţa actele. Persoana sau instituţia de ocrotire căreia i 
s-a încredinţat  copilul  va avea faţă de acesta numai drepturile  şi  îndatoririle  ce revin 
părinţilor privitor la persoana copilului (art. 43 alin. 2 C. familiei). 
    În cazul  schimbării  împrejurărilor  avute în vedere la încredinţarea copilului  minor, 
instanţa  judecătorească  poate  modifica  măsurile  cu  privire  la  drepturile  şi  obligaţiile 
personale şi patrimoniale dintre părinţii divorţaţi şi copii. 
    Această modificare intervenită cu privire la persoana copilului minor trebuie să fie 
temeinic motivată. De exemplu, rămânerea copilului minor la acel părinte ar putea avea 
drept consecinţă periclitarea dezvoltării lui fizice şi morale. 
    Modificarea măsurilor luate se face cu respectarea dispoziţiilor art. 42, alin. 1 şi 2 din 
C. familiei. 

Capitolul VII – RUDENIA SI AFINITATEA

7.1 Noţiune. 
    Aşa cum rezultă din art. 45 alin. 1 din C. familiei rudenia reprezintă legătura bazată pe 
descendenţa unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au 
un ascendent comun. 

7.2 Formele rudeniei. 
   1. Rudenia în linie dreaptă 
    Rudenia  în  linie  dreaptă  este  legătura  bazată  pe  descendenţa  directă  (de  exemplu, 
părinţi - copii) sau indirectă (de exemplu, bunici - nepoţi) a unei persoane din alta. 
    La rândul ei rudenia în linie dreaptă poate fi ascendentă şi descendentă. 
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   a) Rudenia ascendentă este aceea care face legătura dintre o persoană şi cei din care 
coboară (de exemplu, copil din părinţi, bunici, străbunici etc). 
   b) Rudenia descendentă creează legătura dintre o persoană şi cei care coboară din ea 
(de exemplu, părinţi-copil, nepot de copil, etc). 

   2. Rudenia în linie colaterală 
    Rudenia în linie colaterală se bazează pe faptul că mai multe persoane au un ascendent 
comun. De exemplu, fraţii între ei, verii primari între ei. 
    Fraţii pot fi: 
   - buni: când au aceeaşi părinţi; 
   - cosângeni: când au tată comun; 
   - uterini: când au aceeaşi mamă. 

   3. Rudenia din căsătorie 
    Rudenia întemeiată pe filiaţia din căsătorie poartă denumirea de rudenie din căsătorie. 
La rândul ei, filiaţia din căsătorie defineşte acea situaţie în care concepţia sau naşterea 
unei persoane are loc în timpul căsătoriei părinţilor săi. 

   4. Rudenia din afara căsătoriei 
    În schimb, rudenia care are la bază filiaţia din afara căsătoriei (concepţia sau naşterea 
unei  persoane  are  loc  fără  ca  părinţii  acesteia  să  fie  căsătoriţi)  poartă  denumirea  de 
rudenie din afara căsătoriei. 
    Indiferent că rudenia este din căsătorie sau din afara căsătoriei, ambele beneficiază de 
acelaşi  regim de ocrotire.  Acest  lucru este  confirmat de  art.  63 din C. familiei,  care 
precizează: copilul din afara căsătoriei a cărui filiaţie a fost stabilită are faţă de părintele 
său şi rudele acestuia, aceeaşi situaţie legală ca a copilului din căsătorie. De asemenea, 
art. 48 alin. 3 din Constituţie menţionează: copiii din afara căsătoriei sunt egali în faţa 
legii cu cei din căsătorie. 

7.3 Gradul de rudenie. 
    Instrumentul  juridic  prin  intermediul  căruia  se  măsoară  distanţa  între  rude  poartă 
denumirea de grad de rudenie. 
    Gradul de rudenie se stabileşte în mod diferit în funcţie de linia de rudenie. 
    Conform  art.  46 din  C.  familiei,  la  rudenia  în  linie  dreaptă,  gradul  de  rudenie  se 
socoteşte după numărul naşterilor. Astfel, fiul şi tatăl sunt rude de gradul I iar nepotul de 
fiu şi bunicul sunt rude de gradul II. 
    La rudenia în linie colaterală, gradul de rudenie se stabileşte după numărul naşterilor, 
urcând de la una dintre rude până la ascendentul comun şi coborând de la acesta până la 
cealaltă rudă. Astfel, fraţii sunt rude de gradul al doilea, unchiul şi nepotul sunt rude de 
gradul al treilea, verii primari în gradul al patrulea. 
    Trebuie remarcat faptul că pe linie colaterală nu există rude de gradul I. 

7.4 Întinderea rudeniei. 
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    În general, relaţiile de rudenie sunt relevante doar în măsura în care determină efecte în 
plan juridic. De exemplu,  art. 6 din C. familiei precizează că este oprită căsătoria între 
rude până la gradul patru inclusiv. De asemenea, nu pot fi ascultaţi, ca martori, într-un 
proces rudele până la gradul trei inclusiv (art. 189 C. proc. civ.) sau, în caz de divorţ, 
copiii pot fi încredinţaţi unor rude (art. 42 C. fam.), nespecificându-se gradul de rudenie 
al acestora. 

7.5 Dovada rudeniei. 
    În  funcţie  de  interesul  urmărit  prin  dovedirea  rudeniei,  mijloacele  de  probă  sunt 
diferite. 
    Actele de stare civilă constituie mijloace de probă dacă se urmăresc efecte de stare 
civilă. 
    În ciuda acestui  fapt,  starea  civilă  poate fi  dovedită prin orice  mijloc de probă în 
următoarele cazuri: 
   - când dovada filiaţiei  faţă  de  mamă  nu se  poate  face  prin  înscrisul  constatator  al 
naşterii sau când se contestă realitatea celor cuprinse în certificatul constatator al naşterii, 
în privinţa filiaţiei faţă de mamă (art. 50 C. fam.). 
   - când reconstituirea sau întocmirea actelor de stare civilă se face, la cerere, pe motiv că 
registrele de stare civilă au fost pierdute sau distruse, de exemplu (art. 52-54 Legea nr. 
119/1996 privind actele de stare civilă). 
    În cazul în care prin dovedirea rudeniei se urmăresc interese patrimoniale, în practică 
s-a stabilit că se poate apela şi la alte mijloace de probă decât actele de stare civilă, cu 
condiţia ca aceste probe să nu fie contrare certificatelor de stare civilă prezentate. 
    Atunci când incidenţa unor dispoziţii legale este condiţionată de existenţa calităţii de 
rudă,  dovada  acesteia  poate  fi  făcută  prin  orice  mijloc  de  probă.  De  exemplu, 
încredinţarea  copiilor  din  căsătorie,  în  cazul  divorţului,  unor  rude  (art.  42 C.  fam.); 
opoziţia la căsătorie, întemeiată pe rudenie (art. 6 şi  7 C. fam.); recuzarea judecătorilor 
sau experţilor pe motiv de rudenie (art. 27,  28,  204 din C. proc. civ.), în materie  de 
societăţi comerciale, cu privire la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească magistraţii 
şi  controlorii  financiari  de  la  Curtea  de  Conturi;  în  materia  strămutării  proceselor; 
stabilirea obligaţiei de întreţinere între rudele prevăzute de  art. 86 alin. 1 din C. fam.; 
aprobarea de către autoritatea tutelară  a plăţii  creanţelor pe care le  au faţă de minor, 
tutorele,  soţul,  o rudă în linie dreaptă sau fraţii  ori surorile tutorelui (art.  126 din C. 
fam.); instituirea curatelei la cererea celor îndreptăţiţi, a rudelor, spre exemplu (art. 154 
din C. fam.); înlăturarea martorilor propuşi spre ascultare, pe motiv de rudenie. 

7.5 Afinitatea. 
    Afinitatea sau alianţa reprezintă legătura dintre soţ şi rudele celuilalt soţ (de exemplu 
legătura dintre cumnaţi ori cea dintre socrii şi ginere sau noră). 
    Afinitatea nu există între rudele unui soţ şi rudele celuilalt soţ. 
    Afinitatea există numai în cazul căsătoriei şi a rudeniei stabilită legal. Prin urmare, 
afinitatea ia sfârşit la încetarea căsătoriei sau a adopţiei. 
    Concubinajul nu stă la baza afinităţii. 
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    Afinitatea  durează  atâta  vreme  cât  există  căsătoria  sau  rudenia.  Uneori  efectele 
afinităţii se întind dincolo de limitele existenţei acesteia (de exemplu, în cazul recuzării 
judecătorilor - foşti soţi). 
    În  privinţa  felurilor  şi  gradului  afinităţii,  se  aplică,  prin  asemănare,  regulile  de  la 
rudenia firească. 
    Dovada afinităţii se face probând rudenia sau căsătoria. 
    Efectele afinităţii  sunt evidente,  spre exemplu,  în materia  nedemnităţii  succesorale, 
recuzării judecătorilor, strămutării proceselor, în materia martorilor. 

Capitolul VIII – FILIATIA FIREASCA

8.1 Definiţia filiaţiei. 
    Doctrina a identificat două sensuri ale noţiunii de filiaţia: 
    În sens larg, filiaţia desemnează un şir neîntrerupt de naşteri care leagă o persoană de 
un strămoş al ei. 
    În sens restrâns, filiaţia este raportul de descendenţă dintre un copil şi fiecare dintre 
părinţii săi. 

8.2 Felurile filiaţiei. 
    Filiaţia este de două feluri: 
   - filiaţia faţă de mamă sau maternitate 
   - filiaţia faţă de tată sau paternitatea 
    Fiecare dintre acestea poate fi din căsătorie sau din afara căsătoriei. 
    Filiaţia  din  căsătorie  defineşte  acea  situaţie  în  care  conceperea  sau  naşterea  unei 
persoane are loc în timpul căsătoriei părinţilor săi. 
    În cazul filiaţiei din afara căsătoriei, concepţia sau naşterea unei persoane are loc fără 
ca părinţii acesteia să fie căsătoriţi. 

8.3 Filiaţia faţă de mamă (maternitatea). 
    Legătura  juridică  dintre  un copil  şi  mama sa  poartă  denumirea  de  maternitate  sau 
filiaţie faţă de mamă. 
    Filiaţia faţă de mamă presupune existenţa următoarelor elemente: 
   - faptul naşterii copilului; 
   - identitatea acestuia cu cel despre a cărui filiaţie este vorba. 

8.4 Dovada filiatiei:     Certificatul de naştere.   
    Dovada filiaţiei faţă de mamă se face prin certificatul de naştere. 
    Aşa cum precizează  art. 47 alin. 1 din C. familiei, filiaţia faţă de mamă rezultă din 
faptul naşterii. Acest fapt presupune dovedirea celor două elemente ale filiaţiei faţă de 
mamă, şi anume: faptul naşterii copilului, precum şi identitatea acestuia cu cel despre a 
cărui filiaţie este vorba. 

8.5 Concordanţa certificatului de naştere cu posesia de stat. 
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    Posesia de stat sau folosirea stării civile este definită în doctrină ca fiind starea de fapt 
din care rezultă că un copil este al unei anumite femei. 
    Conform art. 51 din C. familiei, starea civilă care rezultă din certificatul de naştere şi 
folosirea stării civile conforme cu acest certificat nu pot fi contestate nici de copil, nici de 
o altă persoană. Existenţa acestei concordanţe între certificatul de naştere şi posesia de 
stat instituie o prezumţie absolută în ceea ce priveşte starea civilă astfel dovedită. 
    Problema stabilirii filiaţiei faţă de mamă poate fi ridicată în următoarele cazuri: 
   a. când nu există concordanţă între posesia de stat şi certificatul de naştere al copilului; 
   b. când copilul nu are nici certificat de naştere, nici posesie de stat; 
   c. când copilul are certificat de naştere dar nu are posesie de stat. 
    În aceste situaţii, copilul are la îndemână o acţiune în justiţie pentru dovedirea filiaţiei 
faţă de mamă, după cum orice persoană interesată poate contesta starea civilă arătată de 
certificatul de naştere. De asemenea, mama îşi poate recunoaşte la rândul ei copilul, în 
cazul în care acestuia îi lipseşte atât certificatul de naştere, cât şi posesia de stat. 

8.6 Recunoaşterea filiaţiei faţă de mamă. 
    Recunoaşterea  filiaţiei  faţă  de mamă desemnează  actul  prin  care  o  femeie  declară 
legătura de filiaţie dintre ea şi un copil despre care pretinde că este al său. 
    Caracterele recunoaşterii sunt următoarele: 
   a. recunoaşterea  este  un  act  declarativ  de  filiaţie;  Prin  recunoaşterea  filiaţiei  nu  se 
creează  o situaţie  juridică  nouă,  ci  se  confirmă o stare  deja  existentă.  Recunoaşterea 
produce efecte retroactiv şi faţă de toată lumea. 
   b. recunoaşterea este un act irevocabil; Aşa cum rezultă din art. 48 alin. 3 C. familiei, 
recunoaşterea filiaţiei este irevocabilă, chiar şi atunci când se face prin testament. 
   c. recunoaşterea este un act personal, în sensul că nu poate fi realizat decât de către 
mamă sau cel mult de către mandatar cu procură specială şi autentică 
   d. recunoaşterea  este  un act  unilateral  deoarece  produce  efecte  juridice  numai  prin 
exprimarea  voinţei  de  către  mamă.  De  aici  rezultă,  implicit,  că  nu  este  necesar 
consimţământul persoanei în favoarea căreia se face recunoaşterea. 
   e. recunoaşterea se face numai prin formele limitative prevăzute de lege. 
    Pentru  valabilitatea  recunoaşterii  de  maternitate,  este  necesar  ca  mama  să  aibă 
discernământ în momentul recunoaşterii. 
    Potrivit  art. 48 alin. 1 din C. fam. prevede că recunoaşterea filiaţiei  faţă de mamă 
poate interveni în următoarele cazuri: 
   - când naşterea nu a fost înregistrată în registrul de stare civilă; există mai multe motive 
pentru care naşterea nu a fost înregistrată. Astfel, fie nu au fost registre de stare civilă, fie 
înregistrarea naşterii a fost omisă deşi au existat registre de stare civilă. 
   - când copilul a fost trecut în registrul stării civile ca născut din părinţi necunoscuţi (art. 
22 din Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă). 

8.7 Formele recunoaşterii. 
    Recunoaşterea filiaţiei  faţă  de mamă se poate face într-una din următoarele forme, 
prevăzute de art. 48 alin. 2 din C. familiei: 
   - prin declaraţie  la serviciul  de stare civilă;  Deşi  recunoaşterea  maternităţii  poate fi 
făcută  la  orice  serviciu  de  stare  civilă,  art.  17  din  Legea  nr.  119/1996 prevede  că 
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înregistrarea acesteia se face la autoritatea administraţiei publice în a cărei rază teritorială 
s-a născut copilul. 
   - prin  înscris  autentic;  Filiaţia  faţă  de  mamă  poate  fi  recunoscută  fie  printr-un  act 
autentic  întocmit  în  faţa  notarului  (conform  Legii  nr.  35/1995 privind  activitatea 
notarială),  fie  printr-o  declaraţie  dată  în  faţa  instanţelor  judecătoreşti  (de  exemplu, 
recunoaşterea la interogator făcută în cadrul unui proces). 
   - prin testament.  Recunoaşterea se poate face prin oricare din formele testamentului 
prevăzute de lege: autentic, olograf, mistic, testament în formă specială (art. 868-886 C. 
civil).  Deşi  testamentul  este  esenţialmente  revocabil,  art.  48  alin.  3  din  C.  familiei 
precizează că recunoaşterea făcută, chiar prin testament, nu se poate revoca. 

8.8 Înscrierea recunoaşterii. 
    Recunoaşterea se înscrie prin menţiune pe marginea actului de naştere al persoanei a 
cărei maternitate a fost recunoscută (art. 44 din Legea  nr. 119/1996 privind actele de 
stare civilă). 
    Înscrierea menţiunii de stabilire a filiaţiei pe actul de naştere se face din oficiu sau la 
cererea celui interesat (art. 75 din Metodologia privind actele de stare civilă). 
    Actele, pe baza cărora se face această înscriere, sunt: 
   - declaraţia de recunoaştere a filiaţiei faţă de mamă dată în faţa ofiţerului de stare civilă; 
   - înscrisul autentic de recunoaştere a maternităţii; 
   - testamentul prin care se face recunoaşterea maternităţii; 
   - hotărârea  judecătorească definitivă  şi  irevocabilă  (art.  75 din Metodologia  privind 
actele de stare civilă). 
    Declaraţia  de recunoaştere  a unui  copil  din afara căsătoriei,  autentificată,  se  poate 
depune la oricare primărie, care o va trimite la primăria unde este păstrat actul de naştere 
al  celui  recunoscut,  pentru  a  se  face  menţiunea  de  recunoaştere  pe  marginea  actului 
respectiv (art. 75 alin. 2 din Metodologia privind actele de stare civilă). 
    Dacă recunoaşterea se face prin testament, persoana interesată depune la primăria de la 
domiciliul  său  o  copie  legalizată,  în  extras  a  testamentului.  Dispoziţiile  alineatului 
precedent se aplică în mod corespunzător (art. 75 alin. 3 din Metodologia privind actele 
de stare civilă). 
    Înscrierea menţiunii de recunoaştere a maternităţii poate fi operată şi din oficiu, având 
la  bază  comunicarea  biroului  notarial  care  a  efectuat  autentificarea  declaraţiei  sau  a 
testamentului (art. 75 alin. 4 din Metodologia privind actele civile). 
    Înscrierea  hotărârii  judecătoreşti,  definitive  şi  irevocabile,  privind  stabilirea 
maternităţii se face, la cererea persoanelor interesate, prin menţiune pe marginea actului 
de naştere al titularului acestuia (art. 77 alin. 1 din Metodologia privind actele de stare 
civilă). 
    Dacă  ulterior  recunoaşterii,  prin hotărâre  definitivă  şi  irevocabilă,  se  încuviinţează 
purtarea numelui  de familiei  al  mamei,  menţiunea se înscrie şi pe actul  de naştere al 
copilului (art. 77 alin. 2 din Metodologia privind actele de stare civilă) 
    După  operarea  menţiunii  de  recunoaştere  a  maternităţii,  se  retrage  certificatul  de 
naştere şi  se eliberează alt  certificat,  cu noile date de stare civilă  (art.  77 alin.  3 din 
Metodologia privind actele de stare civilă). 

8.9 Contestarea recunoaşterii. 
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    Recunoaşterea  care nu corespunde adevărului  poate fi  contestată,  oricând,  de orice 
persoană interesată (art. 49 C. familiei). 
    Prin urmare,  acţiunea în contestarea recunoaşterii  de maternitate  poate fi  introdusă 
chiar şi de către mama care a făcut recunoaşterea, precum şi de procuror (art. 47 Decretul 
nr. 32/1954; art. 45 C. pr. civ.). 
    Acţiunea în contestarea recunoaşterii de maternitate are ca efect înlăturarea legăturii de 
filiaţie pe care o instituise acea recunoaştere. 

8.10 Nulitatea recunoaşterii. 
    Sancţiunea care intervine în cazul în care recunoaşterea de maternitate s-a făcut cu 
nerespectarea condiţiilor de fond sau de formă prevăzute de lege este nulitatea absolută 
sau relativă, după caz. 
    De exemplu,  când recunoaşterea  este  făcută  de o altă  persoană  decât  mama,  când 
aceasta nu este făcută cu respectarea condiţiilor de formă prevăzute de lege (declaraţie la 
serviciul de stare civilă, înscris autentic sau testament), sancţiunea este nulitatea absolută. 

8.11 Stabilirea maternităţii pe cale judecătorească. 
    Conform art. 50 din Codul familiei, în cazul în care filiaţia faţă de mamă nu poate fi 
dovedită prin certificatul constatator al naşterii ori în cazul în care se constată realitatea 
celor  cuprinse  în  certificatul  constatator  al  naşterii,  aceasta  se  poate  stabili  pe  cale 
judecătorească, prin orice mijloc de probă. 
    Pornind  de  la  acest  text  legal,  putem  concluziona  că  acţiunea  în  justiţie  pentru 
stabilirea filiaţiei faţă de mamă poate fi introdusă în următoarele cazuri: 
   a. când din  orice  împrejurare,  dovada filiaţiei  faţă  de mamă nu se  poate  face  prin 
certificat constatator al naşterii. 
   b. când datele din certificatul de naştere nu corespund realităţii. 
    Acţiunea pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă aparţine numai copilului; în cazul în 
care copilul este minor sau este pus sub interdicţie, acţiunea pentru stabilirea filiaţiei faţă 
de mamă poate fi pornită de reprezentantul său legal (art. 52 alin. 1). Dreptul de a porni 
acţiunea pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă nu trece asupra moştenitorilor copilului, 
dar ei pot continua acţiunea începută de acesta (art. 52 alin. 2). 
    Acţiunea pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă poate fi pornită împotriva pretinsei 
mame, iar după moartea acesteia moştenitorilor pretinsei mame (art. 52 alin. 3). 
    Acţiunea în stabilirea filiaţiei faţă de mamă nu se prescrie în timpul vieţii copilului (art. 
52 alin. 4). 
    Pe baza hotărârii judecătoreşti rămase definitivă se face menţiune pe marginea actului 
de naştere al persoanei respective (art. 44 şi art. 45 din Legea nr. 119/1996). 
    Hotărârile  judecătoreşti  privind întocmirea,  reconstituirea,  anularea,  rectificarea  sau 
completarea actelor de stare civilă sunt opozabile terţilor. Ele pot fi combătute prin proba 
contrară (art. 23 Decretul nr. 31/1954 şi art. 44 şi 45 din Legea nr. 119/1996). 

8.12 Filiaţia faţă de tată (paternitatea). 
    Filiaţia faţă de tată sau paternitatea desemnează legătura juridică dintre un copil şi tatăl 
său. 
    Paternitatea poate fi: 
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   a. din căsătorie; 
   b. din afara căsătoriei. 
    În mod corelativ, copilul poate fi: 
   a. din căsătorie; 
    Potrivit art. 53 din C. familiei, copilul născut în timpul căsătoriei are ca tată pe soţul 
mamei.  Copilul născut în timpul căsătoriei lovite de nulitate absolută sau relativă este 
considerat din căsătorie (art. 23 alin. 2 din C. familiei). 
    Tot astfel, copilul născut după desfacerea, declararea nulităţii sau anularea căsătoriei 
are ca tată pe fostul soţ al mamei, dacă a fost conceput în timpul căsătoriei şi naşterea a 
avut loc înainte ca mama să fi intrat într-o nouă căsătorie. 
   b. din afara căsătoriei. 
    Copilul din afara căsătoriei este acela conceput şi născut în afara căsătoriei (art. 57 din 
C. familiei). 

A. Paternitatea din casatorie

1.Prezumţia de paternitate. 
    Instrumentul  juridic  cu  ajutorul  căruia  se  stabileşte  paternitatea  din  căsătorie  îl 
reprezintă prezumţia de paternitate. 
    Pentru a funcţiona această prezumţie trebuie să se stabilească filiaţia faţă de mamă şi 
căsătoria acesteia la data naşterii sau concepţiei copilului. 
    Prin urmare, la temelia prezumţiei de paternitate stă faptul naşterii sau al conceperii 
copilului în timpul căsătoriei. 
    Prezumţia  de  paternitate  operează  în  favoarea  copilului  din  căsătorie  în  condiţiile 
prevăzute de art. 53 din C. familiei. 
    Menţiunile  din  certificatul  de  naştere  al  copilului  nu  influenţează  în  vreun  fel 
prezumţia de paternitate, aceasta acţionând independent. 

2. Timpul legal al conceperii copilului. 
    Din  art.  61 C.  familiei  reiese  că perioada cuprinsă  între  a  300-a  zi  şi  a  180-a zi 
dinaintea naşterii copilului constituie timpul legal al concepţiei. 
    Prin  această  dispoziţie  legală  se  instituie  o  prezumţie  absolută  cu  privire  la  acest 
termen, în sensul că nu se poate dovedi că durata gestaţiei a fost mai mica de 180 de zile 
sau mai mare de 300 de zile. 

3. Tăgăduirea paternităţii din căsătorie. 
    Prezumţia  de  paternitate  este  o  prezumţie  relativă  ceea  ce  însemnă  că  poate  fi 
combătută prin proba contrară. 
    Acţiunea  prin  intermediul  căreia  poate  fi  răsturnată  această  prezumţie  poartă 
denumirea de acţiune în tăgăduirea paternităţii din căsătorie. 
Paternitatea poate fi tăgăduită, dacă este cu neputinţă ca soţul mamei să fie tatăl copilului. 
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    Potrivit art.54 C.fam.2, acţiunea în tăgăduirea paternităţii poate fi pornită de oricare 
dintre soţi, precum şi de către copil; ea poate fi continuată de moştenitori. 
    Acţiunea  se  introduce  de  către  soţul  mamei  împotriva  copilului;  dacă  acesta  este 
decedat, acţiunea se porneşte împotriva mamei sale. 
    Mama  sau  copilul  introduce  acţiunea  împotriva  soţului  mamei;  dacă  acesta  este 
decedat, acţiunea se porneşte împotriva moştenitorilor lui. 
    Dacă titularul acţiunii este pus sub interdicţie, acţiunea va putea fi pornită de tutore. 
    Mama copilului va fi citată în toate cazurile în care nu formulează ea însăşi acţiunea. 

Potrivit art.55 C.fam.3 acţiunea în tăgăduirea paternităţii se prescrie în termen de 3 ani 
de la data naşterii copilului. Pentru soţul mamei, termenul curge de la data la care a luat 
cunoştinţă de naşterea copilului. 
    Dacă acţiunea nu a fost introdusă în timpul minorităţii copilului, acesta o poate porni 
într-un termen de 3 ani de la data majoratului său. 
    Reclamantul poate fi repus în termen, în condiţiile legii." 
    Acţiunea în tăgăduirea paternităţii poate fi dovedită prin orice mijloc de probă. 
    Pentru a produce efecte juridice, nu este suficientă introducerea acţiunii în tăgăduirea 
paternităţii, aceasta trebuind să fie şi admisă. 
    Ca  urmare  a  admiterii  acţiunii  în  tăgăduirea  paternităţii,  copilul  devine  din  afara 
căsătoriei. 
    De asemenea, admiterea acţiunii în tăgăduirea paternităţii produce o serie de alte efecte 
referitoare la: 
   a. numele copilului; 
    În ceea ce priveşte numele pe care îl va purta copilul,  C. familiei (art. 64 alin.  1) 
precizează că acesta va dobândi numele de familie al aceluia dintre părinţii faţă de care 
şi-a stabilit mai întâi filiaţia (de regulă, faţă de mamă). 
    În  cazul  în  care  filiaţia  a  fost  stabilită  ulterior  şi  faţă  de  celălalt  părinte,  instanţa 
judecătorească va putea încuviinţa copilului să poarte numele acestuia din urmă (art. 64 
alin. 2 din C. familiei). 
    Dacă se tăgăduieşte paternitatea unui copil recunoscut în acelaşi timp de ambii părinţi 
(conflict de paternitate), acesta va lua numele de familie al unuia dintre ei sau numele lor 
reunite. În acest caz, numele copilului se va putea stabili prin învoiala părinţilor şi se va 
declara, odată cu naşterea copilului, la serviciul de stare civilă. În lipsa unei asemenea 
învoieli  va  hotărî  autoritatea  tutelară  de la  domiciliul  copilului  după  ce  îi  ascultă  pe 
părinţi (art. 62 alin. 2 C. familiei). 
   b. ocrotirea copilului; 
    Copilul, în această situaţie, are stabilită filiaţia numai faţă de mamă şi, deci, pentru el 
numai mama este obligată la ocrotire. 
    Desigur, copilul poate să-şi stabilească filiaţia şi faţă de tatăl său, situaţie în care se vor 
aplica dispoziţiile C. familiei cu privire la părinţii divorţaţi. 
    În cazul în care copilul este încredinţat unei instituţii de ocrotire, ocrotirea părintească 
va reveni numai în parte părinţilor sau unuia dintre aceştia. 
   c. domiciliul copilului; 
2 art.54 din C.fam. a fost modificat prin Legea nr.288/2007- (pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 4/1953 – Codul Familiei), publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.749 din 05/11/2007.
3 Art.55 din C.fam. a fost modificat prin Legea nr.288/2007- (pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 4/1953 – Codul Familiei), publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.749 din 05/11/2007.
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    Domiciliul copilului poate fi la oricare dintre părinţii faţă de care şi-a stabilit filiaţia. 
Dacă aceştia nu au domiciliul comun şi nu se înţeleg la care dintre ei să aibă domiciliul 
minorul, atunci va hotărî instanţa în funcţie de interesul minorului. În această situaţie, 
este posibilă şi darea în plasament a copilului, caz în care el are domiciliul la persoana 
fizică sau juridică căreia i-a fost încredinţat. 
   d. pensia de întreţinere; 
    În cazul în care soţul  mamei a obţinut tăgăduirea paternităţii,  el,  nu numai că este 
exonerat de obligaţia de a plăti pensia de întreţinere pentru viitor, dar are şi dreptul la 
restituirea pensiei de întreţinere plătită pentru trecut. 

4. Dubla paternitate (conflictul de paternitate). 
    Conflictul  de  paternitate  apare  atunci  când  un  copil  este  conceput  în  timpul  unei 
căsătorii şi născut, apoi, în timpul unei a doua căsătorii, în condiţiile aplicării prezumţiei 
de paternitate (care apără pe soţul mamei) şi a faptului că este posibil ca o femeie să se 
recăsătorească la mai puţin de 300 de zile de la desfacerea sau încetarea (inclusiv prin 
hotărâre declarativă a morţii soţului din prima căsătorie) unei căsătorii. În aceste situaţii, 
conflictul de paternitate se soluţionează în favoarea celei de-a doua căsătorii. 
    Conflictul de paternitate mai poate apărea şi în situaţia în care femeia, deja căsătorită, 
încălcând interdicţia poligamiei se mai căsătoreşte încă o dată şi naşte un copil, caz în 
care cea de-a doua căsătorie este nulă. 
    Desigur, soţul în legătură cu care se naşte filiaţia, ca urmare a soluţionării conflictului 
de paternitate, poate să o tăgăduiască, caz în care se va naşte filiaţia copilului faţă de 
celălalt soţ. 

5.Contestaţia filiaţiei din căsătorie. 
    Contestaţia  filiaţiei  din  căsătorie  este  o  acţiune  care  se  poate  introduce  de  orice 
persoană  interesată,  oricând,  prin  care  se  invocă  inaplicabilitatea  la  cazul  concret  a 
prezumţiei de paternitate. 
    Contestaţia filiaţiei din căsătorie nu se poate confunda cu tăgăduirea paternităţii, unde 
se încearcă să se aducă probe care să răstoarne prezumţia de paternitate, exercitându-se 
numai în condiţiile restrictive ale art. 54 din C. fam. 

B. Paternitatea din afara căsătoriei. 
    În stabilirea paternităţii din afara căsătoriei are interes atât copilul cât şi părintele din 
afara căsătoriei. 

1. Recunoaşterea de paternitate. 
    Recunoaşterea este actul juridic unilateral,  personal, declarativ de filiaţie,  cu efecte 
retroactive şi irevocabil prin care un bărbat declară că un copil din afara căsătoriei este al 
său. 
    Pot  fi,  astfel,  recunoscuţi  copilul  din  afara  căsătoriei  (născut  sau  doar  conceput), 
copilul decedat (dar numai dacă a lăsat descendenţi fireşti,  conform  art. 57 alin. 1 C. 
familiei) sau un copil deja recunoscut. 
    Recunoaşterea se poate face prin declaraţie la ofiţerul stării civile, prin înscris autentic 
sau prin testament. 
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    Principalul efect al recunoaşterii de paternitate este stabilirea paternităţii copilului faţă 
de bărbatul care a făcut declaraţia. 
    Contestarea  recunoaşterii  de  paternitate  poate  fi  făcută  de  oricine  are  interes:  cel 
recunoscut  sau  moştenitorii  săi,  mama  copilului,  cel  care  a  făcut  recunoaşterea  sau 
moştenitorii săi, cel care a făcut anterior recunoaşterea şi moştenitorii săi şi, în temeiul 
art. 45 C. proc. civilă, procurorul. Acţiunea este imprescriptibilă. 
    În vederea contestării recunoaşterii de paternitate poate fi folosit orice mijloc de probă. 
Dacă acţiunea este admisă, ea conduce la înlăturarea cu efect retroactiv a filiaţiei stabilite 
prin recunoaştere. 
    Recunoaşterea de paternitate este nulă absolut dacă nu au fost respectate prevederile 
restrictive ale art. 57 din C. familiei. 
    Nulitatea relativă intervine dacă recunoaşterea de paternitate este afectată de vicii de 
consimţământ. 
    Constatarea sau declararea nulităţii recunoaşterii de paternitate conduce la înlăturarea 
retroactivă a efectelor recunoaşterii. 

2. Stabilirea paternităţii pe cale judecătorească. 
    Conform art.60 alin.1 C.fam actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei poate 
fi  pornita  de mama intr-un termen de un an de la  nasterea  copilului.  Daca,  in  cazul 
prevazut in art.54 alin.1, un copil a pierdut calitatea de copil din casatorie, prin efectul 
unei  hotarari  judecatoresti,  termenul  de  un  an,  pentru  pornirea  actiunii  in  stabilirea 
paternitatii din afara casatoriei, va curge de la data cand acea hotarare a ramas definitiva.

In cazul in care mama a convietuit cu pretinsul tata, ori daca acesta din urma a prestat 
copilului intretinere, termenul de un an curge de la incetarea convietuirii ori a intretinerii.

Actiunea apartinand copilului nu se prescrie in timpul vietii acestuia. 4

Dispozitiile Legii nr.288/2007, privind actiunea in tagaduirea paternitatii, precum si 
actiunea in stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei sunt aplicabile si in cazul 
copiilor  nascuti  inainte  de  intrarea  sa  in  vigoare,  chiar  daca  cererea  este  in  curs  de 
judecata.5

        Obiectul probaţiunii este reprezentat de: 
   a. naşterea copilului; 
   b. legăturile intime dintre pretinsul tată şi mama copilului; 
   c. bărbatul care a întreţinut asemenea legături cu mama este tatăl copilului. 
    Aceste fapte pot fi dovedite cu orice mijloc de probă: înscrisuri, mărturisire, martori 
(rudele, cu excepţia descendenţilor, sunt admise ca martori, conform art. 190 din C. de 
proc. civ.), expertiza medico-legală. 
    Pârâtul poate administra şi el probe dovedind, spre exemplu, impotenţa sexuală sau 
lipsa relaţiilor intime cu mama copilului în perioada de concepţie. 
    În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, dacă pârâtul putea recunoaşte copilul şi nu 
a făcut-o, atunci se consideră în culpă procesuală şi va fi obligat la plata cheltuielilor de 
judecată. 

4 art.60 alin.1 si alin 4  din C.fam. a fost modificat si completat prin Legea nr.288/2007- (pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 4/1953 – Codul Familiei), publicata in Monitorul Oficial,  
Partea I nr.749 din 05/11/2007.
5 Art.II. din Legea nr.288/2007.
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    Dacă  s-a  stabilit  paternitatea  din  afara  căsătoriei,  despre  hotărârea  judecătorească 
definitivă se va face menţiune pe marginea actului de stare civilă al copilului, eliberându-
i-se, cu această ocazie, un nou certificat de naştere (art. 44 din Legea nr. 119/1996). 
    În conformitate cu dispoziţiile Constituţiei  României şi ale  art.  63 din C. familiei, 
copilul din afara căsătoriei, care şi-a stabilit paternitatea, are aceeaşi situaţie ca şi copilul 
din căsătorie. 

Capitolul IX – SITUATIA LEGALA A COPILULUI DIN CASATORIE

9.1 Numele de familie. 
    Numele de familie desemnează apartenenţa unei persoane la o anumită familie. 
    În privinţa  numelui  de familie  al  copilului  din căsătorie,  pot fi  distinse mai  multe 
situaţii: 
   a. părinţii au nume comun 
    Potrivit art. 62 alin. 2 din C. familiei, copilul din căsătorie ia numele de familie comun 
al părinţilor. 
   b. părinţii nu au nume comun 
    În această situaţie, copilul va lua numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor 
reunite,  în  funcţie  de  învoiala  părinţilor.  Numele  asupra  căruia  părinţii  convin  va  fi 
declarat  la  serviciul  de stare civilă odată cu naşterea copilului  (art.  62 alin.  2 din C. 
familiei). 
    Dacă părinţii nu se învoiesc în privinţa numelui pe care-l va purta copilul, va decide 
autoritatea administraţiei publice locale de la locul înregistrării naşterii,  prin dispoziţie 
scrisă (art. 18 alin. 3 din Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă). 
    În funcţie de interesul copilului şi după ascultarea prealabilă a părinţilor, autoritatea 
mai sus menţionată va decide ca acel copil să ia numele de familie al unuia dintre părinţi 
sau numele lor reunite. 
    Asupra numelui de familie al copilului găsit, ai cărui părinţi sunt necunoscuţi, se va 
pronunţa, prin dispoziţie, primarul localităţii în raza căreia a fost găsit copilul (art. 24 din 
Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă). 
   c. schimbarea  numelui  de  familie  al  copilului  este  consecinţa  firească  a  schimbării 
numelui de familie al părinţilor pe cale administrativă. Această schimbare a numelui de 
familie se produce fie o dată cu schimbarea numelui de familie al părinţilor, fie separat. 
Cererea de schimbare a numelui de familie al copilului poate fi făcută de părinţi (pe baza 
înţelegerii  intervenite între aceştia)  sau de tutore (cu încuviinţarea autorităţii  tutelare). 
Dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la schimbarea numelui de familie al copilului, va 
decide autoritatea tutelară. Cererea pentru schimbarea numelui va fi semnată şi de copil, 
în situaţia în care acesta a împlinit vârsta de 14 ani. 
    Cu privire la schimbarea numelui de familie al copilului se face menţiune pe marginea 
actului de naştere sau, după caz, de căsătorie. 
    Din interpretarea  art. 23 alin. 2 din C. familiei rezultă că desfacerea sau desfiinţarea 
căsătoriei părinţilor nu produce efecte asupra numelui de familie al copilului. 
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   d. modificarea numelui de familie al copilului. Numele de familie al copilului poate fi 
modificat  ca  efect  al  modificării  numelui  de  familie  al  părinţilor,  conform legii  (de 
exemplu, când părintele al cărui nume de familie îl poartă, îşi stabileşte filiaţia faţă de un 
părinte sau faţă de ambii părinţi). 

9.2 Cetăţenia. 
    În materie de cetăţenie a copilului din căsătorie, se aplică dispoziţiile legii nr. 21/1991 
atât în ceea ce priveşte dobândirea cât şi pierderea acesteia. 
    Cetăţenia se dobândeşte prin naştere atunci când ambii părinţi sau numai unul dintre ei 
este cetăţean român (art. 5 din Legea nr. 21/1991). 
    De asemenea, copilul găsit pe teritoriul statului român ai cărui părinţi sunt necunoscuţi, 
este cetăţean român deoarece se prezumă că s-a născut din părinţi români (alin. ultim al 
art. 5 din Legea nr. 21/1991). 
    Cetăţenia se dobândeşte şi prin repatriere. Conform art. 10 din legea cetăţeniei române 
(Legea nr. 21/1991), părinţii care solicită redobândirea cetăţeniei române hotărăsc şi în 
privinţa  cetăţeniei  copiilor  lor  minori.  În  situaţia  în  care  părinţii  nu  cad  de  acord, 
tribunalul de la domiciliul minorului va decide, ţinând seama de interesele acestuia. În 
cazul copilului care a împlinit vârsta de 14 ani este necesar consimţământul acestuia. 
    Cetăţenia română se dobândeşte prin adopţie,  dacă cel  puţin  unul dintre  soţii  care 
adoptă este cetăţean român sau - când copilul este adoptat de o singură persoană - aceasta 
este cetăţean român şi, în toate cazurile, adoptatul cetăţean străin sau apatrid neavând 18 
ani împliniţi (art. 6 din Legea nr. 21/1991). 
    Cetăţenia română se acordă la cerere în condiţiile art. 9, 10, 11 din Legea nr. 21/1991). 
    Retragerea cetăţeniei române nu produce efecte asupra cetăţeniei copiilor persoanei 
căreia i s-a retras cetăţenia (art. 26). 
    Pierderea cetăţeniei române prin aprobarea renunţării nu produce nici un efect asupra 
cetăţeniei copiilor minori (art. 27). 
    Cu toate acestea, în cazul în care ambii părinţi obţin aprobarea renunţării la cetăţenia 
română, iar copilul minor se află împreună cu ei în străinătate ori părăseşte împreună cu 
ei ţara, minorul pierde cetăţenia română o dată cu părinţii săi, iar dacă aceştia au pierdut 
cetăţenia română la date diferite, pe ultima dintre aceste date. Copilul minor care, pentru 
a domicilia în străinătate, părăseşte ţara după ce ambii părinţi au pierdut cetăţenia română 
pierde cetăţenia română pe data plecării sale din ţară. Acelaşi dispoziţii sunt valabile şi în 
cazul în care numai unul dintre părinţi este cunoscut sau este în viaţă. 
    Copilul minor, încredinţat prin hotărâre judecătorească părintelui care are domiciliul în 
străinătate  şi  care  renunţă  la  cetăţenie,  pierde  cetăţenia  română  pe  aceeaşi  dată  cu 
părintele căruia i-a fost  încredinţat  şi  la care locuieşte,  cu condiţia obţinerii  acordului 
celuilalt părinte, cetăţean român. 
    În cazul copilului care a împlinit vârsta de 14 ani, se va cere consimţământul acestuia. 
    Copilul minor, cetăţean român, adoptat de un cetăţean străin, pierde cetăţenia română, 
dacă,  la  cererea  adoptatorului  sau,  după  caz,  a  adoptatorilor,  dobândeşte  cetăţenia 
acestora în condiţiile prevăzute de legea străină (art. 28). Minorului care a împlinit vârsta 
de 14 ani i se cere consimţământul. 
    Data  pierderii  cetăţeniei  române  este  data  dobândirii  de  către  minor  a  cetăţeniei 
adoptatorului. 
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    În cazul declarării nulităţii sau anulării adopţiei, copilul care nu a împlinit vârsta de 18 
ani este considerat că nu a pierdut niciodată cetăţenia română. 

9.3 Situaţia legală a copilului din afara căsătoriei. 
    Potrivit art. 63 din Codul familiei, copilul din afara căsătoriei care şi-a stabilit filiaţia 
are aceeaşi situaţie legală cu a copilului din căsătorie, atât faţă de părinte, cât şi faţă de 
rudele acestuia. 

9.4 Numele de familie. 
    Potrivit art. 64 din C. familiei există trei situaţii: 
   a. copilul îşi stabileşte filiaţia faţă de un singur părinte. Copilul din afara căsătoriei 
dobândeşte numele de familie al aceluia dintre părinţi faţă de care şi-a stabilit mai întâi 
filiaţia (art. 64, alin. 1). 
   b. copilul îşi stabileşte filiaţia, în mod succesiv, faţă de ambii părinţi. În cazul în care 
filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte, instanţa judecătorească va putea 
încuviinţa copilului purtarea numelui acestuia din urmă (alin. 2). 
   c. copilul  îşi  stabileşte  filiaţia,  concomitent,  faţă  de  ambii  părinţi.  În  cazul  în  care 
copilul a fost recunoscut în acelaşi timp de ambii părinţi, copilul va lua numele unuia 
dintre ei sau numele lor reunite. Numele copilului se va stabili prin învoiala părţilor şi se 
va declara, odată cu naşterea copilului, la serviciul de stare civilă. Dacă părinţii nu cad de 
acord, va hotărî autoritatea administraţiei publice locale de la locul înregistrării naşterii. 
După cum am mai  precizat,  autoritatea  administraţiei  publice  locale  va decide numai 
după ascultarea prealabilă a părinţilor şi ţinând cont de interesul superior al copilului (art. 
62, alin. 2 din C. familiei). 

9.5 Încredinţarea şi întreţinerea copilului. 
    Situaţia legală a copilului din afara căsătoriei poate fi analizată şi sub alte aspecte. 
Astfel,  dacă  filiaţia  copilului  din  afara  căsătoriei  este  stabilită  faţă  de  ambii  părinţi, 
încredinţarea  lui,  precum şi  contribuţia  părinţilor  la  cheltuielile  de  creştere,  educare, 
învăţătură şi pregătire profesională sunt supuse dispoziţiilor  art. 42-44 inclusiv, care se 
aplică prin asemănare (art. 65). 
    Având în vedere asemănarea de tratament juridic a copilului din afara căsătoriei cu cel 
din căsătorie, trebuie menţionată şi vocaţia succesorală reciprocă între copilul din afara 
căsătoriei şi părintele faţă de care acesta şi-a stabilit filiaţia. 
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Capitolul X - ADOPTIA

10.1. Consideraţii  introductive6

1. Noţiune  7  

Filiaţia adoptivă este o creaţie a legii; ea se naşte din adopţie şi generează  rudenia civilă.
Prin adopţie se stabilesc filiaţia dintre adoptat  şi adoptator, precum şi legături  de rudenie 

între adoptat  şi  rudele adoptatorului.
Rudenia civilă se substituie rudeniei fireşti, adoptatul şi descendenţii săi  devenind  rudă cu 

adoptatorul şi rudele  acestuia.
Sintetizând principiile legislative în această materie, doctrina conferă  noţiunii  de  adopţie o 

triplă accepţie, respectiv: de act juridic, de raport juridic şi de instituţie  juridică. Astfel:
-  ca  act  juridic,  noţiunea  de  adopţie  desemnează  acordul  de  voinţă  al  părţilor  care  participă   la 
încheierea sa şi care, încuviinţat  de instanţa judecătorească, dă naştere raportului  juridic  de adopţie;
- ca raport juridic, adopţia constă în legătura de rudenie pe care o creează între adoptat  şi descendenţii 
săi pe de o parte,  şi între adoptator şi rudele sale, pe de altă parte, iar
- ca instituţie juridică, adopţia desemnează totalitatea normelor juridice  care reglementează  condiţiile 
privind naşterea, efectele, nulitatea şi desfacerea ei8.

Însumând cele trei laturi ale noţiunii, putem defini adopţia ca fiind actul juridic  prin care se 
stabilesc relaţii de  rudenie, asemănătoarea rudeniei fireşti, între adoptat  şi descendenţii săi, pe de  o 
parte,  şi între adoptator  şi rudele  acestuia, pe  de altă parte.

Potrivit   art.  1 din Legea nr.  273/2004:  „Adopţia  este operaţiunea juridică   prin care  se 
creează legătura  de  filiaţie  între  adoptator  şi adoptat, precum  şi legături  de   rudenie  între  adoptat 
şi rudele  adoptatorului”9.

2. Scopul şi principiile  adopţiei  10  

Scopul adopţiei  este acela de a asigura protecţie  intereselor personale    nepatrimoniale  şi 
patrimoniale ale  copiilor lipsiţi de ocrotire părintească sau, după caz, de  ocrotire  corespunzătoare.

Legea  nr.  273/2004  prevede  că   în  cursul  procedurii  adopţiei   trebuiesc   respectate 
următoarele  principii:

• Principiul   interesului  superior  al copilului
Consacrarea acestui principiu este urmarea firească a faptului că scopul  adopţiei  este acela  de 

a   asigura   protecţia   intereselor   patrimoniale  şi  nepatrimoniale  ale  copiilor  lipsiţi   de  ocrotire 
părintească  sau de o ocrotire  corespunzătoare.

• Principiul  creşterii  şi educării copilului  într-un mediu familial
Întrucât, de-a lungul timpului, s-a constatat că instituţionalizarea  copiilor lipsiţi de ocrotire 

părintească sau a căror situaţie de familie este periclitată prin comportamentul părinţilor, respectiv 

6 A se vedea  D. Lupaşcu, „Aspecte teoretice şi de practică judiciară privind adopţia, cu referire specială la reglementarea 
stabilită prin Legea nr. 274/2004”, în Revista „Pandectele Române”  nr. 4/2004, pag. 119-149, şi în Revista „Dreptul” 
nr.12/2004, pag. 9-45.
7 Al. Bacaci, V. Dumitrache, C. Hageanu, op. cit.,  pag. 218 şi urm.
8 I. Albu ş.a., op. cit., pag. 21.
9 Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei (care a intrat în vigoare la data de 1 ian. 2005) a fost adoptată  în 
vederea armonizării legislaţiei interne cu reglementările şi practicile  internaţionale în domeniu
10 Al. Bacaci, V. Dumitrache, C. Hageanu, op. cit., pag. 220-221.

43



internarea lor  în centre cu  un număr  crescut  de copii  aflaţi în  ocrotire,  este o soluţie greşită şi care 
nu  a condus la bune rezultate, tendinţa actuală este aceea de a asigura ocrotire  în centre mici, de tip 
familial,  În  acest  scop  se   urmăreşte  creşterea   numărului   de   asistenţi  maternali  şi,  în  timp, 
înlăturarea   totală a  centrelor  cu număr  mare de  copii  ocrotiţi.

• Principiul  continuităţii   în  educarea  copilului,  ţinându-se  seama   de  originea  sa  etnică,  
culturală şi lingvistică.
Acest principiu  trebuie avut în vedere la încuviinţarea  adopţiei interne şi a constituit motivul 

pentru care  adopţia internaţională a copilului cu domiciliul în România este permisă numai în cazul 
în care adoptatorul  sau unul dintre  soţii din familia  adoptatoare, care domiciliază în străinătate, este 
bunicul copilului pentru care a fost încuviinţată  deschiderea procedurii  adopţiei  interne.

• Principiul  informării  copilului  şi luării  în considerare  a  opiniei  acestuia  în raport  cu  
vârsta şi gradul său de maturitate.
Pentru  punerea   în  practică  a  acestui  principiu,  Legile   nr.  272  şi  273/2004  au  prevăzut 

obligaţia  organelor  administrative,  implicate în procedura adopţiei,   dar şi în protecţia specială  a 
copilului, să-l informeze şi să-l consilieze în legătură cu orice măsură ce urmează a se dispune cu 
privire la persoana sa, precum şi obligaţia instanţelor  de  a  asculta copilul  mai mare de 10 ani  de 
fiecare  dată când  urmează a se lua o măsură în privinţa acestuia. Se poate dispune şi ascultarea 
copilului mai mic de 10 ani, atunci când  instanţa  consideră necesar.

Când autoritatea  competentă  refuză ascultarea  copilului   mai   mare  de  10 ani,  există 
obligaţia emiterii unei decizii motivate  în acest sens.

• Principiul  celerităţii  în îndeplinirea  oricăror  acte  referitoare  la  procedura  adopţiei.
În scopul  soluţionării  cât mai rapide,  cu caracter definitiv,  a situaţiei unui copil, în lege s-au 

prevăzut termene  speciale  foarte scurte, pentru  îndeplinirea   actelor  şi operaţiunilor necesare, atât 
în faţa autorităţilor administrative, cât şi în faţa celor judiciare. 

3. Structura  şi  natura  juridică a  adopţiei 

Adopţia  presupune  îndeplinirea  a  trei  categorii de  activităţi11, respectiv:
- actele juridice ale persoanelor chemate să-şi exprime consimţământul în vederea  adopţiei;
- actele  autorităţilor  abilitate  în domeniu;
- încuviinţarea  adopţiei de către  instanţa de  judecată.

Natura  juridică a  acestor  activităţi  este diferită. Astfel, actele  juridice  prin care anumite 
persoane  indicate de lege  îşi  exprimă consimţământul la adopţie  sunt  acte   de  dreptul familiei; 
manifestările de  voinţă ale organelor  cu atribuţii  în domeniul adopţiei  sunt acte  administrative; 
hotărârea    judecătorească  pentru  încuviinţarea  adopţiei este  un act   de  drept  procesual civil.

În aceste condiţii, în doctrină s-a ridicat problema  naturii  juridice   a  adopţiei.
Apreciem că adopţia  este  operaţiunea  juridică prin care se creează legături  de filiaţie   şi 

legături de rudenie în condiţiile  legii.

10.2 Condiţiile  adopţiei

11 I.P. Filipescu, A.I. Filipescu, op. cit., pag. 394  şi urm.
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1. Clasificare

Pentru  încheierea  actului  juridic  al  adopţiei  este  necesară  îndeplinirea  a  două  categorii  de 
condiţii: de fond şi de formă.

Condiţiile de fond pot fi subclasificate în:
- pozitive - care trebuie îndeplinite, deci să existe pentru naşterea acestui act juridic şi
- negative-în prezenţa cărora, adopţia nu se poate încheia. Ele au fost denumite şi impedimente la 
adopţie12.

          
2. Condiţiile  de  fond  cerute  la  adopţie

A. Consimţământul

In cadrul procedurii adopţiei trebuie să-şi exprime consimţământul părinţii fireşti ori, după caz, 
tutorele  copilului ai cărui părinţi fireşti sunt decedaţi, necunoscuţi, declaraţi morţi sau dispăruţi ori 
puşi  sub  interdicţie,  copilul  care  a  împlinit  10  ani,  precum şi  adoptatorul  sau,  după  caz,  familia 
adoptatoare  (art. 11 alin. (1) din lege).

a) Consimţământul  adoptatorului         

Adopţia poate fi încheiată de o persoană sau de o familie, respectiv de doi soţi, caz în care 
ambii vor fi denumiţi adoptatori.

O persoană, chiar căsătorită, poate încheia singură actul juridic al adopţiei, numai ea devenind 
adoptator13.

Conform art.9 alin.(1) şi 11 alin. (2) din lege consimţământul adoptatorului trebuie să fie al 
unei  persoane cu capacitate  deplină  de exerciţiu  şi  să  fie  neviciat.  Aşadar,  minorul  necăsătorit  şi 
persoana pusă sub interdicţie nu pot exprima un consimţământ valabil la adopţie (art.8 din Decretul 
nr.31/1954 şi art.117 din Codul familiei).

Consimţământul adoptatorului sau al familiei adoptatoare se dă în faţa instanţei judecătoreşti o 
dată cu soluţionarea cererii de încuviinţare a adopţiei (art.11 alin. (2) din Lege).

b) Consimţământul  soţului  adoptatorului [art.11 alin. (2)]

Articolul 7 alin. (1) prevede, ca dispoziţie de principiu, că adopţia unui copil de către mai 
multe persoane este interzisă, însă, prin derogare, ea este îngăduită în cazul în care se face de către soţ 
şi  soţie,  simultan  sau  succesiv.  În  acest  caz,  ambii  soţi  exprimă  în  condiţiile  precizate  mai  sus, 
consimţământul lor ca adoptatori.

Este însă posibilă şi situaţia ca numai unul dintre soţi să aibă calitatea de adoptator. În acest 
caz, legea cere, ca o condiţie de fond pentru încheierea adopţiei, şi consimţământul celuilalt soţ, care 
nu devine, prin aceasta, adoptator. Pentru consimţământul soţului persoanei care doreşte să adopte se 

12 I. P. Filipescu, „Adopţia…”, op. cit., pag. 7.
13 De  exemplu,  un soţ  adoptă copilul  celuilalt soţ, copil provenit  dintr-o căsătorie anterioară sau din afara căsătoriei (Al. 
Ţiclea, Consideraţii  privind  înfierea copilului  celuilalt soţ, în Revista  Dreptul nr. 6/1991,  pag. 41).
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prevede  o  cerinţă  de  formă,  respectiv  exprimarea  sa  în  faţa  instanţei  judecătoreşti  o  dată  cu 
soluţionarea cererii de încuviinţare a adopţiei.

c) Consimţământul  părinţilor  fireşti  ai celui ce  urmează a  fi  adoptat  sau  al  tutorelui, dacă este 
cazul  (art.11 lit. a) din  lege )

Pentru încheierea valabilă a adopţiei ambii părinţi fireşti ai copilului ce urmează a fi adoptat 
trebuie să-şi  exprime consimţământul  în acest  sens, chiar şi  atunci  când aceştia sunt divorţaţi  sau 
copilul a fost încredinţat unei a treia persoane sau unei familii,în condiţiile art.42 C. fam. (când, la 
divorţ, copilul nu a fost încredinţat unuia dintre părinţi)14.

Mai  mult,  chiar  şi  părintele  sau părinţii  decăzuţi  din drepturile  părinteşti  sau cărora li  s-a 
aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti păstrează dreptul de a consimţi la adopţia copilului. 
În acest caz,însă, consimţământul reprezentantului legal este obligatoriu (art.13 din  lege ).

Chiar  părintele  minor,  în  cazul  copilului  din  afara  căsătoriei,  poate  să-şi  exprime  valabil 
consimţământul de adopţie, nefiind nevoie să fie reprezentat, dacă este sub 14 ani sau încuviinţat în 
prealabil, dacă depăşeşte această vârstă15. S-a argumentat această soluţie prin aceea că părintele este 
titularul ocrotirii părinteşti, iar autoritatea tutelară (în prezent instanţa judecătorească) va încuviinţa 
sau nu adopţia în funcţie de faptul dacă aceasta este sau nu în interesul celui care urmează să fie 
adoptat  (art.15, 14 şi 11 alin.(2) din lege).

În mod excepţional, instanţa judecătorească poare trece peste refuzul părinţilor fireşti sau, după 
caz, al tutorelui, da a consimţi la adopţia copilului, dacă se dovedeşte, prin orice mijloc de probă, că 
aceştia refuză în mod abuziv să-şi dea consimţământul la adopţie şi instanţa apreciază că adopţia este 
în interesul superior al copilului, ţinând seama şi de opinia acestuia, cu motivarea expresă a hotărârii 
în această privinţă.

Consimţământul părinţilor poate fi exprimat numai după trecerea unui termen de 60 de zile de 
la naşterea copilului (art.16 alin. (1) ) şi poate fi revocat de aceştia în termen de 30 de zile de la data 
înscrisului  autentic  prin  care  a  fost  exprimat  (art.16  alin.(2).  După  expirarea  acestui  termen, 
consimţământul părintelui devine irevocabil.

Revocarea consimţământului după trecerea acestui termen numai produce efecte. Totuşi, dacă 
motivele care au determinat-o sunt întemeiate, instanţa poate să respingă încuviinţarea adopţiei16.

Dacă unul dintre părinţii fireşti este decedat, necunoscut, declarat în condiţiile legii mort sau 
dispărut, pus sub interdicţie, precum şi dacă se află, din orice împrejurare, în imposibilitate de a-şi 
manifesta voinţa, consimţământul celuilalt părinte este îndestulător.

Dacă  ambii  părinţi  se  găsesc  în  oricare  dintre  situaţiile  prevăzute  mai  sus  sau  dacă  este 
adoptată o persoană majoră (art.5 alin. (3) ),  consimţământul  părinţilor fireşti  ai  copilului  nu este 
necesar.

d) Consimţământul  celui  ce  urmează  a  fi  adoptat.

Acest consimţământ se cere, potrivit legii, dacă minorul a împlinit vârsta de 10 ani, vârstă la 
care se apreciază că el este în măsură să judece dacă adopţia este în interesul său sau nu.

14 E. A. Barasch şa., op. cit., pag. 193 -197.
15 D. Rusu, C.Zira (I) şi I.Albu (II), Validitatea  consimţământului părintelui minor la înfierea copilului minor din afara 
căsătoriei,  în R.R.D. nr. 8/1968, p. 61-69.
16 I. P. Filipescu,” Adopţia…”, op. cit., p. 12.
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Articolul  17 din lege prevede că acest  consimţământ  se dă în faţa  instanţei  şi  înseamnă o 
simplă ascultare a minorului (consimţământul copilului care a împlinit vârsta de 10 ani va fi cerut în 
instanţă, el neputând fi suplinit prin înscrisuri anterioare, chiar autentice).

Anterior exprimării consimţământului, direcţia în a cărei rază teritorială domiciliază copilul 
care  a  împlinit  vârsta  de  10  ani  îl  va  sfătui  şi  informa pe  acesta,  ţinând  seama de  vârsta  şi  de 
maturitatea sa, în special asupra consecinţelor adopţiei şi ale consimţământului său la adopţie, şi va 
întocmi un raport în acest sens.

B. Capacitatea deplină de  exerciţiu a adoptatorului sau  a familiei (a  celor  doi  soţi )  care  adoptă.

Necesitatea îndeplinirii acestei condiţii rezultă din prevederile art.9 alin.(1) care arată că nu pot 
adopta decât persoanele care au capacitate deplină de exerciţiu, dar şi din cerinţa legală ca adoptatorul 
să exprime un consimţământ valabil la adopţie.

Persoana care are capacitate deplină de exerciţiu poate adopta, indiferent dacă este căsătorită 
sau nu şi indiferent dacă are sau nu alţi copii. De asemenea, nu există nici o restricţie în ceea ce 
priveşte sexul, naţionalitatea sau rasa adoptatorului.

C. Adoptatorul  trebuie  să  fie  cu  cel  puţin  18  ani  mai  în  vârstă decât  adoptatul (art. 9 alin. (1) 
din lege ).
 

Această diferenţă de vârstă urmăreşte să creeze prin adopţie o situaţie similară cu aceea din 
familia firească. Legea nu cere decât ca persoanele care adoptă să fie cu cel puţin 18 ani mai în vârstă 
decât cei pe care doresc să îi adopte. Nu se cere însă, ca adoptatorul să aibă o anumită vârstă după 
majorat şi nici nu este prevăzută o vârstă maximă a adoptatorului.

Articolul 9 alin. (2) prevede însă că, pentru motive temeinice, instanţa judecătorească va putea 
încuviinţa adopţia, chiar dacă diferenţa de vârstă între adoptat şi adoptatori este mai mică de 18 ani, 
dar în nici o situaţie mai mică de 15 ani.

Legea  nu  enumără  nici  exemplificativ  acele  împrejurări  care  ar  putea  constitui  motive 
temeinice,  ele  urmând  să  fie  apreciate,  de  la  caz  la  caz,  de  instanţa  judecătorească.  O astfel  de 
împrejurare ar putea fi aceea că femeia căsătorită, minoră, ar dori să adopte17. 

D. Cel  ce  urmează  a  fi  adoptat  să  nu  fi  împlinit  vârsta  majoratului.

Aşa cum dispune art.5 alin. (2) din lege „copilul poate fi adoptat până la dobândirea vârstei 
majoratului civil”.

Majoratul civil se dobândeşte la împlinirea vârstei de 18 ani, deci aceasta este limita până la 
care copilul poate fi adoptat fără alte distincţii privind dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, cum 
prevedea legislaţia anterioară.

Această condiţie de vârstă a adoptatului îşi are raţiunea în chiar finalitatea adopţiei, care este 
aceea de a asigura acelor minori, care sunt lipsiţi de ocrotire părintească sau care nu beneficiază de o 
ocrotire corespunzătoare, condiţiile morale şi materiale pentru o bună creştere şi educare. În principiu, 

17 S. Şerbănescu, op. cit., p. 213; I. P. Filipescu, Adopţia…, op. cit. , pag. 13.
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aşadar,  adopţia  se  justifică  numai  pentru  minori,  deci  pentru  persoanele  lipsite  de  capacitate  de 
exerciţiu18.

Prin  excepţie  alin.  (3)  al  art.5  prevede  că  persoana  majoră  poate  fi  adoptată  numai  dacă 
adoptatorul sau familia adoptatoare a crescut-o în timpul minorităţii sale.

Creşterea trebuie să fi avut un caracter de continuitate şi să fi fost de durată, deci să nu fie 
ocazională sau făcută în alte scopuri decât cel al adopţiei19.

E. Adopţia  trebuie  să fie  în  interesul  superior  al  celui  ce  urmează  a  fi adoptat.

Articolul  5  alin.(1)  prevede  că  adopţia  se  face  numai  dacă  este  în  interesul  superior  al 
copilului, iar din întreaga reglementare cuprinsă în lege rezultă că interesul superior al adoptatului se 
realizează  atunci  când  cel  care  adoptă  este  în  măsură  să-i  asigure  o  dezvoltare  fizică  şi  morală 
normală, similară celei asigurate în familia firească.

Instanţa judecătorească este, deci, chemată să se convingă de faptul că adoptatorul prezintă 
condiţiile  materiale  şi  garanţiile  morale  necesare  unei  dezvoltări  armonioase  a  copilului,  în 
concordanţă cu interesele sale patrimoniale şi nepatrimoniale.

Articolul 52 alin.(1) prevede, pentru părinţii adoptivi, obligaţia de a informa copilul că este 
adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate al acestuia o permit.

Dacă scopul adopţiei este crearea unei familii cât mai asemănătoare cu familia firească, s-ar 
putea reproşa unei astfel de reglementări, faptul că impune o conduită asupra căreia membrii familiei 
ar trebui să decidă singuri.

3. Impedimente la adopţie

Sunt  socotite  impedimente  acele  împrejurări  care,  dacă  sunt  prezente,   opresc  încheierea 
actului juridic al adopţiei. După cum vom arăta, parte  din aceste impedimente sunt prevăzute expres 
de lege, iar altele  rezultă  din ansamblul  reglementărilor  privind adopţia.

A. Impedimentul izvorând  din rudenia  firească

Articolul 8 alin. (1) prevede expres că „adopţia între fraţi este interzisă”. Raţiunea  acestui 
impediment  constă  în  aceea  că,  prin  adopţie,  s-ar  crea  relaţii  ce  sunt   incompatibile   cu  rudenia 
firească  existentă  între fraţi.

Impedimentul există,  indiferent de faptul că este vorba de fraţi din căsătorie  sau din afara 
căsătoriei,  de fraţi buni  sau numai după unul  dintre părinţi,  legea nefăcând  în acest sens  nici o 
distincţie.

Adopţia este oprită  şi între părintele firesc  şi copilul său. Acest impediment  rezultă tot din 
prevederile legale. Articolul 11 alin. (1)  lit. a) şi c)  din lege  cere,  pentru adopţie, pe de o parte, 
consimţământul celui care adoptă iar, pe de altă parte,  consimţământul  părinţilor fireşti ai copilului, 
ceea ce înseamnă că aceste  două calităţi  nu pot  fi întrunite  în una  şi aceeaşi persoană. De altfel,  în 
acest mod  nu se realizează  nici  scopul în vederea  căruia se încheie adopţia20.

18 Aşa  cum am arătat,  sfera  celor două noţiuni nu este identică. Minoritatea presupune că o persoană nu a  împlinit 18 ani, 
însă, un minor  nu este în toate cazurile  lipsit de capacitate  de exerciţiu (de  ex: minora căsătorită,  văduvă sau divorţată).
19 Trib. Supr., S. civ., dec. nr. 1271/1964, în C.D. nr. 1964, pag. 147; dec. civ. nr. 111 /1970, în R.R.D. nr. 2/1971, pag. 178 
şi dec. civ. nr. 1774/1975, în C.D. 1975, pag. 160.
20 Trib. Supr., sec. civ., dec. nr. 30/1973, în C.D. 1973,  pag. 252 prin care  s-a stabilit  că un copil  recunoscut de o 
persoană  nu  mai   poate fi adoptat  de  către  aceeaşi persoană.
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B. Impedimentul izvorât  din calitatea de soţ 

Acest impediment este expres reglementat în art. 8 alin. (2) care prevede că „adopţia a doi soţi 
sau foşti soţi de către acelaşi adoptator sau familie  adoptatoare, precum şi adopţia între soţi sau foşti 
soţi, sunt  interzise”. 

Impedimentul  a  fost prevăzut  întrucât  finalitatea  adopţiei  nu poate fi atinsă în aceste cazuri, 
dar  şi întrucât cei doi fiind persoane cu capacitate deplină de exerciţiu, adoptatul trebuie să fi fost 
crescut de celălalt soţ în timpul minorităţii, situaţie care, practic, este imposibilă.

Adopţia a doi soţi de către aceeaşi persoană sau familie este interzisă, întrucât  nu pot fi soţi, 
copii  aceleiaşi  persoane (fraţi), chiar dacă este vorba de rudenie civilă.

C. Impedimentul  rezultând dintr-o adopţie anterioară

Potrivit  art. 7 din lege copilul, respectiv  majorul adoptat  de persoana sau familia care l-a 
crescut, nu poate fi adoptat de mai mulţi adoptatori nici simultan, nici succesiv. Prin excepţie, poate fi 
încuviinţată, după caz, adopţia simultană sau adopţii succesive, atunci când adoptatorii sunt  soţ şi 
soţie.

Acest  impediment  se  explică  prin  aceea  că,  o  dată  cu  adopţia,   drepturile  şi  îndatoririle 
părinteşti  trec  asupra adoptatorului şi, în cazul  în care mai multe persoane  ar adopta acelaşi copil, 
ocrotirea părintească s-ar pulveriza inadmisibil, fapt contrar scopurilor  pentru care  instituţia adopţiei 
a fost creată. Acelaşi text legal  reglementează  şi excepţia  în cazul soţilor,  întrucât este firesc ca  ei 
să exercite ocrotirea  părintească împreună, alcătuind o familie21.

Aşadar, câtă vreme o adopţie este în fiinţă, nu se poate încuviinţa  o nouă adopţie,  cu excepţia 
menţionată.

Sancţiunea încălcării  acestei dispoziţii  este nulitatea absolută a ambelor adopţii încuviinţate, 
instanţa judecătorească  neputând  să exercite  un drept  de opţiune  şi să  declare  validă  una  dintre 
adopţii, atâta timp, cât ele sunt  nule  de  drept22.

Prin excepţie de la aceste dispoziţii, alin. (3)  al art. 7 prevede că  poate fi  încuviinţată  o nouă 
adopţie atunci când: 
- adoptatorul sau soţii adoptatori au decedat; în acest caz, adopţia anterioară se  consideră desfăcută pe 
data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a  noii adopţii;
- adopţia anterioară  a încetat  din orice motiv. Acest ultim  caz trebuie coroborat  cu dispoziţiile art. 
54, care prevăd că adopţia încetează prin desfacere sau  ca urmare a  declarării  nulităţii  acesteia.

3. Condiţiile de  formă

Condiţiile de  formă cerute  pentru încheierea  adopţiei  se referă la:

21 Al. Bacaci, V. Dumitrache, C. Hageanu, op. cit., pag. 232.
22 I.P. Filipescu, Adopţia…, op. cit., pag. 24.
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- forma  solemnă a actelor  juridice  ale părţilor şi la procedura adopţiei.

A. Actele  juridice  ale  părţilor

Actul juridic al adopţiei este un act solemn, pentru validitatea sa fiind necesară îndeplinirea 
unor formalităţi. Forma specifică, cerută pentru unele dintre acestea a fost instituită tocmai pentru a se 
putea verifica îndeplinirea condiţiilor de fond, pozitive şi negative, obligatorii pentru încuviinţarea 
adopţiei.
a) Consimţământul adoptatorului sau al adoptatorilor se dă în faţa instanţei 
judecătoreşti o dată cu soluţionarea cererii de încuviinţare a adopţiei.
b) Consimţământul soţului persoanei care doreşte să adopte se dă tot în faţa instanţei judecătoreşti şi 
nu este necesar atunci când acesta se află în imposibilitatea de a-şi manifesta voinţa.
c)  Consimţământul  părinţilor  fireşti  trebuie  exprimat,  conform  art.  15  alin.(1),  în  faţa  instanţei 
judecătoreşti o dată cu soluţionarea cererii  de deschidere a procedurii adopţiei. Acesta nu poate fi 
exprimat mai devreme de 60 de zile de la data naşterii copilului, înscrisă în certificatul de naştere. În 
cazul adopţiei copilului de către soţul părintelui firesc, consimţământul părintelui firesc se dă în formă 
autentică prin act notarial.

Părintele poate să revoce consimţământul în termen de 30 de zile de la data exprimării lui în 
condiţiile legii. După expirarea termenului, consimţământul părintelui devine irevocabil. 
d)  Consimţământul copilului ce urmează a fi adoptat, dacă acesta a împlinit 10 ani va fi cerut de 
instanţă în faza încuviinţării adopţiei  [art.17 alin.(1)]. Aşa cum am arătat, aceasta este forma în care 
consimţământul adoptatului trebuie exprimat, întrucât dispoziţia legală este imperativă.

B. Procedura  adopţiei

Astfel, cum este reglementată prin Legea nr.273/2004, procedura adopţiei cuprinde două faze:
- una administrativă şi 
- una judiciară.

• Procedura  administrativă  

Această fază presupune intervenţia anumitor organe administrative cu atribuţii specifice, care 
urmăresc ca, prin adopţie, să se realizeze interesul superior al adoptatului.

Organizarea  şi  funcţionarea  acestor  organe  administrative  sunt  prevăzute  de  Legea 
nr.272/2004 şi Legea nr.273/2004. Sunt  organe administrative   cu  atribuţii  în materia adopţiei: 
Oficiul român  pentru adopţii, Direcţia  generală de  asistenţă  socială şi protecţia copilului.

Procedura  administrativă  propriu-zisă  a  adopţiei  se  realizează  prin  însumarea  atribuţiilor 
organelor enumerate mai sus.

Ea se desfăşoară pe două planuri:
- unul priveşte copilul care ar putea fi adoptat şi
- celălalt priveşte persoanele sau familiile care doresc să adopte.

Din analiza dispoziţiilor legale în vigoare se desprinde soluţia că pot fi adoptaţi copiii aflaţi în 
evidenţele Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi pentru care s-a elaborat un 
plan individualizat de protecţie având ca finalitate adopţia.

Planul individualizat de protecţie reprezintă documentul prin care se realizează planificarea 
serviciilor, prestaţiilor şi măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a 
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acestuia şi a familiei  sale,  în vederea integrării  copilului care a fost  separat de familia sa, într-un 
mediu familial stabilit, permanent, în cel mai scurt timp posibil.

Pe  baza  acestui  plan,  direcţia  de  la  domiciliul  copilului  efectuează  demersuri  pentru 
reintegrarea copilului în familie sau pentru plasamentul acestuia în familia extinsă (părinţii, copilul şi 
rudele fireşti ale acestuia până la gradul IV inclusiv ) sau substitutivă (persoanele, altele decât cele 
care aparţin familiei extinse, care, în condiţiile legii, asigură creşterea şi îngrijirea copilului ).

Dacă  aceste  demersuri  au  eşuat,  se  poate  stabili  ca  finalitate  a  planului  individualizat  de 
protecţie: adopţia internă.

În  ceea  ce  priveşte  persoanele  care  doresc  să  adopte,  acestea  trebuie  să  obţină  un  atestat 
eliberat de Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în raza căreia domiciliază.

În  acest  sens,  persoana  sau  familia  trebuie  să  depună o  cerere  de  evaluare,  asupra  căreia 
direcţia este obligată să se pronunţe în termen de 60 de zile de la depunere.

Evaluarea  va  privi  garanţiile  morale  şi  condiţiile  materiale  ale  adoptatorului  sau  familiei 
adoptatoare şi trebuie să aibă în vedere:
- personalitatea, starea sănătăţii şi situaţia economică a adoptatorului sau familiei adoptatoare, viaţa 
familială, condiţiile de locuit, aptitudinea de educare a unui copil;
- motivele pentru care adoptatorul sau familia adoptatoare doreşte să adopte;
- motivele pentru care, în cazul în care numai unul dintre cei doi soţi solicită să adopte un copil, 
celălalt soţ nu se asociază la cerere;
- impedimente de orice natură relevante pentru capacitatea de a adopta.

Dacă evaluarea este favorabilă, direcţia trebuie să elibereze atestatul de persoană sau familie 
aptă să adopte. Acesta este valabil un an şi poate fi prelungit la cerere, în aceleaşi condiţii.

Când evaluarea  este  nefavorabilă,  adoptatorul  sau  familia  respectivă  au  dreptul  să  solicite 
reevaluarea în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatului.

Rezultatul nefavorabil al reevaluării poate fi atacat, în termen de 15 zile de la data comunicării, 
la instanţa competentă în materia adopţiei  de la domiciliul adoptatorului.

Obţinerea atestatului nu este necesară în următoarele cazuri:
- pentru adopţia prevăzută la art.5 alin.(3);
- pentru adopţia copilului de către soţul părintelui firesc sau adoptiv.
          Pe parcursul procesului de evaluare, direcţia, în a cărei rază teritorială domiciliază adoptatorul 
sau familia adoptatoare, este obligată să asigure acestora serviciile de pregătire/consiliere necesare 
pentru a-şi asuma, în cunoştinţă de cauză şi în mod corespunzător, rolul de părinte.

• Procedura  în  faţa  instanţei  judecătoreşti  

-  Competenţa  materială aparţine  tribunalului,  conform  art.61  alin.(3)  din  lege.  Referindu-ne  la 
tribunal avem în vedere tribunalele pentru minori şi familie ce urmează a fi înfiinţate conform art.41 
din Legea nr. 304/2004 până la 1 ianuarie 2008.

-Competenţa teritorială
Instanţa competentă să încuviinţeze cererea de adopţie este cea în a cărei rază teritorială se 

găseşte domiciliul adoptatului (art.61 alin.(3) ), cu excepţia situaţiei în care nu se poate determina 
domiciliul adoptatului, caz în care competenţa revine Tribunalului Bucureşti.

a) Procedura propriu-zisă cuprinde trei etape:
- deschiderea procedurii adopţiei interne;
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- încredinţarea în vederea adopţiei şi 
- încuviinţarea adopţiei.

1. Deschiderea  procedurii  adopţiei  interne se  face  numai  dacă  planul  individualizat  de  protecţie 
stabileşte că adopţia este necesară, iar părinţii sau, după caz, tutorele îşi exprimă consimţământul în 
acest sens.

Evident, consimţământul nu este necesar atunci când unul sau ambii părinţi se află în vreuna 
dintre situaţiile prevăzute de art.12 alin.(3) şi poate fi suplinit de instanţa judecătorească, dacă refuzul 
de a-şi da consimţământul este abuziv(art.13).

Cererea este adresată instanţei,  de direcţia în a cărei rază teritorială domiciliază copilul,  în 
termen de 30 de zile de la finalizarea demersurilor privind reintegrarea copilului în familie.

Asupra cererii instanţa se pronunţă printr-o hotărâre ce poate fi atacată numai cu recurs şi care 
produce următoarele efecte:
- drepturile şi obligaţiile părinteşti ale părinţilor fireşti sau,după caz, cele exercitate de persoane fizice 
sau juridice se suspendă;
- drepturile şi obligaţiile părinteşti sunt exercitate de către consiliul 
judeţean sau, după caz, consiliul local al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială 
domiciliază copilul.

Efectele hotărârii încetează de drept dacă, în termen de un an de la data rămânerii irevocabile a 
hotărârii, direcţia nu a identificat o persoană sau familie corespunzătoare pentru copil şi nu a iniţiat 
procedurile prevăzute de prezenta lege în vederea realizării unei adopţii interne.

În acest caz, direcţia este obligată să revizuiască planul individualizat de protecţie a copilului 
şi să solicite instanţei judecătoreşti, în funcţie de finalitatea acestuia, următoarele:
- menţinerea, modificarea sau încetarea măsurii de protecţie a copilului;
- încuviinţarea unei noi proceduri de deschidere a adopţiei.

Deschiderea procedurii adopţiei interne, ca etapă prealabilă încuviinţării adopţiei, nu trebuie 
îndeplinită în cazul în care, persoana majoră este adoptată de adoptatorul sau familia care a crescut-o 
în timpul minorităţii şi în cazul în care, adoptatorul este soţul părintelui firesc sau adoptiv.

2. Încredinţarea în vederea adopţiei se dispune de către instanţa de judecată de la domiciliul copilului 
pentru o perioadă de 90 de zile [art.31 alin.(4)]. Cererea de încuviinţare a adopţiei adresată instanţei 
prelungeşte de drept perioada de încredinţare până la soluţionarea cererii prin hotărâre irevocabilă.

În primul rând, direcţia de la domiciliul copilului va analiza posibilitatea încredinţării copilului 
în vederea adopţiei unei rude din familia extinsă, asistentului maternal profesionist la care se află 
copilul ori unei alte persoane sau familii la care copilul se află în plasament.

Dacă astfel de solicitări nu există, direcţia va face o selecţie dintre persoanele atestate aflate în 
evidenţa Oficiului Român pentru Adopţii, ţinând cont de interesul superior al copilului, informaţiile 
înscrise în atestatul adoptatorului şi de evoluţia copilului până la acea dată.

În  urma  procesului  de  selecţie,  direcţia  de  la  domiciliul  copilului  verifică  şi  constată 
compatibilitatea acestuia cu adoptatorul sau cu familia adoptatoare.

3. Încuviinţarea adopţiei

Cererea se introduce direct de adoptator sau familia adoptatoare când se adoptă un major sau 
copilul  celuilalt  soţ,  în  toate  celelalte  cazuri  cererea  putând fi  introdusă,  fie  de  adoptator,  fie  de 
direcţia de la domiciliul acestuia la sfârşitul perioadei de încredinţare în vederea adopţiei.
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Cererea trebuie să fie însoţită de următoarele acte:
a) certificatul de naştere al copilului, în copie legalizată;
b) certificatul  medical  privind  starea  de  sănătate  a  copilului,  eliberat  de  către  unităţi  publice 
nominalizate de către direcţia de sănătate publică;
c) atestatul valabil al adoptatorului sau familiei adoptatoare;
d) hotărârea judecătorească irevocabilă de încredinţare în vederea adopţiei;
e) certificatele de naştere ale adoptatorului sau ale soţului şi soţiei din familia adoptatoare, în copie 
legalizată;
f) certificatul de căsătorie al adoptatorului sau al soţilor din familia adoptatoare, în copie legalizată;
g) cazierul judiciar al adoptatorului sau, după caz, al fiecărui membru al familiei adoptatoare;
h) certificatul medical privind starea de sănătate a adoptatorului, eliberat de medicul de familie pe lista 
căruia este înscris;
 i) documentele doveditoare cu privire la exprimarea consimţământului părinţilor fireşti, în măsura în 
care  nu  s-a  pronunţat  anterior  o  hotărâre  judecătorească  de  încuviinţare  a  deschiderii  procedurii 
adopţiei interne a copilului.

Direcţia de la domiciliul adoptatorului este obligată să depună rapoartele finale referitoare la 
evoluţia  relaţiilor  dintre  copil  şi  adoptatori  în  perioada  de  încredinţare  şi  de  a  da  orice  lămuriri 
necesare pentru soluţionarea cererii.

Instanţa admite cererea doar dacă adopţia este în interesul superior al copilului.
Conform art.61 alin.(4)  „toate cererile prevăzute în cadrul  procedurii  adopţiei  se judecă în 

primă  instanţă  potrivit  regulilor  Cărţii  a  III-a  din  Codul  de  procedură  civilă,  Dispoziţii  generale 
privitoare la procedurile necontencioase, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege”.

Cererile sunt scutite de taxă de timbru, se soluţionează cu celeritate,  putându-se administra 
orice mijloc de probă şi, în primul rând, rapoartele de anchetă socială privind copilul.

Judecata se face de complete specializate, în camera de consiliu, cu participarea obligatorie a 
procurorului.

Funcţie de faza procesuală în care se află cererea, se vor mai cita:
- părinţii fireşti ai copilului sau tutorele, după caz;
- direcţia de la domiciliul copilului şi cea de la domiciliul adoptatorului;
- persoana sau familia adoptatoare şi
- copilul adoptat a cărui ascultare este obligatorie dacă a împlinit 10 ani.

Opinia copilului  exprimată la judecarea cererilor  prevăzute de prezenta  lege va fi  luată în 
considerare şi i se va acorda importanţa cuvenită, avându-se în vedere vârsta şi gradul acestuia de 
maturitate. În situaţia în care instanţa hotărăşte în contradictoriu cu opinia exprimată de copil, aceasta 
este obligată să motiveze raţiunile care au condus la înlăturarea opiniei copilului.

Hotărârile pronunţate în cauzele prevăzute de lege sunt supuse apelului. Exercitarea recursului 
suspendă executarea.

10.3. Efectele  adopţiei
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1. Întocmirea  unui  nou  act  de  naştere pentru  copil

Serviciul de stare civilă competent va întocmi, în condiţiile legii, un nou act de naştere în care 
adoptatorii vor fi trecuţi ca fiind părinţii săi fireşti.

Vechiul act de naştere se va păstra, menţionându-se pe marginea acestuia întocmirea noului act 
[art. 53 alin.(5)].

2. Naşterea rudeniei  civile

Rudenia civilă este legătura pe care legea o stabileşte între persoane determinate, ca urmare a 
adopţiei.

Articolul 50 alin.(2) din lege prevede că, prin adopţie se stabilesc filiaţia între adoptat şi cel 
care adoptă şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului.

Deşi  textul  nu  prevede  expres,  considerăm  că  raporturile  de  rudenie  se  nasc  şi  între 
descendenţii adoptatului, pe de o parte, şi adoptator şi rudele acestuia, pe de altă parte23.

Ca  urmare  a  naşterii  rudeniei  civile,  legăturile  de  rudenie  firească  ale  adoptatului  şi  ale 
descendenţilor săi cu rudele sale de sânge încetează [art.50 alin.(3)].

Singurul efect al rudeniei fireşti care se menţine este acela că ea constituie,  în continuare, 
impediment la căsătorie, potrivit legii [art.50 alin.(4)].

3. Drepturile  şi  obligaţiile  părinteşti  trec  la  adoptator

Conţinutul ocrotirii părinteşti trece la adoptator care se va manifesta ca un părinte firesc.
Acest  efect  al  adopţiei  rezultă din dispoziţiile  art.97 alin.(1)  C. fam.,  potrivit  cărora ambii 

părinţi  au  aceleaşi  drepturi  şi  obligaţii  faţă  de  copii  lor  minori,  indiferent  dacă  aceştia  sunt  din 
căsătorie, din afara căsătoriei sau din adopţie.

În plus, adopţia este instituită în interesul superior al copilului, care trebuie să se integreze 
firesc  în  noua  familie,  iar  adoptatorii  trebuie  să  prezinte  condiţiile  materiale  şi  garanţiile  morale 
necesare dezvoltării armonioase a copilului.

Articolul  51  alin.(1)  prevede  în  mod  expres  (spre  deosebire  de  legislaţia  anterioară)  că 
adoptatorul are, faţă de copilul adoptat, drepturile şi îndatoririle părintelui firesc faţă de copilul său.

Ca regulă, aşadar, urmare a adopţiei, exercitarea ocrotirii părinteşti de către adoptator exclude 
exercitarea ei de către părinţii fireşti. Singura excepţie este cea prevăzută de art.51 alin.(2) din lege 
care se referă la situaţia, în care adoptatorul este soţul părintelui firesc al adoptatului. În acest caz, 
drepturile şi îndatoririle părinteşti sunt exercitate împreună de adoptator şi părintele firesc24 (conform 
art.97  şi  urm.  C.  fam.  ),  iar  copilul  rămâne în  raporturi  de  rudenie  firească  cu  acesta  din  urmă. 
Legăturile încetează doar faţă de un singur părinte firesc şi rudele acestuia.

Dacă adoptatorul nu-şi exercită, potrivit legii, drepturile şi obligaţiile ce-i revin, punând astfel 
în pericol sănătatea ori dezvoltarea fizică şi psihică a copilului adoptat, întocmai ca şi părintele firesc, 
el poate fi decăzut din drepturile părinteşti (art.109 C. fam.). Decăderea adoptatorilor din drepturile 
părinteşti nu echivalează şi nici nu duce automat la desfacerea adopţiei, întrucât, această sancţiune 
poate fi ridicată de instanţa judecătorească, în condiţiile art.112 C. fam.

23 Aceasta şi datorită faptului că legislaţia actuală nu mai reglementează decât adopţia cu efecte depline.
24 Al. Ţiclea „Consideraţii privind  înfierea…”, op. cit., pag. 41-45.
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În cazul divorţului soţilor adoptatori, ocrotirea părintească se va reglementa conform art.42-44 
C. fam., întrucât, copilul adoptat este asimilat celui din căsătorie, bucurându-se de aceeaşi ocrotire.

Măsurile de protecţie pot fi dispuse:
a) de instanţa judecătorească:
 - în cazul decăderii ambilor adoptatori din drepturile părinteşti (art.109 C. fam.) şi,
 - în cazul divorţului (art.42-44 C. fam.), sau
b) de Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului.

Toate problemele referitoare la ocrotirea părintească vizează adoptatul minor şi nu se ridică în 
cazul în care acesta a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu.

4. Numele  adoptatului

Copilul dobândeşte, prin adopţie, numele celui care adoptă. Dacă adopţia se face de către soţi 
care au un nume de familie comun, adoptatul va lua acest nume.

Dacă există neînţelegeri între soţii adoptatori cu privire la nume, instanţa judecătorească va 
hotărî, o dată cu încuviinţarea adopţiei, ce nume va purta adoptatul.

Pentru motive temeinice, instanţa, încuviinţând adopţia, la cererea adoptatorului sau a familiei 
adoptatoare  şi  cu  consimţământul  copilului  care  a  împlinit  vârsta  de  10  ani,  dispune  schimbarea 
prenumelui copilului adoptat25.

Aceleaşi situaţii se disting şi în cazul când un soţ adoptă copilul celuilalt  soţ. Nu se poate 
încuviinţa ca minorul adoptat să poarte vechiul său nume adăugat la cel dobândit prin adopţie26.

Când,  după încuviinţarea  adopţiei,  adoptatorul  sau adoptatorii  îşi  schimbă numele,  situaţia 
numelui copilului adoptat este aceeaşi cu a copilului în propria familie27.

Dacă un soţ, care are numele de familie comun cu celălalt soţ, este adoptat, el va rămâne în 
continuare cu numele comun dobândit cu ocazia căsătoriei, fără să dobândească numele adoptatorului. 
În cazul în care, celălalt soţ consimte, soţul adoptat poate dobândi numele adoptatorului.

Atunci când căsătoria se desface prin divorţ, soţul adoptat, care a purtat numele comun luat cu 
ocazia încheierii căsătoriei, va reveni la numele adoptatorului ţi nu la numele avut înainte de căsătorie, 
conform art.40 alin.(3) C. fam., pentru că rudenia firească a încetat şi s-a născut rudenia civilă28. Soţul 
adoptat va putea însă purta, după desfacerea căsătoriei,  numele comun purtat în timpul căsătoriei, 
potrivit art.40 alin.(1) şi (2) C. fam.

După decesul celuilalt soţ, soţul supravieţuitor adoptat va purta numele din timpul căsătoriei şi 
nu numele adoptatorului.

5. Domiciliul  şi  locuinţa  adoptatului

25 Sub vechea legislaţie, care nu cuprindea un text în acest sens, s-a decis că prenumele adoptatului nu poate fi schimbat 
prin hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei. În acest sens, vezi şi I. Imbrescu,  A. Vasile,  Inadmisibilitatea 
schimbării  prenumelui adoptatului  printr-o hotărâre judecătorească de încuviinţare a adopţiei,  în Revista Dreptul nr. 
6/2000, p. 82-85.
26 Această  soluţie a fost  adoptată de  practică sub imperiul  cehii legislaţii, referitor la adopţia cu efecte depline. Întrucât, 
în prezent, acest tip de adopţie este singurul reglementat  legislativ, considerăm că soluţia trebuie menţinută (C.S.J., dec. 
civ. nr. 2037/1991, în V. Bogdănescu ş.a., Probleme de drept…, pag. 205)
27 Adoptatul  minor va dobândi numele de familie schimbat al adoptatorilor, dacă aceştia se înţeleg şi au făcut cerere în 
acest sens. Cerea trebuie semnată de copilul care a împlinit 14 ani. Dacă adoptatorii nu se înţeleg, va decide autoritatea 
tutelată.
28  I. Deleanu, notă critică la sent. civ. nr. 515/1966 a fostului Trib. Rai. Gherla, în R.R.D. nr. 4/1967, pag. 145.
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Adoptatul are domiciliul la adoptator. Dacă soţii adoptatori au domicilii separate, ei vor hotărî, 
de comun acord, la care dintre ei va avea domiciliul adoptatul, iar dacă între ei există neînţelegeri în 
această  privinţă,  va  decide  instanţa  judecătorească.  La  stabilirea  domiciliului,  instanţa  va  avea  în 
vedere interesul minorului29.

Dacă numai unul dintre soţii  adoptatori îl  reprezintă pe adoptat sau îi încuviinţează actele, 
adoptatul va avea domiciliul la acel adoptator.

Locuinţa  celui  adoptat  este  de  asemenea  la  adoptator  sau  la  adoptatori,  iar,  dacă  aceştia 
locuiesc separat, ei decid la care va locui adoptatul. În caz de neînţelegere va hotărî, conform art.100 
C. fam. şi ţinând cont de interesul minorului, instanţa judecătorească30.

Potrivit art.102 C. fam., în cazul minorului care a împlinit 14 ani, autoritatea tutelară poate 
încuviinţa ca aceasta să aibă o altă locuinţă decât adoptatorii, dacă aceasta este cerută de desăvârşirea 
învăţăturii ori a pregătirii sale profesionale.

6. Obligaţia  legală  de  întreţinere

Între rude există, potrivit art.86 şi art.89 C. fam., obligaţia legală de întreţinere. Întrucât legea 
nu  face  nici  o  distincţie  după  cum  rudenia  este  firească  sau  civilă,  rezultă  că,  între  persoanele 
determinate de lege ca fiind rude, urmare a adopţiei, există şi această obligaţie.

7. Vocaţia  succesorală

Rudele rezultate din adopţie au vocaţie succesorală reciprocă, la fel ca rudele fireşti31.
Actuala reglementare a adopţiei impune soluţia, conform căreia, adoptatorul are dreptul de a-l 

moşteni pe adoptat,  iar părinţii  fireşti ai acestuia nu au acest drept. Aceasta rezultă din asimilarea 
deplină a rudeniei civile cu rudenia firească şi  din aceea că,  de la data încuviinţării  adopţiei  prin 
hotărâre  judecătorească  irevocabilă,  legăturile  adoptatului  cu  rudele  fireşti  încetează,  păstrându-se 
doar ca impediment la căsătorie.

8. Cetăţenia adoptatului

Minorul,  străin  sau  fără  cetăţenie,  adoptat  de  un  cetăţean  român sau  de  doi  soţi,  cetăţeni 
români, dobândeşte cetăţenia română (art. 6 din Legea nr. 21/1991 privind  cetăţenia română). Când 
doar unul dintre soţii adoptatori este cetăţean român, adoptatorii vor  decide cetăţenia adoptatului, iar, 
în cazul  în care, nu se înţeleg, decizia va fi luată de instanţa judecătorească ce va încuviinţa adopţia.

Minorul  cetăţean  român,  adoptat  de  un  cetăţean  străin,  pierde  cetăţenia  română,  dacă 
adoptatorul solicită aceasta în mod expres şi dacă adoptatorul este considerat, potrivit legii străine, că 
a dobândit cetăţenia străină (art. 29 alin. (1) din Legea nr. 21/1991).

Schimbarea cetăţeniei adoptatorului produce aceleaşi efecte asupra cetăţeniei adoptatului  ca şi 
schimbarea cetăţeniei părinţilor fireşti.
29  Trib. Supr., sec. civ., dec. nr. 1019/1977, în C.D. 1978, pag. 127 (soluţia de referă la copilul minor din căsătorie când 
părinţii sunt  separaţi în fapt, dar se aplică şi adoptatului).
30 Minorul care a împlinit 10 ani va fi ascultat.
31 Pentru amănunte, vezi M. Eliescu„Curs de succesiuni”, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1997, p. 94; Fr. Deak, „Moştenirea 
legală,” Ed. Actami, Bucureşti, 1996, p. 50.
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10.4. Încetarea adopţiei

Potrivit   art.  54 din  lege,  adopţia încetează prin desfacere  sau ca  urmare  a  declarării 
nulităţii acesteia.

1. Desfiinţarea  adopţiei

A. Nulitatea absolută a  adopţiei

Ca  şi  în dreptul comun, nulitatea absolută a   adopţiei poate fi invocată de orice  persoană 
interesată.

După dobândirea de către adoptat a capacităţii depline  de  exerciţiu, acţiunea  aparţine  numai 
acestuia.

Acţiunea  în constatarea  nulităţii adopţiei este imprescriptibilă.
În principiu, nulitatea absolută a  adopţiei  nu poate fi acoperită. Cu toate acestea, instanţa va 

putea respinge  cererea de declarare a nulităţii adopţiei, dacă va constata că menţinerea  acesteia este 
în interesul celui adoptat (art. 56 alin. (2) din lege).

B. Nulitatea  relativă a  adopţiei

Nulitatea relativă a adopţiei  poate fi invocată  numai de  către persoanele ocrotite prin această 
sancţiune. Există în această privinţă o excepţie faţă de dreptul comun, în sensul că nulitatea  relativă 
poate fi invocată, în cazul adopţiei, nu  numai de persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu sau de 
cele al căror consimţământ a fost viciat, ci şi de cele al căror consimţământ a lipsit.

Acţiunea în anularea adopţiei se prescrie,  potrivit dreptului comun, în materie,  în termenul  de 
3 ani prevăzut de art. 9 alin. (2) din Decretul  nr. 167/1958.

Nulitatea relativă a actului juridic al adopţiei poate  fi acoperită  prin  confirmarea  expresă a 
actului   sau prin  abţinerea persoanei îndreptăţite   de a  invoca nulitatea32.  Şi   în  cazul  nulităţii 
relative, dacă menţinerea adopţiei este în interesul celui adoptat, instanţa va putea respinge  cererea de 
anulare, cu atât  mai mult  cu cât, pentru acelaşi motiv, se  poate respinge  şi cererea  de  declarare a 
nulităţii  absolute.

• Cazuri de nulitate  a adopţiei  
Articolul 56 din  lege prevede că adopţia este nulă dacă a fost  încheiată în alt scop  decât cel al 

ocrotirii  interesului superior  al copilului  sau cu  încălcarea  oricăror  condiţii  de fond şi de formă 
prevăzute de lege. Cu titlu de exemplu, sunt  cazuri de  nulitate  a  adopţiei:
- lipsa consimţământului  uneia dintre persoanele chemate  de  lege să consimtă la adopţie, duce la 
nulitatea  acesteia33;
- adopţia unei persoane  majore  care  nu  a  fost crescută în timpul  minorităţii  de adoptator;
- lipsa  condiţiilor  cerute  de  lege în persoana  adoptatorului;
- rudenia  în linie  dreaptă şi colaterală;
- adopţia  între  soţi;
- adopţia  a  doi soţi sau foşti soţi;
- încălcarea scopului adopţiei;

32 M. Giugariu, Note de practică juridică, în R.R.D. nr. 12/1972, pag. 139.
33 C.S.J., s. civ., dec. nr. 3064/1996, în Buletinul jurisprudenţei pe anul 1996, pag. 79-82.
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- viciile  de  consimţământ.

C. Procedura de  desfiinţare  a  adopţiei

Acţiunea în nulitatea sau în anularea  adopţiei este  de competenţa instanţelor  judecătoreşti, 
competenţa  materială  aparţinând  tribunalului.

Soluţia este întemeiată,  atât pe principiul simetriei actelor  juridice,  cât  şi pe considerentul 
că ar fi inadmisibil  ca judecătoria, instanţă cu competenţă  generală,  să desfiinţeze un act,  a cărui 
încheiere  este încuviinţată de  tribunal.

Cauzele privind declararea  nulităţii  adopţiei se judecă  cu citarea:
- adoptatorului sau, după  caz,  a  familiei adoptatoare;
- adoptatului  care  a  dobândit  capacitate deplină  de exerciţiu;
-  direcţiei   în  a  cărei  rază  teritorială   se  află  domiciliul   copilului   sau,  în   cazul   adopţiilor 
internaţionale, a  Oficiului.

Copilul  care a  împlinit  vârsta de 10 ani va  fi  întotdeauna  ascultat.
Hotărârile  judecătoreşti  privitoare  la  nulitatea  adopţiei,  rămase  irevocabile,  se  comunică 

Oficiului  de către direcţie,  în vederea  efectuării  menţiunilor  necesare în  Registrul  naţional  pentru 
adopţii.

2. Desfacerea adopţiei

Conform art. 55 coroborat cu art. 7 alin. (3)  lit. a) din lege, desfacerea adopţiei  intervine într-
un singur caz, anume atunci când  adoptatorul sau părinţii adoptatori  au decedat şi s-a încuviinţat o 
nouă  adopţie.  În  această  situaţie,  adopţia  anterioară  se   consideră  desfăcută  pe  data  rămânerii 
irevocabile a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a noii adopţii.

10.5. Adopţia  internaţională

Adopţia internaţională vizează două situaţii, şi anume:
- adoptarea unui copil cu domiciliul  în România de  către  o persoană sau familie  cu domiciliul  în 
străinătate, caz în care se aplică dispoziţiile  Legii  nr. 273/2004, ce vor  fi analizate în continuare;
- adoptarea unui copil  -cu domiciliul în România- de către o persoană sau  o familie  cu domiciliul în 
străinătate presupun îndeplinirea unei proceduri în care se cuprind, pe lângă condiţiile generale de 
fond şi de formă, necesare pentru orice adopţie naţională, şi anumite  cerinţe  speciale.

1. Cerinţe de  fond

În afara condiţiilor generale privind capacitatea, consimţământul, diferenţa de vârstă sau lipsa 
rudeniei,  etc..,  pentru  adopţiile   internaţionale,  Oficiul  Român   pentru  Adopţii  şi  apoi  instanţa 
judecătorească trebuie să verifice şi dacă: 
a) adoptatorul sau unul dintre soţii din familia adoptatoare care domiciliază în străinătate este bunicul 
copilului pentru  care  a  fost încuviinţată  deschiderea  procedurii  adopţiei;
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b) există alte solicitări de adopţie din partea rudelor copilului  până la gradul IV, cu domiciliul în 
România. Asupra acestui aspect, direcţia de la domiciliul copilului va  întocmi un raport  care  va  fi 
analizat  de instanţa judecătorească, sesizată cu cererea  de încuviinţare  a  adopţiei; 
c) adoptatorul sau familia adoptatoare îndeplineşte condiţiile de eligibilitate pentru adopţie  şi este apt 
să adopte  în conformitate  cu legislaţia  aplicabilă  în statul primitor şi a beneficiat de consilierea 
necesară  în  vederea  adopţiei  în  statul  primitor;  este  asigurată  urmărirea  evoluţiei  copilului  după 
adopţie pe o perioadă de cel puţin 2 ani; sunt  asigurate servicii postadopţie pentru copil şi familie în 
statul primitor.

2. Cerinţe de  formă

Cererile de adopţie, formulate de adoptatorii cu domiciliul în străinătate se  transmit  Oficiului, 
prin intermediul  autorităţii  străine  competente şi trebuie  însoţite  de următoarele  documente:
- un raport întocmit de autorităţile competente  din statul primitor, cuprinzând  informaţii cu privire la 
identitatea  persoanelor care doresc să adopte, capacitatea  şi aptitudinea  lor de a adopta, situaţia lor 
personală, familială, materială şi medicală, mediul social,  motivele care îi determină să adopte un 
copil din România, precum şi cu privire  la copii  pe care ar putea  să-i primească  spre adopţie; 
concluziile raportului vor fi susţinute prin documentele eliberate de autorităţile  competente  din statul 
primitor;
- certificatele de naştere şi căsătorie şi actele de identitate  ale persoanelor care doresc să adopte, în 
copie  legalizată  şi însoţite de traducerea  lor legalizată în limba  română;
- cazierele judiciare ale  persoanelor care doresc  să adopte;
- raport medical  întocmit separat pentru  fiecare adoptator;
- actul din care  să  rezulte  că există garanţia că adoptatul  are posibilitatea să intre  şi să locuiască 
permanent în statul primitor.

3. Procedura  şi efectele  adopţiei  internaţionale

Cererea  de încuviinţare a  adopţiei, însoţită de  documentele indicate  anterior se înaintează 
instanţei  judecătoreşti de  către Oficiul  Român pentru  Adopţii.

Oficiul are obligaţia  de a se asigura  că adoptatul va  beneficia  în ţara străină de  garanţiile  şi 
normele  echivalente acelora existente  în cazul unei adopţii naţionale; la pronunţarea  asupra  cererii 
de  încuviinţare   a  adopţiei,  instanţa  judecătorească  va avea  în vedere   şi  documentul  care  atestă 
îndeplinirea acestor obligaţii.

Dispoziţiile procedurale incidente în cazul adopţiei interne se aplică în mod  corespunzător. În 
plus, în cadrul procesului  va fi citat  şi Oficiul Român  pentru Adopţii.

Efectele adopţiei internaţionale sunt identice cu cele ale adopţiei naţionale şi vizează numele, 
domiciliul  şi  locuinţa  adoptatului,  obligaţia  de  întreţinere,  vocaţia  succesorală   şi  cetăţenia 
adoptatului.

Articolul  50 alin. (5)  din lege prevede că efectele adopţiei  internaţionale  şi cele  ale anulării 
adopţiei internaţionale asupra cetăţeniei adoptatului sunt prevăzute  în  Legea cetăţeniei  române  nr. 
21/1991, republicată.

Pe baza hotărârii judecătoreşti irevocabile de încuviinţare a adopţiei, Oficiul  eliberează, în 
termen de 3 zile  de la  data  comunicării acesteia,  un certificat  care  atestă că adopţia  este  conformă 
cu normele  Convenţiei de  la  Haga.
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Capitolul XI – OBLIGATIA LEGALA DE INTRETINERE

    Obligaţia  legală  de întreţinere  reprezintă  obligaţia  unei  persoane  de a  acorda  altei 
persoane,  aflate  în  nevoie,  mijloacele  necesare traiului.  În  raporturile  dintre părinţi  şi 
copiii  lor  minori,  obligaţia  legală  de  întreţinere  are  ca  obiect  asigurarea  mijloacelor 
pentru educarea,  învăţătura şi pregătirea lor profesională.  La baza obligaţiei  legale de 
întreţinere se află  ataşamentul  şi  afecţiunea dintre cei  care sunt  legaţi  de o asemenea 
obligaţie. 

11.1 Persoanele între care există obligaţia legală de întreţinere. 
    Potrivit  art. 86 C. Fam. există obligaţie de întreţinere între următoarele categorii de 
persoane: între soţ şi soţie, între părinţi şi copii, între adoptator şi adoptat, între bunici şi 
nepoţi, între străbunici şi strănepoţi, între fraţi şi surori. 
    Prin  interpretarea  sistematică  a  celorlalte  dispoziţii  ale  Codului  familiei  rezultă  că 
există obligaţie legală de întreţinere şi între foştii soţi a căror căsătorie a fost desfăcută 
prin divorţ, între foştii soţi a căror căsătorie a fost desfiinţată, dar la a cărei încheiere cel 
puţin unul a fost de bună-credinţă, între cel care a luat un copil spre a-l creşte fără a 
întocmi  formele  cerute  pentru  adopţie  şi  acel  copil,  între  soţul  care  a  contribuit  la 
întreţinerea copilului celuilalt soţ în condiţiile arătate de art. 87 alin. (1) C. Fam. şi acel 
copil, precum şi între acel copil întreţinut timp de 10 ani şi cel care l-a întreţinut, între 
moştenitorii persoanei care a fost obligată la întreţinerea unui minor sau care, fără a avea 
obligaţia legală, i-a dat acestuia întreţinere faţă de acel minor. 

11.2 Ordinea în care se datorează obligaţia de întreţinere. 
    Dacă o persoană este îndreptăţită să beneficieze de întreţinere de la mai multe persoane 
în temeiul unor obligaţii de întreţinere cu temei diferit, atunci obligaţia de întreţinere este 
datorată în ordinea indicată de lege. Ordinea legală este importantă şi în situaţia în care 
cel  care  datorează  întreţinere  potrivit  legii  se  află  în  imposibilitate  de  a  o  presta  şi 
obligaţia va reveni persoanei care îl urmează în ordinea legală. 
    Potrivit art. 89 C. Fam., întreţinerea se datorează în următoarea ordine: 
   - soţii îşi datorează întreţinere înaintea celorlalţi obligaţi; 
   - descendentul este obligat la întreţinere înaintea ascendentului, iar în caz de mai mulţi 
ascendenţi sau descendenţi, ascendentul sau descendentul cu un grad de rudenie mai mic 
faţă de creditor este ţinut mai întâi de a presta obligaţia de întreţinere; 
   - în  cazul  adopţiei  cu  efecte  restrânse,  adoptatorul  şi  descendenţii  săi  datorează 
întreţinere înaintea părinţilor fireşti; 
   - fraţii şi surorile îşi datorează întreţinere înaintea bunicilor dar după părinţi. 
    Potrivit celorlalte dispoziţii legale care reglementează obligaţia de întreţinere, există 
următoarele situaţii: 
   - între  soţii  divorţaţi,  acolo  unde  există  obligaţie  de  întreţinere  până  la  recăsătorie, 
întreţinerea se datorează ca şi între soţi; 
   - aceeaşi este situaţia şi în cazul soţilor a căror căsătorie a fost desfiinţată (art. 24 alin. 
(1) C. Fam.); 
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   - cel  care a  luat  un copil  spre a-l  creşte,  fără  îndeplinirea formelor de adopţie,  are 
obligaţie de întreţinere dacă aceasta nu poate fi prestată chiar de către părinţii fireşti (art. 
88 C.  Fam);  Neexecutarea  obligaţiei  legale  de întreţinere  de către  părinţii  fireşti  este 
justificată  de moartea sau dispariţia acestora,  precum şi  de lipsa mijloacelor  necesare 
îndeplinirii acestei obligaţii. 
   - soţul care a contribuit la întreţinerea copilului celuilalt soţ fără îndeplinirea formelor 
de adopţie datorează întreţinere minorului după părinţii fireşti (art. 87 C. Fam.); 
   - copilul care a beneficiat de întreţinere în condiţiile celor două litere de mai sus timp 
de 10 ani, datorează întreţinere faţă de cel care l-a întreţinut la fel ca şi copilul firesc al 
acestuia; 
   - în caz de desfacere a adopţiei, adoptatorul poate pretinde întreţinerea de la părinţii 
fireşti ai celui adoptat (art. 29 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/1997); 
   - moştenitorii persoanei care a fost obligată la întreţinerea unui minor sau care, fără a 
avea o obligaţie legală de întreţinere, i-a dat acestuia întreţinere, datorează întreţinere faţă 
de acel minor după părinţii fireşti ai acestuia (art. 96 C. Fam.). 
    În cazul în care, prin aplicarea regulilor de mai sus, mai multe persoane sunt obligate, 
în acelaşi timp, la prestarea obligaţiei de întreţinere, atunci aceasta este, pentru debitori, 
divizibilă proporţional cu mijloacele fiecăruia. 
    Dacă, în caz de urgenţă, unul dintre debitori este obligat la întreţinere peste partea sa, 
obligaţia este solidară în sensul că are dreptul la restituire a ceea ce a prestat peste partea 
sa, de la ceilalţi debitori. Spre exemplu, în cazul unui comoştenitor al unei persoane care 
a fost obligată la întreţinere faţă de un minor sau care i-a acordat întreţinere fără a avea 
această obligaţie legală. 
    Dacă părinţii fireşti nu pot presta întreţinere, între comoştenitori obligaţia este solidară 
faţă de creditor. Numai în raporturile dintre comoştenitori obligaţia este proporţională cu 
valoarea bunurilor moştenite. 
    Dacă o persoană este obligată să presteze întreţinere la mai multe persoane, ea îşi va 
executa  obligaţia  faţă  de  toţi  creditorii.  Dar  dacă  nu  dispune  de  mijloacele  necesare 
pentru  a  executa  obligaţia  integral  faţă  de  toţi  creditorii,  modalitatea  de  executare  a 
obligaţiei  va  fi  stabilită  de  către  instanţa  de  judecată.  Aceasta  poate  dispune  fie  ca 
obligaţia să se execute faţă de numai un singur creditor, fie să se împartă faţă de mai 
multe persoane îndreptăţite la întreţinere. 

11.3 Condiţii cu privire la creditorul obligaţiei de întreţinere. 
    Creditorul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
   a) să se găsească în stare de nevoie, adică să nu-şi poată procura (deloc sau numai în 
parte) cele necesare traiului, neavând venituri şi nici bunuri care să poată fi valorificate 
prin înstrăinare oneroasă sau închiriere. 
    De fiecare dată, starea de nevoie trebuie dovedită şi apreciată în funcţie de situaţia 
concretă (dacă are nevoie sau nu de medicamente, spre exemplu). 
    Este de menţionat şi situaţia specială a creditorului minor, copil al debitorului, care se 
află în stare de nevoie şi dacă are bunuri care ar putea fi valorificate. Nu se pot vinde 
acele bunuri  pentru care se asigură întreţinerea minorului decât  dacă părinţii  nu-l  pot 
susţine din alte surse. 
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    Dacă minorul are venituri proprii din care îşi poate asigura întreţinerea, atunci părinţii 
nu datorează obligaţie de întreţinere sau o datorează numai în completare. 
    Conform art. 24 din O.U.G.  nr. 26/1997, Comisia pentru protecţia copilului, care a 
hotărât  încredinţarea sau plasamentul  copilului,  va stabili,  dacă este cazul,  contribuţia 
lunară  a  părinţilor  la  întreţinerea  acestuia,  în  condiţiile  stabilite  de  Codul  familiei. 
Această contribuţie se face venit  la bugetul de stat. În cazul imposibilităţii  de plată a 
acestei  contribuţii  de  întreţinere,  Comisia  pentru  protecţia  copilului  poate  obliga  pe 
părintele copilului să presteze o activitate neremunerată, în folosul comunităţii pe toată 
durata măsurii încredinţării sau plasamentului (art. 24 alin. 2 din O.U.G. nr. 26/1997). 
    În cazul în care minorul solicită întreţinere de la alţi debitori decât de la părinţii fireşti 
sau adoptatori atunci el este în stare de nevoie dacă nu are venituri şi bunuri care ar putea 
fi valorificate; 
   b) să se afle în incapacitate de a munci din motive de boală sau bătrâneţe. Incapacitatea 
de muncă poate fi totală sau parţială. Atunci când incapacitatea de muncă este parţială, 
creditorul beneficiază de întreţinere în completare. Prin excepţie, este îndeplinită această 
condiţie şi de copilul care se află în continuarea studiilor (de lungă durată) şi devine, între 
timp,  major.  Acesta  este  îndreptăţit  să  primească  întreţinere  până  la  vârsta  de  25, 
respectiv 26 de ani (în cazul facultăţilor cu durată mai mare de 5 ani). 

    Condiţii speciale cerute în anumite situaţii: 
   - în  cazul  soţilor  a  căror  căror  căsătorie  a  fost  desfăcută,  incapacitatea  de  a  munci 
trebuie  să  fi  intervenit  înainte  de  căsătorie,  în  timpul  căsătoriei  sau  la  un  an  de  la 
desfacere şi numai în legătură cu o împrejurare legată de căsătorie; 
   - aceeaşi este situaţia şi în cazul căsătoriei putative; 
   - soţul care a întreţinut copilul celuilalt soţ poate pretinde întreţinere de la copil dacă 
acesta a beneficiat de întreţinere minim 10 ani; 
   - incidenţa normelor de convieţuire socială impune o serie de condiţii speciale: 
   - cel care se face vinovat de fapte care ar atrage nedemnitatea succesorală nu poate 
pretinde întreţinere de la cel vătămat prin aceste fapte (art. 1, alin. 3 din Decretul  nr. 
31/1954); 
   - soţul care a părăsit fără motiv domiciliul conjugal şi are un comportament imoral nu 
are dreptul la întreţinere din partea celuilalt soţ. 

11.4 Condiţii cu privire la debitorul obligaţiei de întreţinere. 
   a) să  aibă  mijloacele  materiale  necesare  pentru  îndeplinirea  acestei  obligaţii. 
Îndeplinirea acestei condiţii se face nu numai prin raportare la venituri şi bunuri dar şi la 
îndatoririle şi sarcinile pe care le mai are. În cazul soţilor, obligaţia nu este una comună 
şi, în consecinţă, nu se va avea în vedere şi situaţia soţului care nu este debitor. 
    Persoana capabilă de a munci dar care nu are alte venituri sau mijloace materiale nu 
poate fi şi debitor dacă este bolnav, în exercitarea serviciului militar, în executarea unei 
pedepse privative de libertate ca urmare a unei condamnări pentru o altă infracţiune decât 
pentru abandon familial sau frecventează cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ; 
   b) să nu existe altă persoană obligată la întreţinere înaintea sa. 

11.5 Obligaţia de întreţinere dintre soţi. 
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    În timpul căsătoriei, soţii îşi datorează reciproc întreţinere (art. 86 alin. 1 şi  art. 41 
alin. 1 C. Fam.). 
    Realizarea obligaţiei de întreţinere diferă în funcţie de următoarele situaţii: 
   a) soţii locuiesc împreună 
    Când soţii  locuiesc împreună,  obligaţia  de întreţinere se realizează prin contribuţia 
comună la cheltuielile căsătoriei, potrivit cu mijloacele fiecăruia. Dacă unul dintre soţi 
nu-şi îndeplineşte obligaţia de întreţinere, celălalt soţ poate introduce acţiune în justiţie 
pentru  acordarea  întreţinerii.  De  asemenea,  refuzul  unuia  dintre  soţi  de  a  acorda 
întreţinere, poate constitui infracţiunea de abandon de familie (art. 305 Cod penal). 
   b) soţii locuiesc separat 
    Obligaţia de întreţinere se menţine şi în situaţia soţilor despărţiţi în fapt indiferent dacă 
mai locuiesc împreună sau separat. Există totuşi o excepţie, şi anume, cazul soţului care a 
părăsit nejustificat domiciliul şi care din acest motiv nu mai are drept la întreţinere. 
    O situaţie specială este cea a mamei care îşi afectează timpul îngrijirii copilului sau 
copiilor.  Dacă  îngrijirea  copilului  nu  poate  fi  prestată  decât  de  mamă,  ea  poate  fi 
considerată în stare de nevoie şi, deci, are dreptul la întreţinere, îndeplinind totodată şi 
condiţia lipsei mijloacelor materiale de existenţă. Fiind o situaţie de fapt, va fi apreciată 
de la caz la caz de instanţa judecătorească. 
    Soţul  care  se  califică  sau  se  recalifică  are  drept  de  întreţinere  (chiar  şi  numai  în 
completare) de la celălalt soţ. 
   c) soţii aflaţi în timpul procesului de divorţ 
    Soţii îşi datorează întreţinere şi în timpul procesului de divorţ deoarece căsătoria se 
consideră desfăcută la data rămânerii definitive a hotărârii de divorţ. 
   d) căsătoria putativă 
    În cazul căsătoriei putative, drept la întreţinere are numai soţul de bună credinţă la 
încheierea ei, obligaţia putând fi şi reciprocă în caz de bună-credinţă a ambilor soţi. 

11.6 Obligaţia de întreţinere între foştii soţi (după divorţ). 
    Obligaţie de întreţinere există şi între foştii soţi dar nu are aceeaşi natură ca cea din 
timpul căsătoriei,  fundamentul  ei  constând în regulile  de convieţuire  socială  şi  există 
numai  în  măsura  în  care  a  fost  stabilită  hotărârea  de  divorţ  sau  printr-o  hotărâre 
judecătorească ulterioară. 
    Obligaţia de întreţinere există dacă fostul soţ se află în stare de nevoie, cu condiţia ca 
starea de nevoie să fi intervenit înainte, în timpul sau în termen de un an de la desfacerea 
căsătoriei,  din împrejurări  care să aibă  legătură  cu căsătoria,  să  fi  avut  o  comportare 
corespunzătoare normelor de convieţuire socială faţă de debitor şi să nu se fi recăsătorit. 
    De asemenea, celălalt soţ va fi debitor dacă are mijloace materiale suficiente pentru a 
presta întreţinerea. 
    În cazul în care acordarea întreţinerii  a fost solicitată  prin cererea de divorţ sau în 
timpul procesului, ea se va datora de la data desfacerii căsătoriei. 
    Dacă  cererea  pentru  acordarea  întreţinerii  s-a  făcut  după  pronunţarea  hotărârii  de 
divorţ, ea se va acorda de la data acestei cereri. În principiu, obligaţia de întreţinere este 
limitată în timp numai pentru soţul care este vinovat de desfacerea căsătoriei (şi anume, 
la un an de la divorţ). Prin convenţie nu se pot stabili alte termene. 
    Cuantumul  întreţinerii  se  stabileşte  în  funcţie  de  nevoile  creditorului  şi  mijloacele 
debitorului  fără,  însă,  a depăşi o treime din venitul  în muncă al  fostului soţ  (dacă se 
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acordă întreţinere numai lui) sau după caz, jumătate din venitul net (dacă întreţinerea se 
acordă şi pentru copii). Regulile de mai sus se aplică şi în cazul căsătoriei putative în 
măsura în care cel puţin unul din soţi a fost de bună-credinţă la încheierea ei şi care, în 
măsura în care ar fi îndeplinite şi celelalte condiţii indicate mai sus, ar fi îndreptăţit la 
întreţinere. 

11.7 Obligaţia de întreţinere dintre părinţi şi copii. 
    Debitori ai obligaţiei de întreţinere sunt părinţii care au aceleaşi îndatoriri faţă de toţi 
copiii indiferent dacă sunt din căsătorie, din afara ei (cu condiţia să se fi stabilit filiaţia în 
mod legal) sau adoptaţi. Părintele decăzut din drepturile părinteşti, sau pus sub interdicţie 
nu este scutit de a presta întreţinere copilului minor (art. 110 C. Fam.). 
    Creditor al acestei obligaţii de întreţinere este copilul minor din căsătorie, din afara ei 
sau adoptat. 
    Obiectul obligaţiei îl constituie mijloacele necesare traiului, inclusiv mijloacele pentru 
asigurarea creşterii, educării, învăţăturii şi pregătirii profesionale a copiilor în măsura în 
care nu au fost preluate de către stat. De observat este că aceste obligaţii de creştere şi 
educare apasă numai în sarcina părinţilor şi nu au un caracter reciproc în relaţiile dintre 
părinţi şi copiii lor. 
    Pentru  a  fi  îndreptăţit  la  întreţinere,  minorul  trebuie  să  îndeplinească  o  singură 
condiţie: să fie în stare de nevoie; aceasta există chiar dacă minorul are bunuri care ar 
putea fi valorificate (numai dacă solicită întreţinere de la părinţii fireşti, nu şi de la alte 
persoane  când  existenţa  unor  bunuri  care  ar  putea  fi  valorificate  exclude  starea  de 
nevoie).  Descendentul  minor  are  drept  la  întreţinere  chiar  dacă  are  capacitatea  de  a 
munci. 
    În principiu, întreţinerea se datorează de la data cererii de chemare în judecată (putând 
fi acordată şi pentru trecut dacă întârzierea nu este imputabilă creditorului). În caz de 
divorţ, când există copii minori, instanţa, din oficiu, se va pronunţa asupra obligaţiei de 
întreţinere. 
    Cuantumul  obligaţiei  de  întreţinere  se  determină  potrivit  nevoilor  creditorului  şi 
posibilităţilor debitorului (art. 94 alin. 1 C. Fam.), cu respectarea limitelor indicate de art. 
94 alin. 3: 
   1. până  la  o  pătrime  din  câştigul  net  în  muncă  al  debitorului  dacă  întreţinerea  se 
datorează pentru un copil; 
   2. până la o treime din câştigul net, dacă întreţinerea se datorează pentru doi copii; 
   3. până la jumătate din câştigul net dacă întreţinerea se acordă pentru trei sau mai mulţi 
copii. 
    Părinţii  se  pot  înţelege  oricând  asupra  cuantumului  şi  modalităţii  de  prestare  a 
întreţinerii faţă de copil dar dacă intervine divorţul, aceste înţelegeri trebuie încuviinţate 
de către instanţă. 
    Părinţii  sunt datori să contribuie proporţional cu mijloacele fiecăruia la întreţinerea 
copilului dar, dacă unul dintre părinţi nu poate presta întreţinere, la un moment dat, ea 
este prestată de către celălalt părinte care are posibilitatea ca ulterior să se îndrepte pentru 
ce a prestat peste partea sa împotriva celuilalt părinte. 
    Obligaţia de întreţinere a părinţilor faţă de copii se stinge la data când aceştia devin 
majori,  cu  excepţia  copiilor  aflaţi  în  continuarea  studiilor,  care  vor  beneficia  de 
întreţinere până la finalizarea acestora fără a depăşi, însă, 25 de ani. 
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    Minorul în vârstă de până la 14 ani, poate solicita întreţinere reprezentantul său legal 
(care poate fi unul dintre părinţii divorţaţi sau tutorele). 
    Minorul, cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, poate solicita el însuşi întreţinere, însă, 
cu încuviinţarea ocrotitorului legal. 
    În  acest  caz,  trebuie  să  se  facă  dovada  stării  de  nevoie.  Continuarea  studiilor  nu 
reprezintă, neapărat, o justificare a stării de nevoie în care se află minorul. 

11.8 Obligaţia de întreţinere faţă de copilul luat spre creştere. 
    Pentru existenţa obligaţiei de întreţinere trebuie îndeplinite următoarele condiţii (art. 
88 C. Fam.): 
   - luarea copilului spre creştere fără îndeplinirea formelor cerute pentru adopţie; 
   - obligaţia  există  numai  dacă  părinţii  fireşti  ai  copilului  nu  pot  presta  ei  înşişi 
întreţinere. 

11.9 Obligaţia de întreţinere ce revine moştenitorilor întreţinătorului. 
    Caracteristici (art. 96 C. Fam.): 
   1. obligaţia revine moştenitorilor persoanei care a avut obligaţia legală de întreţinere 
sau care a acordat întreţinere minorului, fără să fi avut obligaţia legală; 
   2. obligaţia revine numai moştenitorului universal sau cu titlu universal; 
   3. obligaţia există numai în măsura valorii bunurilor moştenite; 
   4. obligaţia există numai dacă nu poate fi prestată de către părinţii fireşti; 
   5. obligaţia există numai pe timpul în care cel întreţinut este minor; 
   6. dacă  sunt  mai  mulţi  moştenitori,  obligaţia  este  solidară,  iar  fiecare  va  contribui 
proporţional cu valoarea bunurilor moştenite; 
   7. obligaţia are un caracter imperativ,  fiind datorată din momentul în care condiţiile 
sunt îndeplinite. 

11.10 Executarea obligatiei de intretinere

1. Obiectul obligaţiei de întreţinere. 
    Obligaţia  de  întreţinere  are  ca  obiect  cele  necesare  traiului:  alimente,  locuinţă, 
îmbrăcăminte,  medicamente  precum  şi  elemente  necesare  satisfacerii  unor  nevoi 
spirituale. În cazul creditorului minor care beneficiază de întreţinere din partea părinţilor, 
obligaţia  de  întreţinere  are  ca  obiect  şi  cheltuielile  legate  de  educarea,  învăţătura  şi 
pregătirea profesională. 

2. Cuantumul obligaţiei de întreţinere. 
    Se  determină  în  funcţie  de  nevoile  creditorului  şi  posibilităţile  materiale  ale 
debitorului, cu respectarea plafonului maximal instituit de art. 94 alin. (3) pentru părinţi 
şi  adoptatori.  În determinarea posibilităţilor materiale ale debitorului obligaţiei,  se vor 
avea în vedere mijloacele cu caracter periodic [cum sunt veniturile din muncă, mijloacele 
asimilate  cu  veniturile  din  muncă  (pensiile,  spre  exemplu),  alte  mijloace  cum  sunt 
bunurile susceptibile de valorificare]. 
    Nu intră în această categorie veniturile întâmplătoare, cum ar fi indemnizaţiile pentru 
ore suplimentare prestate fără caracter periodic, premii, indemnizaţiile de asigurare. 
    Se vor lua în considerare şi celelalte sarcini pe care le mai are debitorul. 
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    Dovada mijloacelor debitorului se poate face cu orice mijloc de probă. 
    Părinţii  şomeri,  au  obligaţia  legală  de  întreţinere,  care  poate  fi  îndeplinită  din 
indemnizaţia de şomaj. 

3. Data de la care se datorează obligaţie de întreţinere. 
    Întreţinerea se datorează de la data cererii  de chemare în judecată. În cazul în care 
cererea de acordare a întreţinerii se face, oral, în timpul judecării procesului de divorţ, 
aceasta  se  acordă  de  la  data  solicitării.  Dacă  întârzierea  introducerii  cererii  este 
imputabilă debitorului, întreţinerea se poate acorda şi pentru trecut. 
    Părţile se pot înţelege cu privire la prestarea întreţinerii dar, dacă este vorba de un 
proces  de  divorţ  în  care  sunt  implicaţi  minori,  înţelegerea  trebuie  aprobată  de  către 
instanţă. 
    Urmărirea ratelor  pensiei  de întreţinere nu se poate face decât în limita  termenului 
general de prescripţie (3 ani). 
    Legea  permite  majorarea  sau  micşorarea  cuantumului  pensiei  de  întreţinere,  chiar 
stabilit  prin  hotărâre  judecătorească,  dacă  se  modifică  nevoile  creditorului  sau 
posibilităţile materiale ale debitorului. 

4. Modul de executare al obligaţiei de întreţinere. 
    Obligaţia  de  întreţinere  se  poate  executa  în  natură  (prin  furnizarea  celor  necesare 
traiului), prin echivalent-în bani sau parte în natură şi parte în bani. Executarea în bani se 
face prin plata unei sume fixe, în cuantumul şi la termenele fixate, de regulă, de către 
instanţă. Pensia de întreţinere este reţinută de angajator. 
    În  funcţie  de  modificarea  stării  de  fapt,  se  poate  modifica  nu  numai  cuantumul 
obligaţiei de întreţinere dar şi modalitatea de executare, în sensul că se poate schimba 
executarea în natură cu cea în bani şi invers. 

11.11 Încetarea obligaţiei de întreţinere 
   1. Încetarea uneia din condiţiile generale prevăzute de lege pentru acordarea întreţinerii 
    Situaţii: 
   a. încetarea stării de nevoie a creditorului; 
   b. încetarea  incapacităţii  de  a  munci  a  creditorului  cu  excepţia  situaţiei  în  care 
întreţinerea  este  prestată  descendentului  minor  pentru  care  nu  se  cere  dovedirea 
capacităţii de a munci; 
   c. debitorul nu mai are mijloace de prestare a întreţinerii 
   d. moartea creditorului sau debitorului. 

   2. Încetarea uneia din condiţiile speciale prevăzute de lege pentru acordarea întreţinerii 
    Cazuri: 
   a. ajungerea  la  majorat  când  întreţinerea  este  acordată  de  părinte  sau  adoptator 
minorului care nu se află în continuarea studiilor; 
   b. întreţinerea încetează dacă minorul se căsătoreşte; 
   c. aceeaşi  este  şi  situaţia  celui  care  a  luat  un  copil  spre  creştere  fără  îndeplinirea 
formelor cerute pentru adopţie şi obligaţia nu este executată de părinţii fireşti; 
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   d. de asemenea, în cazul soţului care a contribuit la întreţinerea copilului celuilalt soţ 
sau  a  moştenitorului  debitorului  (în  acest  ultim caz  numai  în  limita  valorii  bunurilor 
moştenite); 
   e. între soţi, odată cu desfacerea căsătoriei, iar între foştii soţi, la recăsătoria creditorului 
sau la împlinirea unui an de la divorţ pentru creditor-vinovat de desfacerea căsătoriei; 
   f. aceeaşi este şi situaţia în cazul căsătoriei putative în care creditor nu poate fi decât 
soţul de bună-credinţă; 
   g. între adoptator şi adoptat,  obligaţia încetează odată cu desfiinţarea sau desfacerea 
adopţiei; 
   h. obligaţia  mai  încetează în cazul  în care se schimbă ordinea în care se datorează 
întreţinerea; 
   i. în cazul în care creditorul săvârşeşte fapte grave faţă de debitor, susceptibile de a 
atrage nedemnitatea succesorală. 

11.12 Efectele încetării obligaţiei de întreţinere. 
    Ca urmare a încetării obligaţiei de întreţinere, rămâne fără temei juridic orice prestaţie 
care s-ar putea califica întreţinere. De aceea, orice prestaţie de acest fel ar fi susceptibilă 
de restituire ca fiind plată nedatorată. 
    Situaţii: 
   - Părintele care are dreptul la întreţinere de la mai mulţi copii, se găseşte în stare de 
urgenţă şi solicită întreţinerea numai de la unul din aceştia (art. 90 alin. 2). Copilul care a 
executat  singur  obligaţia  de  întreţinere,  poate  cere  fiecăruia  dintre  fraţi  să-i  restituie 
partea sa contributivă; 
   - Obligaţia  de  întreţinere  executată  numai  de  către  una  ori  o  parte  din  persoanele 
obligate  solidar  la  întreţinere  (art.  96).  Cel  care  a  executat  întreţinerea  poate  cere 
celorlalţi partea lor contributivă. 
   - întreţinerea copiilor minori prestată de către alte persoane sau instituţii de ocrotire. În 
cazul în care copiii sunt încredinţaţi pentru creştere, prin hotărâre judecătorească, unei 
alte persoane decât părintele, acesta din urmă are obligaţia de a restitui cheltuielile făcute 
cu întreţinerea copiilor. În cazul în care întreţinerea este prestată în urma înţelegerii dintre 
părinţi şi cealaltă persoană, părinţii sunt obligaţi să restituie cheltuielile făcute de această 
persoană, dacă nu se dovedeşte intenţia acesteia de a face o liberalitate. 
   - Soţul care a contribuit la întreţinerea copilului celuilalt soţ este obligat să continue a 
da întreţinere copilului, cât timp acesta este minor (art. 87), însă numai dacă părinţii săi 
fireşti au murit, sunt dispăruţi ori în nevoie. Părintele firesc al copilului are obligaţia de 
restituire a cheltuielilor, la solicitarea soţului care nu este părinte. 

Capitolul XII - PROTECŢIA  COPILULUI

1.Consideraţii  introductive
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1.1. Noţiunea  de protecţie a copilului. Sediul materiei

Protecţia  copilului  desemnează ansamblul normelor juridice  de  apărare  a  persoanei  care 
se  află într-o situaţie  specială datorită vârstei sale.

Cadrul legal  privind ocrotirea minorului, respectarea, promovarea şi garantarea  drepturilor 
copilului, este  stabilit  de  Codul familiei şi Legea nr. 272/2004 privind   protecţia  şi promovarea 
drepturilor  copilului. 

Legea  nr.  272/2004  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  copilului    reprezintă  un 
adevărat „Cod al protecţiei copilului” care garantează drepturile acestuia  nu numai în cadrul familiei, 
ci  şi  în ceea ce priveşte alte drepturi  şi  libertăţi  civile, sănătatea şi bunăstarea copilului, educaţia, 
activităţi  recreative  şi  culturale,  protecţia  specială  a  copilului   lipsit  temporar   sau  definitiv  de 
ocrotirea  părinţilor săi,   protecţia copiilor refugiaţi şi  protecţia copiilor  în caz de conflict armat, 
protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal, protecţia copilului exploatat, 
etc. În fiecare din aceste materii, legea generală urmează  a se completa cu dispoziţiile  cuprinse în 
legile  speciale (de exemplu Codul muncii, Codul familiei, legea învăţământului, etc.). Deci, Legea nr. 
272/2004  reprezintă  o  lege-cadru,  care  devine  normă  generală  în  materia  protecţiei  copilului, 
asigurând aplicarea  principiilor  acestei  materii  tuturor  domeniilor  în care  produce efecte.

1.2. Beneficiarii  dispoziţiilor Legii  nr. 272/2004 privind  protecţia  şi promovarea   drepturilor 
copilului.

Potrivit art. 4 lit. A) din legea nr. 272/2004, prin copil se înţelege persoana care  nu a  împlinit  
vârsta de 18 ani şi nu  a  dobândit  capacitatea deplină de exerciţiu,  în condiţiile  legii. Legea cu 
privire la drepturile  copilului  nu arată, însă,  din ce moment  beneficiază copilul de protecţie. Rezultă 
că, în principiu,  el beneficiază de protecţie  de la naştere. 

Beneficiarii  acestei  reglementări sunt:
- copiii cetăţeni români aflaţi pe teritoriul României;
- copiii cetăţeni români  aflaţi în străinătate;
- copiii  fără  cetăţenie aflaţi pe teritoriul României;
- copiii care solicită sau beneficiază de o formă de protecţie  în condiţiile  reglementărilor   legale 
privind  statutul  şi regimul  refugiaţilor  în România;
- copiii cetăţeni  străini  aflaţi  pe teritoriul României, în situaţii de urgenţă constatate, în condiţiile 
Legii nr. 272/2004, de către  autorităţile publice  române  competente.

1.3. Principiile  care stau la  baza protecţiei copilului

Principiile  sunt reguli  generale,  de maximă aplicabilitate,  care reprezintă fundamentul  unei 
ramuri de drept sau  a unei  instituţii  juridice. Articolul 6 din Legea nr. 272/ 2004 afirmă expres 
principiile  care stau la  baza  protecţiei  copilului. Acestea  se aplică nu numai în raport cu dispoziţiile 
actului normativ care reprezintă  legea-cadru în materie,  ci şi  cu  reglementările speciale  privind 
protecţia  copilului (de exemplu Codul familiei, Legea învăţământului, Codul muncii, etc..).

Legea nr. 272/2004 arată că respectarea  şi garantarea  drepturilor copilului  se  realizează 
conform  următoarelor   principii:
a) Principiul  protecţiei  interesului superior al copilului.

68



Protecţia  interesului superior al copilului reprezintă fundamentul  oricărei măsuri în legătură 
cu minorul. Aplicarea principiului nu  trebuie realizată  astfel  încât să se anuleze alte drepturi ale 
copilului, astfel  cum  sunt acestea consacrate în Legea privind protecţia şi promovarea  drepturilor 
copilului şi în Convenţia O.N.U. cu privire la drepturile copilului.

Principiul  interesului  superior  al  copilului  produce  şi  „efecte  orizontale”,  respectiv   statul 
trebuie  să  ia  măsurile  necesare   pentru  garantarea  lui   nu  numai    în  ce  priveşte   relaţiile   cu 
autorităţile, ci  şi de către  subiectele  de  drept privat, în special  în raporturile cu părinţii.

Acest principiu trebuie  să prevaleze în toate demersurile  şi deciziile care privesc pe copil.
b) Egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
c) Responsabilizarea părinţilor  cu privire  la  exercitarea  drepturilor  şi îndeplinirea  obligaţiilor 
părinteşti;
d) Primordialitatea  responsabilităţii  părinţilor  cu privire  la respectarea  şi garantarea  drepturilor 
copilului;
e) Descentralizarea  serviciilor  de protecţie  a copilului, intervenţia multisectorială şi parteneriatul 
dintre instituţiile  publice  şi organismele  private autorizate;
f) Asigurarea  unei îngrijiri  individualizate  şi personalizate  pentru fiecare copil;
g) Respectarea demnităţii  copilului;
h) Ascultarea opiniei  copilului  şi luarea  în considerare a  acesteia, ţinând cont de vârsta şi de gradul 
său de maturitate;
i) Asigurarea  stabilităţii  şi continuităţii  în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, ţinând cont de 
originea sa etnică,  religioasă, culturală şi lingvistică, în cazul luării unei măsuri de protecţie; 
j) Celeritate în luare oricăror  decizii cu privire la copil;

Potrivit principiului  celerităţii, autorităţile trebuie să acţioneze  prompt  în scopul  evitării 
oricăror  întârzieri  inutile  care sunt  contrare  interesului superior al copilului. Curtea Europeană a 
Drepturilor  Omului  a  arătat  că  într-o  cauză  care  implică  relaţiile  de  familie  între  părinţi  şi 
copii,conformitatea măsurilor autorităţilor naţionale cu dispoziţiile  art. 8  din Convenţia europeană 
pentru apărarea drepturilor omului  şi a libertăţilor fundamentale (care garantează  şi dreptul la relaţii 
de  familie)  se  apreciază   şi   în  funcţie   de celeritatea  acesteia.  Procedurile  legate  de  exercitarea 
autorităţii părinteşti, inclusiv executarea acestora,necesită urgenţă, deoarece  trecerea timpului poate 
avea consecinţe  ireparabile  asupra relaţiilor  de familie.
k) Asigurarea  protecţiei  împotriva abuzului şi exploatării copilului;
l) Interpretarea  fiecărei norme  juridice  referitoare  la  drepturile  copilului  în corelaţie  cu ansamblul 
reglementărilor  din  această materie.

1.4. Mijloacele  de  protecţie  a  copilului

Principalele mijloace de  protecţie  a  copilului potrivit dreptului privat şi  a Legii nr. 272/2004 
privind    protecţia   şi  promovarea  drepturilor   copilului  vizează  următoarele   aspecte:
- protecţia  drepturilor copilului;
- protejarea  minorului  prin  regulile în materia capacităţii  juridice  a  persoanei  fizice;
- ocrotirea părintească;
- protecţia  copilului  lipsit  de ocrotire  părintească (protecţia alternativă).
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 2.PROTECŢIA  DREPTURILOR  COPILULUI 

Legea nr. 272/2004  garantează copilului  următoarele  drepturi:

2.1. Dreptul la identitate

Prin identitatea persoanei fizice se înţelege individualizarea acesteia  în raporturile  juridice, 
deci determinarea poziţiei  sale  în viaţa juridică.

Identificarea persoanei este o instituţie complexă, interesând toate raporturile  juridice în care 
persoana   apare  ca  titulară  de  drepturi  şi  obligaţii.  Rezultă  că  este  greu  de  realizat  o  definiţie  a 
identităţii. De aceea, art. 8 alin. (1) din Convenţia O.N.U.  cu privire  la drepturile copilului pune  un 
accent  deosebit pe trei elemente  ale identităţii  copilului, şi anume: numele, cetăţenia şi relaţiile de 
familie  şi  arată  că  statele  părţi  se  obligă  să  respecte  dreptul  copilului   de  a-şi  păstra  identitatea, 
inclusiv cetăţenia, numele  şi relaţiile  familiale, astfel cum sunt recunoscute de lege,  fără nici o 
imixtiune  ilegală. În cazul în care un copil este lipsit  în mod ilegal de toate sau de o parte din 
elementele  constitutive ale identităţii sale, statele părţi vor asigura  asistenţa protecţia corespunzătoare 
pentru ca identitatea acestuia să fie restabilită cat mai repede posibil.

Articolul  8 şi următoarele  din Legea nr. 272/2004 prevăd expres dreptul copilului de a fi 
înregistrat   imediat   după naşterea  sa.  Înregistrarea  imediat   după naştere prezintă   o  importanţă 
deosebită pentru copil deoarece  reprezintă prima recunoaştere de către societate a existenţei sale. Din 
acest moment autorităţile  iau cunoştinţă de existenţa lui. Este recunoscut de către stat  şi i se creează 
un statut  legal. Pană la înregistrare el nu  există, nu poate fi titular de drepturi în societate.

Lipsa  înregistrării  este  un motiv de discriminare. Practic,  prin înregistrare, copilul are acces 
la asistenţă medicală, educaţie şi alte drepturi. Legea  privind  protecţia  şi promovarea drepturilor 
copilului prevede obligaţii speciale în sarcina anumitor subiecte de drept (unităţile sanitare, organele 
de poliţie, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, unităţile de protecţie socială, 
etc..)  care trebuie să ia  măsurile necesare pentru  înregistrarea  copilului cat mai curând posibil. 
Aceste  dispoziţii   modifică   implicit  Legea  nr.  119/1996  privind   actele   de   stare  civilă,  cu 
modificările ulterioare.

Dreptul la identitate  mai cuprinde   dreptul la  un nume, dreptul de  a  dobândi   o cetăţenie şi, 
dacă este posibil, de a-şi cunoaşte părinţii şi de a fi  îngrijit, crescut şi educat de aceştia. Deoarece 
dreptul la  identitate prezintă o necesitate permanentă, este  garantat  şi dreptul la păstrarea  identităţii.

2.2. Dreptul  la  relaţii personale  cu familia  sa

Datorită dependenţei şi nevoii  de  afecţiune, copilul  are  fundamental  nevoie  de relaţii 
personale cu familia sa. Se  poate  considera că dreptul la relaţii  de  familie  este cel mai important 
drept al copilului. De asemenea, familia este un element esenţial al identităţii copilului. Convenţia 
europeană  a  drepturilor  omului  garantează  în  art.  8  dreptul  la  viaţă  privată  şi  de  familie.  Din 
jurisprudenţa Curţii Europene  a Drepturilor Omului rezultă că aceasta cuprinde şi dreptul unui părinte 
şi al copilului  său de  a menţine şi dezvolta relaţii personale. Acest drept nu poate fi restrâns decât 
pentru motive serioase, dacă această restrângere este necesară pentru protecţia  interesului superior al 
copilului (de exemplu, când este necesară ca măsură de protecţie a  dezvoltării  morale  sau a  sănătăţii 
copilului).

Potrivit  art. 14 din Legea  nr. 272/2004, copilul are dreptul  de  a menţine 
relaţii personale cu următoarele  categorii  de persoane:
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- părinţii.  În primul rând, copilul are dreptul la relaţii  personale  cu părinţii  săi.  În egală măsură, 
aceştia au dreptul la relaţii personale  cu  descendenţii lor;
- rudele care alcătuiesc  familia de drept. Copilul are dreptul la  relaţii personale  cu  membrii familiei 
sale de drept: fraţi, surori, bunici, unchi, mătuşi, etc..;
- familia de  fapt. Datorită  relaţiilor de afecţiune pe care le-au dezvoltat, persoanele care  fac parte 
din familia de fapt,  respectiv cele alături de care copilul  s-a bucurat de viaţă de  familie, au dreptul  la 
relaţii personale cu acesta.

Dispoziţiile Legii nr. 272/2004 nu vin  în contradicţie cu reglementările  legale în vigoare (din 
Codul  familiei),  ci  dezvoltă  şi  explică   noţiunile  folosite,  aducând  elemente  noi,  susceptibile  să 
contribuie la prevenirea  şi reducerea  conflictelor care pot să apară  în legătură cu relaţiile  de familie.

Relaţiile   cu ceilalţi  membri  ai  familiei   nu se bucură de aceeaşi  protecţie ca relaţiile   cu 
părinţii. Acestea se concretizează în dreptul  la relaţii personale, care se exercită în condiţiile art. 14 
alin. (2)  şi (3) din Legea  nr. 272/2004, care dispun: „copilul are dreptul de a-şi  cunoaşte rudele şi  de 
întreţine  relaţii personale  cu  acestea,  precum şi cu alte persoane  alături de care copilul  s-a bucurat 
de viaţa de familie, în măsura în care acest lucru nu contravine  interesului său superior. Părinţii  sau 
un alt reprezentant legal al copilului nu pot împiedica relaţiile personale ale acestuia cu bunicii, fraţii, 
surorile ori cu alte persoane  alături de care copilul  s-a bucurat de viaţa de familie, decât în cazurile 
în care instanţa decide  în acest sens, apreciind  că există motive  temeinice  de  natură  a  primejdui 
dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a copilului”. 

Deoarece  noţiunea  de  relaţii  personale  este abstractă, legea  nr. 272/2004 concretizează 
realizarea  acestora, creând  condiţiile  pentru exercitarea  lor.

Relaţiile personale  pot fi clasificate  în:
1) relaţii  personale directe (care presupun prezenţa personală, contactul direct). Potrivit Legii privind 
protecţia  şi promovarea drepturilor copilului, acestea se realizează prin:  întâlniri ale copilului  cu 
părintele  ori cu altă persoană care  are, potrivit prezentei legi,  dreptul la relaţii personale cu copilul; 
vizitarea  copilului  la  domiciliul  acestuia;  găzduirea   copilului,  pe perioadă determinată,   de către 
părintele  sau de către  altă persoană  la care copilul nu locuieşte în mod obişnuit;
2) relaţii personale care se pot  realiza prin comunicare (corespondenţă ori altă formă de  comunicare 
cu minorul, de exemplu telefon sau poştă electronică). Aceste relaţii se pot dezvolta  în completarea 
celor directe  sau în locul acestora, dacă ele nu sunt posibile.
3) relaţii personale care presupun transmiterea de informaţii copilului cu privire la persoanele care au, 
potrivit legii, dreptul de a menţine relaţii personale cu el şi transmiterea de informaţii cu privire la 
copil. Textul Legii nr. 272/2004  face referire expres la fotografii şi evaluări medicale  sau şcolare, dar 
enumerarea  este numai  exemplificativă.

2.3. Dreptul copilului  la protejarea imaginii sale publice, a vieţii intime, private  şi de  familie

Potrivit  art. 16  din Convenţia  O.N.U.  cu privire la  drepturile  copilului,  nici un copil nu va 
fi supus  unei imixtiuni arbitrare sau ilegale în viaţa sa  privată, în familia sa,  în domiciliul său ori în 
corespondenţa sa, precum şi nici  unui fel de atac  ilegal la onoarea  şi reputaţia sa. Potrivit  art. 26 
alin. (1)  din Constituţia României, autorităţile publice respectă şi ocrotesc  viaţa intimă, familială şi 
privată.

Deoarece  copii instituţionalizaţi  sunt  în egală măsură  titulari ai acestor drepturi, autorităţile 
trebuie să ia  măsuri  pentru ca standardele  cu privire  la   serviciile  speciale  să impună inclusiv 
crearea  unor spaţii care să permită  desfăşurarea vieţii  intime şi private.
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Un rol special în protecţia imaginii publice, a vieţii intime, private şi de familie a copilului 
revine  şi  Consiliului  Naţional   al  Audiovizualului,  ca  autoritate  de  reglementare  în  domeniul 
audiovizualului,  potrivit  Legii  audiovizualului  nr.  504/2002,  cu modificările  ulterioare.  Acesta are 
obligaţia  de a  adopta  deciziile  necesare,  ţinând  seama de  faptul  că  afectarea  dezvoltării   fizice, 
mentale  sau morale a  minorilor  este o problemă de interes public.

2.4. Dreptul copilului  la  libertate de exprimare

Potrivit  art. 13  din Convenţia  O.N.U  cu privire  la  drepturile  copilului, copilul  are dreptul 
la  libertatea  de exprimare; acest drept  cuprinde   libertatea de  a căuta, de a  primi  şi  de  a  difuza 
informaţii  şi idei  de orice  natură, indiferent  de frontieră, sub formă orală, scrisă, tipărită sau artistică 
ori  prin orice alte  mijloace la alegerea copilului. 

Ca  şi  în cazul adulţilor, exercitarea acestui drept  al copilului poate  face obiectul restricţiilor, 
numai  al acelor  restricţii expres  prevăzute  de lege  şi absolut  necesare pentru:
- respectarea drepturilor  sau a reputaţiei altora;  sau
- protejarea securităţii naţionale, a ordinii publice, a sănătăţii publice şi a bunelor moravuri.

Acest  drept  nu  trebuie  interpretat  în  sensul  că  limitează  autoritatea  şi  responsabilităţile 
părinteşti. De  asemenea,  în sens  invers, faptul că  minorul are  nevoie  de îndrumare din  partea 
ocrotitorilor  săi nu  afectează acest drept  în sine,  ci numai exercitarea sa  în anumite situaţii,  în 
funcţie  de maturitatea copilului  şi de  situaţiile  concrete în care  se  exercită.

2.5.  Dreptul  copilului  capabil  de  discernământ   de  a-şi  exprima   opinia   asupra    oricărei 
probleme  care îl  priveşte

Garantarea acestui drept  este rezultatul  concepţiei Legii nr. 272/2004 potrivit cu care copilul 
este considerat subiect activ al drepturilor sale. Aceasta nu  înseamnă protecţia  dreptului copilului, de 
a  hotărî  singur,  în acelaşi condiţii  ca şi un adult,  ci  numai a dreptului  de  a fi implicat  în orice 
procedură  care îl priveşte.

Deoarece dreptul aparţine  şi   copiilor  cu dizabilităţi,   autorităţile   trebuie să ia  măsurile 
necesare pentru exercitarea lui  şi  în cazul copilului cu discernământ    care  nu poate comunica.

2.6. Libertatea de gândire, de conştiinţă  şi  de religie

Potrivit art. 25 din Legea nr. 2722004, copilul  are dreptul la libertate  de gândire, de conştiinţă 
şi  de religie.  Părinţii   îndrumă copilul,  potrivit   propriilor   convingeri  în  alegerea unei  religii,  în 
condiţiile  legii, ţinând seama  de opinia, vârsta  şi de gradul de maturitate  a acestuia,  fără a-l putea 
obliga  să adere  la  o anumită religie  sau  la  un anumit cult  religios. Religia  copilului  care  a 
împlinit  14  ani   nu  poate fi schimbată  fără  consimţământul acestuia; copilul care  a  împlinit  vârsta 
de 16  ani  are  dreptul  să-şi  aleagă singur religia.  Atunci  când copilul   beneficiază  de protecţie 
specială, persoanelor  în îngrijirea  cărora se află le sunt interzise orice acţiuni menite să  influenţeze 
convingerile religioase ale  copilului.

2.7. Libertatea de asociere în structuri formale şi informale şi libertatea de întrunire   paşnică, 
în limitele  prevăzute  de lege
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Potrivit  art.  15  din convenţia   O.N.U. cu privire  la  drepturile   copilului:  „ statele  părţi 
recunosc  drepturile  copilului  la libertatea de asocierea  şi la libertatea  de întrunire  paşnică”.

Exercitarea  acestor  drepturi nu poate fi  îngrădită  decât de restricţiile  prevăzute în mod 
expres de lege şi care sunt  necesare într-o societate  democratică, in  interesul securităţii  naţionale, al 
siguranţei  sau ordinii publice  ori  pentru a proteja  sănătatea publică sau bunele  moravuri,  ori pentru 
a proteja  drepturile  şi libertăţile   altora.

2.8. Dreptul la  identitate al copilului aparţinând  unei minorităţi

Potrivit art. 27 din Legea nr. 272/2004, copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, 
religioase sau lingvistice are dreptul  la  viaţa culturală proprie, la declararea  apartenenţei sale etnice, 
religioase, la practicarea propriei  sale religii, precum  şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu 
alţi membri ai comunităţii din care  face parte.

2.9. Dreptul la  respectarea  individualităţii  şi personalităţii

Potrivit art.  28 din Legea nr. 272/2004, copilul are dreptul la respectarea  personalităţii   şi 
individualităţii   sale  şi  nu poate  fi  supus  pedepselor  fizice  sau altor tratamente umilitoare ori 
degradante.  Măsurile  de  disciplinare  a  copilului  n  pot  fi  stabilite  decât  în  acord  cu  demnitatea 
copilului, nefiind permise sub nici un motiv  pedepsele  fizice ori acelea  care se află  în legătură cu 
dezvoltarea  fizică, psihică sau care afectează  starea  emoţională a  copilului.

2.10. Dreptul la sănătate

Copilul  are dreptul  de a se bucura  de  cea   mai bună stare  de sănătate  pe  care  o poate 
atinge şi de a  beneficia de serviciile medicale  şi de  recuperare  necesare  pentru asigurarea  realizării 
efective  a  acestui drept.

2.11. Dreptul  copilului  la  un nivel  de  trai  care să permită  dezvoltarea  sa fizică, mentală, 
spirituală, morală  şi socială

Potrivit art. 44  alin. (2)  din Legea  nr. 272/2004, responsabilitatea  de  a  asigura, în limita 
posibilităţilor, cele  mai  bune condiţii de viaţă  necesare creşterii şi educării copiilor revine, în primul 
rând,  părinţilor.  Aceştia  au  obligaţia   să  le  asigure   locuinţă,  precum şi  condiţii  necesare  pentru 
creştere, educare, învăţătură şi pregătire  profesională. În dreptul familiei, această responsabilitate a 
părinţilor a părinţilor formează fundamentul  obligaţiei de întreţinere  a părinţilor faţă de copii  lor 
minori.

2.12.  Dreptul  de  a beneficia  de  asistenţă  socială  şi  de  asigurări  sociale

Potrivit  Legii   nr.  272/1004,  copilul  are  dreptul   de a  beneficia  de asistenţă  socială  şi  de 
asigurări  sociale, în funcţie de  resursele  şi de situaţia   în care  se  află acesta şi persoanele  în 
întreţinerea  cărora se  găseşte. În cazul  în care părinţii sau persoanele care, potrivit legii, obligaţia de 
a întreţine copilul, nu pot asigura, din motive independente de voinţa lor, satisfacerea nevoilor minime 
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de locuinţă, hrană, îmbrăcăminte, şi educaţie ale copilului, statul, prin autorităţile publice  competente, 
este obligat să asigure acestora sprijin corespunzător, sub formă de prestaţii financiare, prestaţii în 
natură, precum  şi sub formă de  servicii, în condiţiile  legii.

Părinţii au obligaţia să solicite autorităţilor competente acordarea alocaţiilor, indemnizaţiilor, 
prestaţiilor  în bani sau în natură şi a  altor  facilităţi  prevăzute de lege pentru copii  sau familiile cu 
copii.  Autorităţile   administraţiei  publice locale  au obligaţia   de  a informa părinţii   şi  copiii   în 
legătură  cu drepturile  pe  care le au, precum  şi asupra  modalităţii de acordare a  drepturilor  de 
asistenţă socială   şi de asigurări  sociale.

2.13. Drepturile  speciale  ale  copiilor  cu handicap

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 272/2004, copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, 
adaptată nevoilor sale. Copilul cu handicap are dreptul la educaţie, recuperare, compensare, reabilitare 
şi integrare,adaptate posibilităţilor proprii, în vederea dezvoltării personalităţii sale. Îngrijirea specială 
trebuie să asigure dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială a copiilor cu handicap. 
Îngrijirea specială constă  în ajutor adecvat situaţiei copilului şi părinţilor  săi ori, după caz, situaţiei 
celor cărora  le este încredinţat copilul  şi se acordă gratuit, ori de cate ori acest lucru este posibil, 
pentru facilitarea accesului efectiv şi fără discriminare al copiilor cu handicap la educaţie, formare 
profesională,servicii  medicale,  recuperare,  pregătire,  în  vederea  ocupării   unui  loc  de  muncă,  la 
activităţi  recreative, precum şi la orice alte activităţi apte  să le permită  deplina  socială  şi dezvoltare 
a personalităţii  lor. Organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţile publice 
locale  sunt  obligate  să  iniţieze  programe  şi  să  asigure  resursele   necesare  dezvoltării  serviciilor 
destinate satisfacerii  nevoilor copiilor cu handicap şi ale familiilor  acestora  în condiţii care să le 
garanteze demnitatea, să le  favorizeze  autonomia  şi să  le  faciliteze  participarea  activă  la  viaţa 
comunităţii.

2.14. Dreptul  la educaţie

Copilul are dreptul  de  a primi  o educaţie  care  să  îi permită  dezvoltarea , în condiţii 
nediscriminatorii, a aptitudinilor  şi personalităţii sale.

Părinţii copilului  au cu prioritate  dreptul de a alege felul educaţiei  care urmează să fie dată 
copiilor lor şi au obligaţia să înscrie copilul la  şcoală şi să asigure  frecventarea cu regularitate de 
către acesta  a cursurilor  şcolare.

Copilul care a  împlinit  vârsta de 14 ani  poate  cere  încuviinţarea  instanţei judecătoreşti de a-
şi schimba  felul  învăţăturii şi al  pregătirii  profesionale.

În cadrul procesului instructiv-educativ copilul are dreptul de a fi tratat cu respect  de către 
cadrele  didactice,  de  a  fi  informat asupra  drepturilor   sale,  precum  şi  asupra modalităţilor  de 
exercitare a acestora. Pedepsele corporale în cadrul procesului instructiv- educativ sunt interzise.

 Copilul, personal şi, după caz, reprezentat sau asistat de reprezentantul său legal,  are dreptul 
de a contesta  modalităţile şi rezultatele evaluării şi de  a  se adresa  în acest sens  conducerii  unităţii 
de  învăţământ, în condiţiile  legii.

Cadrele  didactice au obligaţia de a semnala serviciului public de asistenţă socială sau, după 
caz,  direcţiei generale de  asistenţă  socială  şi protecţia  copilului, cazurile  de  rele tratamente, 
abuzuri sau de neglijare  a  copiilor.
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2.15. Dreptul la  odihnă  şi vacanţă

Copilul  trebuie  să  beneficieze  de timp suficient  pentru odihnă şi vacanţă, să participe în 
mod liber la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile  culturale, artistice şi sportive ale 
comunităţii.  Autorităţile  publice  au  obligaţia  să  contribuie,  potrivit  atribuţiilor  ce  le  revin,  la 
asigurarea  condiţiilor  exercitării   în  condiţii   de  egalitate  a  acestui  drept.Autorităţile  publice  au 
obligaţia să asigure, potrivit atribuţiilor care  le revin, locuri  de joacă suficiente  şi adecvate pentru 
copii,  în mod special  în  situaţia   zonelor  intens populate.

3. PROTEJAREA MINORULUI  PRIN  REGULILE  ÎN 
MATERIA  CAPACITĂŢII  JURIDICE  A PERSOANEI 
FIZICE (INCAPACITATEA MINORULUI) 

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului  aduce modificări  în 
ceea ce priveşte  capacitatea  minorului, garantând:

3.1.  Dreptul copilului capabil   de  discernământ  de a-şi exprima  opinia  asupra  oricărei 
probleme care îl priveşte

Potrivit  art.  24  din  legea  privind  protecţia  şi  promovarea   drepturilor  copilului,  în  orice 
procedură   judiciară  sau administrativă   care îl  priveşte,  copilul  are  dreptul  de a  fi  ascultat.  Este 
obligatorie ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani. Cu toate acestea, poate fi ascultat  şi 
copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani, dacă autoritatea competentă apreciază  că audierea lui este 
necesară  pentru soluţionarea cauzei. Dreptul de a fi ascultat conferă copilului posibilitatea de a cere şi 
de  a  primi orice  informaţie  pertinentă, de a fi consultat, de a-şi exprima opinia şi de a fi informat 
asupra  consecinţelor   pe  care  le  poate  avea  opinia   sa,  dacă  este   respectată,  precum şi  asupra 
consecinţelor  oricărei decizii  care îl priveşte. Opiniile  copilului ascultat  vor fi luate în considerare 
şi li se va  acorda  importanţa cuvenită, în raport de vârsta  şi cu gradul de maturitate a copilului. Orice 
copil poate cere să fie ascultat. În caz de refuz,  autoritatea competentă se va pronunţa  printr-o decizie 
motivată.

În  afara  consacrării   în  art.  24  din  Legea  nr.  272/2004,  care  are  caracter  general,  de 
principiu,acest drept este prevăzut expres în anumite materii, de exemplu în ceea ce priveşte adopţia 
sau încredinţarea copilului cu ocazia divorţului părinţilor. Textul nu cere  o anumită  vârstă de la  care 
este obligatorie  ascultarea copilului, ci numai  ca minorul să aibă  discernământ, ceea  ce  reprezintă o 
soluţie  flexibilă dar, în acelaşi timp, ridică dificultăţi de aplicare  în practică.

Sintagma „orice problemă” subliniază  că nu există domenii  în care autoritatea parentală sau 
cea  a adulţilor, în general,  determină ca opinia copilului să nu fie primită. Rezultă că minorul capabil 
de  discernământ   poate  să  se  exprime  liber  în  toate  domeniile  care  îl  privesc;  şcoală,  educaţie, 
sănătate, mediu familial, recreare, etc. Termenul „liber”arată că minorul nu  poate  fi  pedepsit  pentru 
opiniile sale, nu poate fi supus  presiunilor  şi constrângerilor.

Copilul are dreptul de a fi ascultat  indiferent  dacă el a  introdus  acţiunea  sau aceasta numai 
îl afectează. Copilul poate fi ascultat în modalităţi  diferite, în funcţie de situaţia sa şi de materia  în 
cauză:  direct, prin reprezentant  al unei instituţii  specializate. Ascultarea copilului care  a împlinit 10 
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ani este obligatorie. Poate fi ascultat şi copilul care nu  a  împlinit  10 ani , dacă autoritatea competentă 
apreciază  că audierea lui este necesară  pentru soluţionarea  cauzei. Dreptul de  a  fi ascultat  nu se 
confundă cu dreptul copilului  de  a consimţi la  anumite acte. De exemplu, Legea privind regimul 
juridic  al adopţiei prevede  dreptul copilului  care  a  împlinit 10 ani de a  consimţi la adopţie.

3.2. Dreptul copilului de a depune singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor  sale 
fundamentale

Dispoziţiile  art.  29 din Legea nr. 272/2004 care consacră  expres acest  drept reprezintă  o 
inovaţie în materia exerciţiului  drepturilor minorului. Potrivit  regulilor generale, minorul care nu a 
împlinit  14 ani nu are  capacitate  procesuală,  iar minorul   între 14  ani şi 18 ani are capacitate 
procesuală restrânsă. Astfel, potrivit  art.  44 din Codul de procedură civilă, persoanele  care nu au 
exerciţiul  drepturilor lor  nu pot sta  în  judecată decât  dacă sunt  reprezentate, asistate  ori autorizate 
în chipul arătat  în legile ori statutele  care rânduiesc  capacitatea sau organizarea lor. Iar, potrivit  art. 
222 alin. ultim. din Codul de procedură penală, pentru persoana lipsită de  capacitate de exerciţiu, 
plângerea se face de reprezentantul său legal. Persoana cu capacitate de exerciţiu restrânsă  poate face 
plângere  cu  încuviinţarea  persoanelor  prevăzute de legea  civilă. Dar, excepţia prevăzută de Legea 
nr. 272/2004 este supusă  unei duble limitări:
1) excepţia  se  referă  numai la plângerile  referitoare  la  drepturile  fundamentale  ale copilului;
2) excepţia de referă numai la depunerea acestor plângeri. În continuare,  reprezentarea sau asistarea 
sunt guvernate de regulile  generale  în materia  dreptului procesual. Potrivit  art. 44 din Codul de 
procedură  civilă,  în  caz  de  urgenţă,   dacă  persoana  fizică   lipsită  de  capacitatea   de  exerciţiu  a 
drepturilor civile nu  are reprezentant legal,  instanţa, la cererea  părţii  interesate,  va putea numi  un 
curator  special,  care  să  o  reprezinte   pană  la   numirea  reprezentantului  legal,  potrivit  legii.  De 
asemenea,   instanţa va putea  numi  un curator   special  în  caz  de   conflict   de interese  între 
reprezentant  şi cel reprezentat. Aceste  dispoziţii se aplică  şi  în ceea  ce  priveşte  persoanele  cu 
capacitate  de   exerciţiu restrânsă.

Potrivit  art. 29 alin. (2)  din legea nr. 272/2004, copilul trebuie informat  asupra  drepturilor 
sale  şi asupra modalităţilor  de  exercitare   a  acestora.

4. OCROTIREA  PĂRINTEASCĂ 

4.1. Consideraţii introductive

Ocrotirea părintească reprezintă  mijlocul  juridic  de protecţie al minorului în cadrul căruia 
drepturile  şi îndatoririle  cu   privire la persoana  şi bunurile acestuia se exercită şi, după caz, se 
îndeplinesc  de către părinţii săi.

Termenul  „părinţi”  desemnează atât  părinţii  naturali (fireşti), cât şi părinţii  adoptivi.
Potrivit  Legii   nr.  272/2004  exercitarea  drepturilor şi îndeplinirea  obligaţiilor   părinteşti 

trebuie  să  aibă  în vedere  interesul  superior  al copilului  şi să asigure  bunăstarea  materială  şi 
spirituală  a copilului, în special  prin  îngrijirea  acestuia, prin menţinerea relaţiilor personale cu el, 
prin  asigurarea   creşterii,  educării   şi  întreţinerii  sale,  precum şi  prin  reprezentarea  sa  legală  şi 
administrarea patrimoniului  său. Ambii  părinţi  sunt  responsabili  în mod egal pentru  creşterea 
copiilor  lor.
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4.2. Drepturile   şi  îndatoririle  părinteşti  faţă  de  persoana  copilului

4.2.1. Drepturile  părinteşti

- dreptul  părinţilor  de  a creşte  copilul. Acest drept  reprezintă  în acelaşi timp  o  obligaţie. 
Părinţii şi copii lor au, deopotrivă, dreptul de a forma o familie şi de a  trăi împreună. Părinţii au 
obligaţia să asigure copilului,de o manieră corespunzătoare  capacităţilor în continuă dezvoltare ale 
copilului, orientarea şi sfaturile necesare  exercitării corespunzătoare a drepturilor  prevăzute de lege 
(art. 30 alin. (2)  din Legea nr. 272/2004). Părinţii copilului au dreptul  să primească  informaţiile  şi 
asistenţa de specialitate  necesare  în vederea îngrijirii, creşterii şi educării  acestuia  ( art.   30 alin. (3) 
din Legea  nr. 272/2004).
- dreptul de a cere  înapoierea copilului  de la orice persoană care-l  ţine fără  drept. Părinţii au 
dreptul m de  a cere, prin acţiune  în justiţie,  înapoierea copilului   de la orice  persoană  care îl  ţine  
fără drept (art. 103 alin. (1) C. fam). Dar, instanţa  poate  respinge  cererea  dacă  înapoierea este 
contrară  intereselor copilului.  Acesta  va  fi ascultat, dacă a  împlinit  vârsta  de  10 ani   (art. 103 
alin. 82) C. fam).
- dreptul de a  consimţi  la adopţia copilului  lor. Acest  drept  se  exercită  în conformitate cu 
dispoziţiile Legii  nr. 272/2004  privind  regimul  juridic  al adopţiei.
- dreptul la relaţii personale cu copilul. Acesta se exercită în conformitate  cu dispoziţiile  Legii  nr. 
272/2004   şi  cu  normele  speciale  din  Codul  familie. 

4.2.2.   Obligaţiile  părinteşti  

Copilul are dreptul  să fie crescut  în condiţii  care să  permită  dezvoltarea  sa  fizică, mentală, 
spirituală, morală şi socială. În acest scop, potrivit  art. 32  din Legea  nr. 272/2004  părinţii  sunt 
obligaţi:
- să supravegheze  copilul;
- să coopereze  cu copilul  şi să-i respecte   viaţa   intimă, privată  şi  demnitatea;
-  să informeze  copilul despre  actele  şi faptele  care  l-ar  putea  afecta  şi să  ia  în considerare 
opinia  acestuia;
-  să  întreprindă toate  măsurile necesare pentru  realizarea drepturilor copilului lor;
- să coopereze  cu persoanele  fizice  şi persoanele  juridice  care  exercită  atribuţii  în domeniul 
îngrijirii,  educării şi formării   profesionale  a copilului.

4.3. Drepturile  şi îndatoririle cu privire  la bunurile  copilului minor

Părinţii au următoarele  drepturi  cu privire  la  bunurile  copilului  lor   minor:
- dreptul  şi îndatorirea de a administra bunurile copilului (art.105 alin. (1) C. fam);
- dreptul şi îndatorirea de a reprezenta  pe minor în actele  civile ori de a  încuviinţa  aceste acte. 
Acest drept  se  exercită  în conformitate  cu regulile  generale  ale dreptului  civil   din  materia 
incapacităţii  minorului.

4.4. Neînţelegerile dintre părinţi cu privire la exercitarea drepturilor şi obligaţiilor  părinteşti
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În  cazul  existenţei  unor  neînţelegeri  între  părinţi  cu  privire  la  exercitarea  drepturilor  şi 
îndeplinirea obligaţiilor părinteşti, instanţa judecătorească,după ascultarea  ambilor  părinţi,  hotărăşte 
potrivit   interesului  superior  al  copilului.  Ca  efect   al  adoptării  acestor  dispoziţii,  sunt abrogate 
implicit articolele  din Codul familiei cu privire  la competenţa autorităţii  tutelare  în ceea  ce priveşte 
dreptul  de  a  hotărî în situaţiile în care există neînţelegeri între părinţi în ce priveşte  exercitarea 
drepturilor  părinteşti.

4.5.  Separarea  copilului  de  părinţii  săi

Potrivit art. 33  din Legea nr. 272/2004, copilul nu poate  fi separat de  părinţii săi  sau de unul 
dintre ei, împotriva  voinţei acestora, cu excepţia cazurilor expres  şi limitativ  prevăzute de lege,  sub 
rezerva revizuirii  judiciare  şi  numai  dacă acest lucru  este impus de interesul  superior  al  copilului.

Serviciul  public  de  asistenţă socială va  lua  toate măsurile  necesare  pentru  depistarea 
precoce a situaţiilor  de risc care pot  determina separarea copilului  de părinţii săi, precum  şi pentru 
prevenirea   comportamentului  abuzive  ale părinţilor  şi a violenţei în familie.

Orice separare a copilului de părinţii săi, precum şi orice limitare a  exerciţiului drepturilor 
părinteşti  trebuie să fie precedate de acordarea sistematică  a serviciilor  şi prestaţiilor  prevăzute  de 
lege, cu accent  deosebit  pe  informarea  corespunzătoare   a părinţilor, consilierea  acestora, terapie 
sau mediere, acordate  în baza  unui  plan  de  servicii.

Dacă  există  motive  temeinice   de   a   suspecta   că  viaţa   şi  securitatea   copilului   sunt 
primejduite în familie, reprezentanţii serviciului public de asistenţă socială ori,  după caz, ai direcţiei 
generale de asistenţă  socială şi protecţia copilului  de la nivelul  sectoarelor  municipiului Bucureşti 
au dreptul să viziteze  copii  la  locuinţa lor  şi să informeze  despre  felul în  care aceştia  sunt îngrijiţi, 
despre sănătatea şi dezvoltarea lor fizică, educarea, învăţătura şi pregătirea lor profesională,acordând, 
la  nevoie,  îndrumările  necesare.  Dacă,  în  urma acestor  vizite,  se  constată  că  dezvoltarea   fizică, 
mentală, spirituală, morală sau socială a copilului  este  primejduită, serviciul  public de  asistenţă 
socială este obligat să  sesizeze de  îndată  direcţia generală de  asistenţă socială  şi protecţia  copilului 
în vederea luării  măsurilor prevăzute de lege.

4.6. Încredinţarea  minorului  unuia  dintre  părinţi

Legea  nr.  272/2004  nu  reglementează  expres  această  situaţie,  dar  din  redactarea   art.  33 
rezultă  posibilitatea  separării  copilului  de  unul  dintre  părinţi   împotriva voinţei acestuia, cu 
respectarea  cumulativă a următoarelor condiţii: si fie vorba de cazuri expres şi limitativ prevăzute de 
lege,  sub rezerva revizuirii  judiciare   şi  numai   dacă   acest   lucru  este   în  interesul  superior  al 
copilului.

Codul  familiei  reglementează încredinţarea  minorului unuia dintre părinţi. Astfel, potrivit 
art. 42 alin. (1) C. fam,  instanţa  judecătorească va   hotărî  o dată   cu pronunţarea  divorţului, căruia 
dintre  părinţi  îi vor fi  încredinţaţi  copii minori. În acest scop, instanţa  va  asculta  pe părinţi  şi 
autoritatea  tutelară şi, ţinând seama  de interesele  copiilor pe care,  de  asemenea,  îi va  asculta, dacă 
au împlinit vârsta de 10 ani, va hotărî  pentru fiecare dintre copii, dacă va fi încredinţat tatălui sau 
mamei. Aceste dispoziţii se aplică, prin asemănare, şi  în cazul desfiinţării  căsătoriei (art. 24 alin. (2) 
C. fam) şi al copilului  din afara căsătoriei a cărei filiaţie a  fost  stabilită faţă de ambii părinţi (art. 65 
C.  fam).  De  asemenea,  jurisprudenţa  a  admis  posibilitatea   încredinţării  minorului  şi  a  stabilirii 
locuinţei acestuia  la unul  dintre părinţi şi în timpul căsătoriei  acestora, dacă  soţii  nu  locuiesc 
împreună.
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Legea nr. 272/2004  nu abrogă  dispoziţiile din Codul  familiei  cu  privire  la  încredinţarea 
minorului. Dar,  le modifică implicit, în sensul că  încredinţarea  se  va dispune numai  în situaţia în 
care unul  dintre  părinţi o solicită  şi măsura  este în interesul minorului (potrivit dispoziţiilor  art. 33 
din Legea  cu privire la protecţia  şi promovarea drepturilor copilului). Dacă aceste condiţii nu sunt 
îndeplinite, părinţii continuă să exercite împreună drepturile  şi îndatoririle  părinteşti, indiferent de 
relaţiile dintre ei (sunt divorţaţi, despărţiţi în fapt, căsătoria dintre ei a fost  desfiinţată, nu  au  fost 
niciodată  căsătoriţi). De  altfel,  exercitarea  în mod  egal a  drepturilor părinteşti, chiar dacă părinţii 
trăiesc separat, reprezintă şi în dreptul comparat regula în această materie. Exercitarea în mod neegal a 
drepturilor părinteşti reprezintă  o excepţia, admisă numai  în situaţia în care  aceasta  este în interesul 
copilului. De fiecare dată când există neînţelegeri între părinţi cu privire la exercitarea drepturilor şi 
îndatoririlor  părinteşti,  instanţa  judecătorească,  după  ascultarea  ambilor   părinţi,  hotărăşte  potrivit 
interesului superior al copilului (art. 31 alin. (1)  din Legea nr. 272/2004).

Părintele căruia i s-a încredinţat copilul, exercită cu privire la acesta  drepturile  părinteşti (art. 
43 alin. (1) C.fam). Părintele  căruia nu i  s-a  încredinţat copilul, păstrează  dreptul de  a avea  legături 
personale  cu acesta, precum şi de  a  veghea  la  creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea  lui 
profesională (art. 43 alin. (4) C. fam).

În cazul schimbării  împrejurărilor, la  cererea  oricăruia  dintre  părinţi sau  a  copilului, dacă 
acesta  a împlinit  vârsta de 14 ani, a autorităţii tutelare sau  a vreunei  instituţii  de ocrotire, instanţa 
judecătorească   va putea modifica  măsurile  privitoare  la  drepturile   şi  obligaţiile   personale  sau 
patrimoniale între părinţi şi copii (art. 44 C. fam).  

4.7. Decăderea  din drepturile  părinteşti

Neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  părinteşti este sancţionată cu decăderea  din drepturile 
părinteşti, sancţiune de dreptul familiei. Potrivit art. 109 C. fam, „dacă sănătatea sau dezvoltarea fizică 
a copilului  este primejduită prin felul  de  exercitare  a  drepturilor părinteşti, prin purtare abuzivă sau 
neglijenţă gravă în îndeplinirea  îndatoririlor de părinte, ori dacă educarea, învăţătura sau pregătirea 
profesională a copilului nu se face în spirit de devotament faţă de România, instanţa judecătorească, la 
cererea  autorităţii  tutelare,  va  pronunţa  decăderea  părintelui  din  drepturile   părinteşti.  Citarea 
părinţilor şi a autorităţii  tutelare  este  obligatorie”.

Jurisprudenţa a  arătat că decăderea  din drepturile  părinteşti  este sancţiunea  prin efectul 
căreia părintele ce îşi exercită drepturile sau  îşi îndeplineşte obligaţiile  părinteşti contrar  finalităţii 
lor  îşi pierde  aceste drepturi; ea  constituie o măsură ce poate fi luată numai în interesul minorului şi 
urmăreşte,  ca  finalitate,  protejarea   acestor  interese  prin  scoaterea   copilului   de   sub  influenţa 
provenind  de  la părintele  sancţionat. Astfel, reprezintă motiv de decădere din drepturile părinteşti 
fapta  părinţilor de  a  îndemna  copilul  în vârstă  de 3 ani, în mod repetat, la cerşit, cu consecinţe 
negative asupra sănătăţii  şi dezvoltării sale fizice  şi psihice. Decăderea  din drepturile   părinteşti nu 
scuteşte pe părinte  de  obligaţia  de  a  da  întreţinere copilului. Potrivit  art. 111 C. fam, autoritatea 
tutelară este autorizată să permită  părintelui decăzut din drepturile  părinteşti să păstreze  legături 
personale  cu  copilul,  afară  numai  dacă  prin  aceste  legături  creşterea,  educarea,  învăţătura  sau 
pregătirea profesională a copilului  ar  fi în primejdie34.

Instanţa  judecătorească  va  reda  părintelui  decăzut  din  drepturile  părinteşti exerciţiul 
acestor drepturi, dacă au încetat împrejurările care au dus la decădere, astfel încât, prin redarea acestor 
drepturi, creşterea, educarea,învăţătura, pregătirea profesională şi interesele  patrimoniale ale copilului 
nu  mau  sunt primejduite (art. 112 C. fam).

34 C.S.J., sec.civ., dec. civ.  nr. 3876/1996, în Buletinul  jurisprudenţei, 1996, pag. 84.
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5.PROTECŢIA  ALTERNATIVĂ

5.1. Protecţia copilului lipsit de ocrotirea  părinţilor  săi (temporar  sau  definitiv)

Potrivit art. 39 din Legea nr. 272/2004, orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de 
ocrotirea  părinţilor  săi sau care, în  vederea  protejării  intereselor sale, nu poate  fi lăsat  în grija 
acestora are dreptul  la  protecţie  alternativă. Aceasta include instituirea tutelei, măsurile  de protecţie 
specială  prevăzute  de   prezenta  lege,  adopţia.  În  alegerea  uneia  dintre  aceste  soluţii  autoritatea 
competentă va ţine  seama  în mod corespunzător de necesitatea asigurării unei anumite continuităţi  în 
educarea  copilului,  precum  şi  de  originea  sa  etnică, religioasă, culturală  şi lingvistică.

5.1.1. Tutela

Tutela este un mijloc juridic de  ocrotire  a minorului care  poate interveni  atunci când minorul 
este lipsit de ocrotire părintească. Instituţia tutelei este  tradiţională în dreptul romanesc. Preluată după 
modelul dreptului roman, ea era numită epitropie de Codul Calimache şi vechilet.. de Codul Caragea. 
Potrivit  Codului  civil aceasta devine o instituţie  de drept privat având ca scop protecţia  minorilor şi 
a  interzişilor35. 

Tutela a  fost menţinută de Codul  familiei, instituţia  suferind  modificări în ceea ce priveşte 
tutela minorului, prin adoptarea  legii  nr. 272/2004.

Tutela se instituie  în situaţia  în care  ambii părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din 
exerciţiul  drepturilor părinteşti sau li  s-a aplicat  pedeapsa  interzicerii  drepturilor părinteşti, puşi sub 
interdicţie,  declaraţi  judecătoreşte  morţi  sau  dispăruţi,   precum şi   în  cazul  în  care,  la  încetarea 
adopţiei, instanţa  judecătorească hotărăşte  că este  în interesul copilului   instituirea  unei tutele.

Potrivit   Legii  nr.  272/2004, instituirea  tutelei  este de competenţa  instanţei  judecătoreşti. 
Astfel,  sunt  implicit  abrogate  dispoziţiile art. 116 C. fam.  potrivit cărora  numirea  tutorelui se 
făcea  de către autoritatea  tutelară. Persoana  fizică  sau  familia care urmează a fi tutore  trebuie să fie 
evaluată de către direcţia  generală  de  asistenţă socială şi protecţia  copilului  cu privire la  garanţiile 
morale  şi condiţiile  materiale pe care  trebuie să le îndeplinească pentru a  primi un copil în îngrijire. 
Evaluarea se  realizează  de către direcţia  generală de  asistenţă socială  şi protecţia copilului de la 
domiciliul  persoanei sau familiei,  acordându-se  prioritate  membrilor familiei  extinse a copilului. 
Instanţa judecătorească numeşte  cu prioritate ca tutore, dacă motive  întemeiate nu se opun, o rudă 
sau un afin ori un prieten  al familiei copilului, în stare să îndeplinească  această sarcină. Persoana 
fizică,  respectiv  soţii  care urmează a  fi tutori  sunt  numiţi pe baza  prezentării  de către  direcţia 
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului a raportului de evaluare a acestora. Propunerea  se 
va  face  ţinându-se   seama de relaţiile  personale, de  aproprierea  domiciliilor, precum  şi  de  opinia 
copilului.

De asemenea, Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului  arată că poate fi 
numit   tutore   nu   numai   o  singură   persoană,  ci  şi   soţul  şi  soţia   împreună.  La  cazurile  de 
incompatibilitate deja prevăzute de Codul familiei se adaugă lipsa   domiciliului tutorelui în  România.

35 C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, op. cit.,  pag. 383.
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5.1.2. Adopţia

Încheierea, efectele, precum  şi încetarea adopţiei  sunt  guvernate  de Legea  nr. 273/2004 
privind  regimul juridic  al  adopţiei.

5.1.3. Protecţia  specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea  părinţilor săi.

Protecţia  specială a  copilului  reprezintă  ansamblul  măsurilor, prestaţiilor  şi serviciilor 
destinate  îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv, de  ocrotirea  părinţilor  săi 
sau  a  celui  care, în vederea  protejării intereselor  sale, nu  poate  fi lăsat  în grija acestora.

Copilul  beneficiază  de   protecţia  specială  prevăzută  de   Legea   nr.  272/2004  pană  la 
dobândirea  capacităţii depline  de  exerciţiu36.

Măsurile   de  protecţie  specială  a   copilului  se  stabilesc  şi  se  aplică   în  baza   planului 
individualizat de protecţie. Planul individualizat de protecţie este  documentul  prin care se  realizează 
planificarea serviciilor şi a prestaţiilor, pe  baza  evaluării psihosociale a copilului  şi  a familiei, în 
vederea  prevenirii  separării   copilului  de  familia  sa.

Măsurile  de protecţie  specială  a copilului  care  a  împlinit  vârsta  de  14 ani se  stabilesc 
numai cu consimţământul  acestuia. În situaţia   în care copilul refuză să îşi dea  consimţământul, 
măsurile  de  protecţie  se  stabilesc  numai de către instanţa judecătorească, care, în situaţii  temeinic 
motivate, poate  trece peste refuzul acestuia  de a-şi exprima  consimţământul faţă de măsura  propusă.

Direcţia generală  de  asistenţă socială şi protecţia copilului  are obligaţia de  a  întocmi planul 
individualizat  de protecţie,  imediat după primirea cererii  de  instituire  a unei măsuri de protecţie 
specială sau imediat după ce  directorul  direcţiei  generale  de  asistenţă socială  şi protecţia copilului 
a  dispus  plasamentul   în  regim de   urgenţă.  La  stabilirea  obiectivelor  planului  individualizat  de 
protecţie  se acordă  prioritate   reintegrării  copilului  în  familie  sau,  dacă aceasta nu este  posibilă, 
plasamentului copilului în familia extinsă. Obiectivele planului se stabilesc cu consultarea  obligatorie 
a părinţilor şi a membrilor  familiei lărgite  care au  putut  fi  identificaţi. Planul individualizat  de 
protecţie poate  prevedea plasamentul  copilului  într-un serviciu  de  tip  rezidenţial, numai  în cazul 
în care  nu a  putut  fi  instituită  tutela  ori  nu a putut  a  fi dispus  plasamentul  la familia extinsă,  la 
un asistent maternal  sau la o altă  persoană sau familie, în condiţiile   prezentei legi.

A. Situaţiile   în care  pot fi dispuse  măsurile  de protecţie specială

Potrivit  Legii   nr.  272/2004,  pot   fi  dispuse    măsuri   de  protecţie   specială   faţă   de 
următoarele   categorii  de  copii:
a) copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul  drepturilor părinteşti sau 
cărora  li  s-a  aplicat  pedeapsa  interzicerii  drepturilor   părinteşti,   puşi  sub  interdicţie,  declaraţi 
judecătoreşte   morţi sau dispăruţi, când  nu  a  putut  fi instituită   tutela;

36 Ca excepţie, potrivit  art. 51 alin. (2) şi (3) din Legea nr.272/2004, „la cererea tânărului, exprimată după dobândirea 
capacităţii depline  de  exerciţiu, dacă îşi continuă  studiile  într-o formă  de învăţământ  de zi, protecţia specială se acordă, 
în condiţiile legii, pe  toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani.

Tânărul care a dobândit  capacitate  deplină de exerciţiu şi a beneficiat  de  o  măsură  de  protecţie   specială, dar 
care  nu  îşi continuă studiile  şi nu are posibilitatea  revenirii  în propria  familie,  fiind   confruntat  cu riscul  excluderii 
sociale, beneficiază,  la cerere, pe  o perioadă  de  pană la  2 ani, de protecţie specială, în scopul facilitării  integrării sale 
sociale. În cazul în care  se  face dovada  că tânărului i s-au oferit  un  lor de muncă şi/sau locuinţă, iar  acesta  le-a refuzat 
ori le-a  pierdut  din motive imputabile lui, în mod succesiv, aceste prevederi  nu mai sunt aplicabile”.
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b) copilul care, în vederea  protejării  intereselor sale,  nu poate fi lăsat  în grija  părinţilor din motive 
neimputabile acestora;
c) copilul  abuzat sau neglijat;
d) copilul găsit  sau copilul abandonat de  către mamă în unităţi sanitare;
e) copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal.

Părinţii, precum  şi copilul care a împlinit vârsta de 14 ani au dreptul să atace  în instanţă 
măsurile  de  protecţie  specială instituite de prezenta lege, beneficiind  de asistenţă juridică gratuită, 
în condiţiile legii.

B. Categoriile  de măsuri de protecţie specială. 

Potrivit   Legii   nr.  272/2004,  categoriile   de  măsuri   speciale  sunt:  Măsurile  de  protecţie 
specială a copilului sunt:
- plasamentul;
- plasamentul în regim de urgenţă;
- supravegherea specializată.

• Plasamentul  

 Plasamentul   copilului  constituie  o măsură  de  protecţie  specială, având caracter temporar, 
care poate fi dispusă, în condiţiile  prezentei legi, după caz, la:
- o persoană sau familie;
- un asistent maternal;
- un serviciu de tip  rezidenţial.

Persoana  sau familia  care primeşte  un copil  în plasament  trebuie  să   aibă domiciliul în 
România şi să fie evaluată de către direcţia generală de asistenţă  socială şi protecţia  copilului cu 
privire la  garanţiile morale şi condiţiile materiale pe  care trebuie  să le îndeplinească  pentru a  primi 
un  copil  în plasament. Pe  toată  durata plasamentului, domiciliul copilului se află, după caz,  la 
persoana, familia, asistentul  maternal sau la  serviciul  de tip  rezidenţial  care  îl are  în îngrijire.

Plasamentul copilului care nu a  împlinit vârsta de 2 ani poate fi dispus  numai  la  familia 
extinsă  sau substitutivă, plasamentul acestuia  într-un  serviciu de tip  rezidenţial fiind  interzis. Ca 
excepţie, se poate dispune  plasamentul într-un serviciu de tip  rezidenţial al copilului  mai  mic de  2 
ani, în situaţia   în care acesta  prezintă  handicapuri grave, cu dependenţă de  îngrijiri  în servicii de 
tip rezidenţial  specializate.

La stabilirea  măsurii  de  plasament  se  va urmări:
- plasarea copilului, cu prioritate  la  familia  extinsă sau  la  familia  substitutivă;
- menţinerea  fraţilor împreună;
- facilitarea  exercitării  de  către părinţi a  dreptului  de  a  vizita  copilul şi  de  a menţine   legătura 
cu acesta.

• Competenţa  în ceea  ce priveşte  stabilirea  măsurii  plasamentului.  
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Măsura  plasamentului se  stabileşte de către comisia  pentru protecţia copilului,  în situaţia  în 
care  există acordul părinţilor,  pentru următoarele  categorii  de   copii:
- copilul care, în vederea  protejării intereselor sale,  nu poate fi lăsat  în grija părinţilor din motive 
neimputabile  acestora;
- copilul care a săvârşit  o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspund penal.

Măsura   plasamentului  se  stabileşte  de  către  instanţa  judecătorească,  la  cererea   direcţiei 
generale  de  asistenţă socială  şi protecţia copilului, pentru  următoarele   categorii de copii:
a) copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul  drepturilor părinteşti sau 
cărora  li  s-a  aplicat  pedeapsa  interzicerii   drepturilor   părinteşti,  puşi   sub  interdicţie,   declaraţi 
judecătoreşte  morţi sau  dispăruţi, când  nu a   putut  fi instituită  tutela;
b)  copilul abuzat  sau neglijat  şi copilul găsit sau copilul abandonat de  către  mamă  în  unităţi 
sanitare, dacă se impune   înlocuirea plasamentului  în regim de  urgenţă dispus  de   direcţia generală 
de asistenţă socială şi protecţia  copilului;
c) copilul care, în vederea  protejării intereselor  sale,  nu  poate fi lăsat  în grija  părinţilor din motive 
neimputabile  acestora  şi copilul  care  a  săvârşit  o faptă  prevăzută de legea penală şi care nu 
răspunde penal,  dacă nu există  acordul  părinţilor sau,  după caz,   al  unuia  dintre părinţi,   pentru 
instituirea  acestei măsuri.

• Efectele dispunerii măsurii plasamentului  . 

Drepturile  şi  obligaţiile   părinteşti  faţă  de  copil   se  menţin   pe   toată  durata    măsurii 
plasamentului  dispus  de către comisia pentru protecţia copilului. Drepturile şi obligaţiile  părinteşti în 
situaţia copilului  pentru  care  nu  a putut  fi instituită tutela şi pentru care instanţa a  dispus  măsura 
plasamentului  sunt exercitate/îndeplinite  de către  preşedinte  consiliului  judeţean,respectiv  de către 
primarul sectorului municipiul Bucureşti. Părinţii decăzuţi din  drepturile   părinteşti, precum  şi cei 
cărora  li  s-a  aplicat pedeapsa  interzicerii drepturilor părinteşti păstrează  dreptul de  a consimţi la 
adopţia copilului  lor.

• Plasamentul  în regim de urgenţă  

Plasamentul copilului în regim de urgenţă este o măsură de protecţie  specială, cu caracter 
temporar, care se stabileşte  în situaţia copilului abuzat sau neglijat, precum şi în situaţia  copilului 
găsit  sau a  celui abandonat  în unităţi sanitare.

Plasamentul  în regim de   urgenţă  de  poate dispune  la:
- o persoană sau familie;
- un asistent  maternal;
- un serviciu de tip  rezidenţial.

Persoana  sau  familia  care   primeşte   un  copil   în  plasament   de  urgenţă   trebuie   să 
îndeplinească  aceleaşi condiţii  ca şi atunci când primeşte un copil  în plasament.  Pe toată durata 
plasamentului   în regim de urgenţă,  domiciliul  copilului  se află,  după  caz,  la persoana,  familia, 
asistentul  maternal sau la serviciul  de  tip rezidenţial  care  îl  are  în îngrijire. Plasamentul  în regim 
de  urgenţă al copilului  care nu  a împlinit  vârsta de 2 ani   poate fi dispus  numai la familia  extinsă 
sau substitutivă, plasamentul acestuia  într-un serviciu  de  tip  rezidenţial  fiind  interzis. Ca excepţie, 
se poate dispune  plasamentul  de  urgenţă  într-un  serviciu  de tip  rezidenţial al copilului  mai mic de 
2 ani, în situaţia  în care  acesta prezintă handicapuri grave, cu dependenţă de îngrijiri  în servicii de 
tip rezidenţial specializat.
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• Efectele  dispunerii  măsurii  plasamentului  în regim de urgenţă.  

 Pe   toată   durata  plasamentului  în  regim  de  urgenţă  se  suspendă  de  drept   exerciţiul 
drepturilor părinteşti, pană când  instanţa judecătorească va decide cu privire  la menţinerea  sau  la 
înlocuirea acestei măsuri  şi cu privire  la  exercitarea  drepturilor  părinteşti. Pe perioada suspendării, 
drepturile şi obligaţiile părinteşti privitoare la persoana copilului sunt exercitate/îndeplinite  de către 
persoana, familia, asistentul maternal sau de către  şeful serviciului  de  tip  rezidenţial care a  primit 
copilul în plasament în regim de urgenţă, iar cele privitoare la bunurile  copilului  sunt  exercitate/ 
îndeplinite  de  către  preşedintele   consiliului  judeţean,  respectiv  de  către  primarul  sectorului 
municipiului  Bucureşti.

• Competenţa în ceea ce priveşte  dispunerea  măsurii  plasamentului  în regim de  urgenţă.   

Măsura plasamentului  în regim de urgenţă se stabileşte de către directorul  direcţiei  generale 
de  asistenţă socială şi protecţia  copilului  din unitatea  administrativ-teritorială în care  se găseşte 
copilul  găsit  sau cel abandonat  de către mamă  în unităţi sanitare  ori  copilul abuzat  sau neglijat, în 
situaţia  în care  nu se  întâmpină  opoziţie  din partea  reprezentanţilor  persoanelor  juridice, precum 
şi  a  persoanelor  fizice   care  au  în   îngrijire   sau  asigură  protecţia   copilului   respectiv.  Măsura 
plasamentului în regim de urgenţă se stabileşte de către instanţa  judecătorească, pe calea ordonanţei 
preşedinţiale, la cererea direcţiei generale  de  asistenţă socială  şi protecţia copilului, în situaţia  în 
care  persoanele   fizice  sau  reprezentanţii   persoanelor  juridice   care  au  în  îngrijire   sau  asigură 
protecţia  unui copil refuză sau împiedică în orice mod efectuarea verificărilor de către  reprezentanţii 
direcţiei  generale  de asistenţă socială şi  protecţia  copilului,  iar   aceştia stabilesc că există  motive 
temeinice care să susţină  existenţa  unei situaţii de pericol iminent pentru copil, datorată abuzului şi 
neglijării. În situaţia plasamentului  în regim de urgenţă dispus de către  direcţia  generală  de asistenţă 
socială  şi protecţia copilului, aceasta este obligată să sesizeze  instanţa judecătorească  în termen  de 
48 de ore de la data la care a dispus această măsură. Instanţa  judecătorească  va  analiza  motivele 
care  au  stat  la  baza  măsurii  adoptate  de  către  direcţia  generală  de  asistenţă  socială   şi  protecţia 
copilului  şi se  vor pronunţa, după caz,  cu privire la menţinerea plasamentului în regim de urgenţă 
sau la înlocuirea acestuia cu măsura plasamentului,  instituirea tutelei ori  cu privire la reintegrarea 
copilului  în familia sa. Instanţa este obligată să se pronunţe şi cu privire la exercitarea drepturilor 
părinteşti.  În  situaţia   în  care  plasamentul  în  regim  de  urgenţă  este  dispus  de  către  instanţa 
judecătorească, aceasta se va pronunţa  cu privire la: înlocuirea  plasamentului  în regim de urgenţă cu 
măsura plasamentului, decăderea totală sau parţială din exerciţiul drepturilor părinteşti, precum şi cu 
privire la exercitarea drepturilor  părinteşti.

• Supravegherea  specializată  

 Măsura  de  supraveghere specializată se  dispune  în condiţiile  prezentei legi faţă de copilul 
care a  săvârşit o faptă penală şi care nu răspunde penal.

În cazul în care există acordul părinţilor sau al reprezentantului legal, măsura  supravegherii 
specializate se dispune de către comisia  pentru protecţia  copilului iar, în lipsa acestui acord, de către 
instanţa  judecătorească.
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6.PROTECŢIA  COPIILOR  REFUGIAŢI ŞI PROTECŢIA
COPIILOR  ÎN CAZ DE CONFLICT ARMAT

6.1. Protecţia copiilor  refugiaţi

6.1.1. Categorii  de copii care beneficiază de  protecţie  şi asistenţă  umanitară

Beneficiază de protecţie şi asistenţă umanitară corespunzătoare  pentru  realizarea  drepturilor 
lor  următoarele  categorii:
- copii  care  solicită obţinerea  statutului  de  refugiat;
- copii  care au obţinut statutul de refugiat.

6.1.2. Formele  de  protecţie  37  
 

Copiii menţionaţi mai sus beneficiază de una din următoarele  forme de protecţie:
- statutul de refugiat;
- protecţie  umanitară condiţionată;
- protecţie umanitară temporară.

6.1.3. Aspecte  procedurale

În situaţia  în care copilul care  solicită statutul  de  refugiat  este  neînsoţit de către părinţi sau 
de un alt reprezentant legal, susţinerea intereselor acestuia  pe  parcursul procedurii de acordare  a 
statutului de refugiat  se  asigură de către direcţia  generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în 
a  Cărei  rază  administrativ-teritorială  se  află  organul   teritorial   al  Ministerului  Administraţiei  şi 
Internelor unde urmează  a  fi depusă cererea.

Cererea  pentru acordarea  statutului de refugiat  al copilului  aflat  în situaţia  prevăzută  mai 
sus se analizează cu prioritate.

În scopul susţinerii adecvate  a interesului copilului, direcţia  generală de asistenţă socială  şi 
protecţia copilului desemnează o persoană cu studii  superioare juridice  sau de  asistenţă socială din 
cadrul personalului  propriu sau al  unui  organism  privat autorizat, care să susţină drepturile copilului 
şi să participe, alături de acesta, la întreaga  procedură de acordare a  statutului de  refugiat.

În situaţia în care se constată că persoana desemnată de către direcţia  generală de asistenţă 
socială şi protecţia copilului  nu îşi îndeplineşte  corespunzător  obligaţia  de apărare a intereselor 
copilului sau dovedeşte rea-credinţă în îndeplinirea acesteia, Oficiul Naţional pentru  Refugiaţi poate 
solicita  direcţiei  generale  de  asistenţă  socială  şi protecţia  copilului  înlocuirea acestei persoane.

Pană la soluţionarea  definitivă şi irevocabilă  a cererii de acordare a statutului  de refugiat, 
cazarea copiilor se realizează într-un serviciu de tip rezidenţial  prevăzut  de  Legea nr. 272/2004, 
aparţinând direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia  copilului sau   unui organism  privat 
autorizat.

Copiii care  au împlinit  vârsta de 16 ani   pot fi cazaţi şi în centrele de primire şi cazare  aflate 
în subordinea  Oficiului Naţional pentru Refugiaţi.

37 Acestea sunt  prevăzute de Ordonanţa Guvernului  nr. 102/2000 privind  statutul  şi regimul  refugiaţilor în Romania, 
aprobată cu modificări prin  Legea nr. 323/2001, cu modificările  şi completările  ulterioare.
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Copiii menţionaţi mai sus, cărora li s-a acordat statutul de refugiat, beneficiază de protecţia 
specială a copilului  lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea  părinţilor săi,  prevăzută de Legea nr. 
272/2004.

 În situaţia în care  cererea copilului de acordare a  statutului de refugiat, este respinsă în mod 
definitiv şi irevocabil, direcţia  generală de asistenţă socială şi protecţia copilului sesizează Autoritatea 
pentru Străini şi solicită instanţei judecătoreşti stabilirea plasamentului copilului într-un serviciu de 
protecţie specială.

Măsura plasamentului durează pană la returnarea  copilului în ţara de reşedinţă a  părinţilor  ori 
în ţara  în care  au  fost identificaţi alţi membri ai familiei  dispuşi  să ia  copilul.

6.2. Protecţia  copiilor  în caz  de  conflict armat

6.2.1. Copiii  care beneficiază  de protecţie  şi asistenţă

În  condiţiile   Legii   nr.  272/2004,  beneficiază  de  protecţie   şi  asistenţă  copiii  afectaţi  de 
conflicte  armate.

6.2.2. Interdicţia folosirii copilului  pentru anumite activităţi  în timpul  conflictelor armate

Legea  analizată interzice  expres folosirea  vreunui  copil  ca spion, călăuză sau curier în 
timpul conflictelor armate.

6.2.3. Obligaţii  ale  instituţiilor  statului  în caz de conflicte armate

Ca regulă generală, în caz de conflicte armate, instituţiile statului  iau măsurile necesare pentru 
dezvoltarea de mecanisme speciale  menite să asigure  monitorizarea  măsurilor  adoptate  pentru 
protejarea drepturilor  copilului.

Totodată,  autoritatea  Naţională  pentru  Protecţia  Drepturilor  Copilului,  în  colaborare  cu 
Ministerul Administraţiei şi Internelor,cu Ministerul Apărării Naţionale, precum şi cu alte instituţii cu 
atribuţii specifice, are obligaţia de a iniţia şi de a implementa  strategii şi programe, inclusiv la nivel 
familial  şi comunitar, pentru a asigura demobilizarea copiilor soldaţi  şi,respectiv pentru a remedia 
efectele  fizice şi psihice  ale conflictelor  asupra copilului  şi pentru  a promova  reintegrarea  socială 
a  acestuia.

Organele  administraţiei   publice  centrale   menţionate  mai  sus,  în  colaborare   cu  Agenţia 
Naţională pentru Ocupare a Forţei de Muncă şi cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, vor  promova 
măsurile  corespunzătoare  pentru:
-  educarea în spiritul înţelegerii, solidarităţii şi păcii, ca un proces general şi continuu în prevenirea 
conflictelor;
- educarea şi pregătirea copiilor demobilizaţi pentru o viaţă socială activă şi responsabilă.

În fiecare judeţ  sau sector al municipiului Bucureşti, preşedintele  consiliului judeţean ori, 
după  caz, primarul  sectorului  municipiului Bucureşti, are obligaţia  de  a înainta  direcţiei generale 
de  asistenţă socială  şi protecţia  copilului, în termen de 24 de ore de la iniţierea unui conflict armat, o 
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listă  completă  a  tuturor  copiilor  aflaţi  pe teritoriul  respectivei  unităţi  administrativ-  teritoriale,  în 
vederea  monitorizării  situaţiei  acestora.

Infrastructura  având  ca  destinaţie  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  copilului   nu   va  fi 
folosită  în scopuri  militare.

În cazul acţiunilor de evaluare desfăşurate  în urma unor conflicte armate, copiilor  li se va 
acorda  prioritate.  Direcţia   generală  de  asistenţă  socială   şi  protecţia  copilului,  în  colaborare  cu 
protecţia civilă, va lua măsurile necesare pentru a  asigura  supravegherea copiilor care sunt evacuaţi 
de către persoane care îşi pot asuma responsabilitatea  ocrotirii şi siguranţei lor. Ori de cate ori  este 
posibil, membrii aceleiaşi  familii  vor  fi  cazaţi împreună.

7.PROTECŢIA  COPILULUI  CARE A  SĂVARŞIT  O 
FAPTĂ  PENALĂ  ŞI NU RĂSPUNDE  PENAL

7.1. Categorii  de măsuri

Pentru copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde  penal  se 
poate lua una  dintre  următoarele  măsuri:
- plasamentul;
-  supravegherea specializată.

7.2. Organele  competente

Măsurile  de mai sus se dispun, la propunerea  direcţiei  generale  de  asistenţă socială  şi 
protecţia copilului în a cărei unitate administrativ-teritorială  se află copilul, de către Comisia  pentru 
protecţia  copilului, atunci când  există  acordul părinţilor  sau al altui reprezentant  legal al copilului 
ori, după caz, de instanţa judecătorească, atunci când lipseşte acest acord.

7.3. Criterii  de alegere  a  măsurii

Pentru  dispunerea  uneia  dintre măsurile menţionate  mai sus, organul competent  va ţine 
seama  de:
- condiţiile  care au favorizat săvârşirea  faptei;
- gradul de pericol social al faptei;
- mediul în care a crescut şi a trăit copilul;
- riscul săvârşirii din nou de către copil a unei fapte prevăzute  de legea penală;
- orice alte elemente de natură a caracteriza  situaţia copilului.

7.4. Plasamentul

7.4.1.  Plasamentul  în familia extinsă sau  în cea substitutivă

În  cazul  în  care  menţinerea  în  familie   nu  este  posibilă  sau  atunci  când   copilul   nu  îşi 
îndeplineşte  obligaţiile  stabilite  prin  măsura  supravegherii  specializate,  comisia  pentru  protecţia 
copilului ori,  după caz, instanţa judecătorească,  după distincţiile precizate mai sus,  poate dispune 
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plasamentul acestuia în familia extinsă ori în cea substitutivă, precum  şi îndeplinirea  de către copil a 
următoarelor  obligaţii:
- frecventarea cursurilor şcolare;
- utilizarea unor  servicii de îngrijire de zi;
- urmarea  unor tratamente medicale, consiliere sau psihoterapie;
- interzicerea de a frecventa  anumite locuri  sau de a avea legături cu anumite persoane.

Pe toată  durata  plasamentului,  domiciliul  copilului  se  află,  după caz,  la  persoana,  familia, 
asistentul maternal sau la serviciul de tip rezidenţial care îl are în îngrijire.

Comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa care a dispus  plasamentul copilului 
va stabili, dacă este cazul, şi cuantumul contribuţiei  lunare a părinţilor  la întreţinerea acestuia, în 
condiţiile stabilite de Codul familiei.

7.4.2. Plasamentul într-un serviciu de tip rezidenţial  specializat

În cazul în care  fapta prevăzută de legea penală, săvârşită de copilul  care nu răspunde penal, 
prezintă un grad ridicat  de pericol social, precum şi în cazul în care copilul pentru care s-au stabilit 
măsurile de mai sus săvârşeşte în continuare fapte penale, comisia pentru protecţia copilului sau, după 
caz,  instanţa   judecătorească,  dispune,  pe  o  perioadă  determinată,  plasamentul  copilului  într-un 
serviciu de tip rezidenţial specializat.

7.5. Supravegherea  specializată

Măsura  supravegherii specializate constă în menţinerea  copilului în familia sa, sub condiţia 
respectării de către acesta a  unor  obligaţii, cum ar fi:
- frecventarea cursurilor şcolare;
- utilizarea  unor servicii de îngrijire de zi;
- urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau psihoterapie;
- interzicerea de a frecventa anumite locuri sau de a avea legături cu anumite persoane.

7.6. Interdicţia de a se da publicităţii anumite date

Este interzis să se dea publicităţii orice date referitoare la săvârşirea de fapte penale de către 
copilul care nu răspunde penal, inclusiv date privitoare la persoana  acestuia.

7.7. Servicii specializate pentru  reintegrarea  în societate

Pe  toată  durata  aplicării  măsurilor  destinate  copilului  care  săvârşeşte   fapte  penale  şi  nu 
răspunde  penal,  vor  fi  asigurate  servicii  specializate38,  pentru  a-i  asista   pe  copii  în  procesul  de 
reintegrare în societate.

38 A se vedea: Hotărârea Guvernului nr. 1439/2004 privind serviciile  specializate destinate copilului care a săvârşit o faptă 
penală şi nu răspunde penal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 872 din 24 septembrie 2004.
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8.PROTECŢIA COPILULUI ÎMPOTRIVA EXPLOATĂRII

8.1. Consideraţii  introductive 

8.1.1. Dreptul de protecţie  împotriva exploatării

Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oricăror forme de violenţă, abuz, rele tratamente 
sau neglijenţă.

8.1.2. Sesizarea organelor competente

Orice persoană fizică sau juridică, precum şi copilul, pot sesiza autorităţile  abilitate de lege să 
ia măsurile corespunzătoare  pentru a-l proteja împotriva  oricăror forme de violenţă, inclusiv violenţă 
sexuală, vătămare sau de  abuz fizic sau mintal, de rele tratamente sau de exploatare, de abandon sau 
neglijenţă.

Angajaţii  instituţiilor  publice  sau private care,   prin natura profesiei,   intră în contact  cu 
copilul şi au suspiciuni asupra unui  caz de abuz, neglijare sau rele  tratamente au  obligaţia de a sesiza 
de urgenţă direcţia  generală  de  asistenţă socială  şi protecţia  copilului.

8.1.3. Obligaţii  privind  readaptarea  şi reintegrarea  copilului

Părinţii  copilului  sau,  după  caz,  alt  reprezentant  legal  al  acestuia,  autorităţile   publice  şi 
organismele private au obligaţia să ia toate măsurile  corespunzătoare pentru a facilita readaptarea 
fizică şi psihologică şi reintegrarea  socială a  oricărui  copil care a fost victima  oricărei forme de 
neglijenţă, exploatare sau abuz, de tortură sau pedeapsă ori tratamente crude, inumane sau degradante.

Persoanele  menţionate  mai  sus  vor  asigura  condiţiile  necesare  pentru  ca  readaptarea  şi 
reintegrarea să favorizeze sănătatea, respectul de sine şi demnitatea copilului.

8.2. Protecţia copilului  împotriva  exploatării  economice

8.2.1. Dreptul  de protecţie împotriva exploatării  economice

Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatării şi nu poate fi constrâns  la o muncă ce 
comportă un risc potenţial sau care este  susceptibilă să îi compromită educaţia ori să  îi dăuneze 
sănătăţii  sau dezvoltării  sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale.

Este interzisă  orice practică  prin intermediul căreia  un copil este dat de unul sau  de ambii 
părinţi  ori  de reprezentantul  lui  legal   în  schimbul unei  recompense sau nu,  în scopul  exploatării 
copilului  sau  a muncii acestuia.

8.2.2. Reintegrarea şcolară

În situaţiile în care copii de vârstă şcolară se sustrag procesului de învăţământ, desfăşurând 
munci cu încălcarea legii,  unităţile de învăţământ sunt obligate  să sesizeze de îndată serviciul public 
de asistenţă socială. În  cazul unor asemenea constatări, serviciul public de asistenţă socială, împreună 
cu  inspectoratele  şcolare  judeţene şi  cu celelalte  instituţii  publice  competente,  sunt  obligate  să  ia 
măsuri în vederea reintegrării  şcolare a copilului.
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8.2.3. Obligaţia de  a promova campanii  de conştientizare şi informare

Inspecţia  Muncii,  în  colaborare  cu  Autoritatea  Naţională  pentru  Protecţia   Drepturilor 
Copilului, are obligaţia de a promova campanii de conştientizare şi informare:
- pentru copii – despre măsurile de protecţie de care pot beneficia şi despre riscurile pe care le implică 
cazurile de exploatare economică;
-  pentru  publicul  larg  –  incluzând  educaţie  parentală  şi  activităţi  de  pregătire  pentru  categoriile 
profesionale care lucrează cu şi  pentru copii, pentru a-i ajuta să asigure copiilor o reală protecţie 
împotriva  exploatării economice;
- pentru angajatori sau potenţiali angajatori.

8.3. Protecţia copilului împotriva consumului de droguri

8.3.1. Dreptul de protecţie împotriva consumului de droguri

Copilul  are  dreptul  de  a  fi  protejat  împotriva  folosirii  ilicite  de  stupefiante  şi  substanţe 
psihotrope.

8.3.2.  Interdicţia vânzării de solvenţi copiilor

Este interzisă vânzarea de solvenţi  copiilor,  fără acordul părintelui  ori al  altui reprezentant 
legal. 

8.3.3. Obligaţii ale  instituţiilor  statale privind strategiile antidrog

Agenţia  Naţională  Antidrog,  în  colaborare  cu  Autoritatea  Naţională  pentru  Protecţia 
Drepturilor  Copiilor  şi,  după  caz,  cu  alte  autorităţi  sau  organe  de  specialitate   ale  administraţiei 
publice centrale, are obligaţia de a lua măsurile corespunzătoare  pentru:
- prevenirea folosirii copiilor la producţia şi traficul ilicit al acestor substanţe;
-  conştientizarea publicului larg şi, în mod particular, a copiilor cu privire la  această problematică, 
inclusiv prin intermediul sistemului de învăţământ  şi, după caz, prin introducerea acestui subiect în 
programa şcolară;
-  sprijinirea copiilor şi familiilor acestora, prin consiliere şi îndrumare -dacă este necesar, de natură 
confidenţială,  dar şi prin elaborarea de politici şi strategii care să garanteze  recuperarea fizică şi 
psihică şi reintegrarea  socială a copiilor dependenţi de droguri, inclusiv prin dezvoltarea în acest scop 
de metode de intervenţie alternativă la  instituţiile psihiatrice tradiţionale;
- dezvoltarea suplimentară a sistemelor pentru adunarea unor date reale asupra apariţiei consumului de 
droguri la copii, ca şi asupra implicării acestora în producţia şi traficul ilicit de droguri; evaluarea 
permanentă  a  acestor  situaţii,  a  progreselor  realizate,  a  dificultăţilor   întâmpinate  şi,  respectiv  a 
obiectivelor  propuse pentru  viitor;
- dezvoltarea unui sistem de informare publică care să reducă toleranţa în ceea ce priveşte  consumul 
de droguri şi să ajute la recunoaşterea primelor simptome de consum de droguri, mai ales în rândul 
copiilor.

Instituţiile  prevăzute  mai sus se  vor asigura că opiniile  copiilor  sunt luate în considerare  la 
elaborarea  strategiilor  antidrog.
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8.4. Protecţia copilului  împotriva  abuzului sau neglijenţei

8.4.1. Noţiuni

Prin abuz asupra copilului se înţelege „orice acţiune voluntară a unei  persoane” care se află 
într-o relaţie de răspundere, încredere sau de autoritate faţă de acesta, prin care este periclitată  viaţa, 
dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau 
psihică a copilului.

Prin „neglijarea copilului” se înţelege omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane 
care are  responsabilitatea creşterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură subordonată 
acestei responsabilităţi, fapt care pune în pericol viaţa, dezvoltarea fizică,mentală, spirituală, morală 
sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului.

8.4.2. Interdicţii

Sunt interzise  aplicarea pedepselor fizice sub orice formă, precum  şi privarea copilului de 
drepturile sale de natură să pună în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau 
socială,  integritatea  corporală,sănătatea  fizică  şi  psihică  a  copilului,  atât  în  familie  cat  şi  în  orice 
instituţie care asigură protecţia, îngrijirea şi educarea copiilor.

De asemenea,  în instituţiile  publice sau private, precum şi în serviciile  de tip  rezidenţial, 
publice sau private, care  asigură protecţia, creşterea, îngrijirea sau educarea copiilor, este interzisă 
angajarea  persoanei  împotriva  căreia  a  fost  pronunţată   o  hotărâre  judecătorească   definitivă  şi 
irevocabilă pentru săvârşirea, cu intenţie, a  unei infracţiuni.

8.4.3. Sesizare

Orice persoană care, prin natura profesiei sau ocupaţiei sale, lucrează direct cu un copil şi are 
suspiciuni în legătură cu existenţa unei situaţii de abuz sau de neglijare a acestuia este obligată să 
sesizeze serviciul  public de asistenţă  socială  sau direcţia generală  de asistenţă socială şi  protecţia 
copilului în a cărei rază teritorială a fost identificat cazul respectiv.

Pentru semnalarea cazurilor de abuz sau de neglijare a copilului, la nivelul fiecărei direcţii 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului se înfiinţează obligatoriu telefonul copilului, al cărui 
număr va fi adus la  cunoştinţa publicului. 

8.4.4. Obligaţiile  direcţiei  generale de asistenţă socială  şi protecţia  copilului

În vederea asigurării protecţiei speciale a copilului abuzat sau neglijat,  direcţia generală de 
asistenţă socială  şi protecţia copilului este obligată:
- să verifice şi să soluţioneze toate sesizările  privind cazurile de abuz şi neglijare, inclusiv cele venite 
din partea  asistenţilor familiali;
- să asigure prestarea serviciilor specializate pentru nevoile copiilor victime ale abuzului sau neglijării 
şi ale familiilor acestora.

8.4.5. Aspecte procedurale
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Pentru verificarea sesizărilor privind cazurile de abuz şi neglijare a copilului, reprezentanţii 
direcţiei  generale  de asistenţă  socială  şi  protecţia  copilului  au drept  de acces,în  condiţiile  legii,în 
sediile persoanelor juridice,precum şi la domiciliul persoanelor  fizice care au în îngrijire sau  asigură 
protecţia unui copil. Pentru efectuarea acestor verificări, organele de poliţie au obligaţia să sprijine 
reprezentanţii direcţiei generale  de  asistenţă socială şi protecţia copilului.

Reprezentanţii  persoanelor   juridice,  precum şi  persoanele   fizice  care  au  în  îngrijire  sau 
asigură protecţia unui copil sunt obligaţi să colaboreze cu reprezentanţii direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului şi să ofere toate informaţiile necesare  pentru soluţionarea  sesizărilor.

În situaţia  în care, în urma verificărilor efectuate, reprezentanţii direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia  copilului  stabilesc că există motive  temeinice  care să susţină existenţa unei 
situaţii  de pericol iminent pentru copil, datorată abuzului şi neglijării  şi nu întâmpină opoziţie din 
partea reprezentanţilor persoanelor juridice, sau a persoanelor fizice care au în îngrijire sau asigură 
protecţia unui copil, directorul direcţiei  generale  de asistenţă socială  şi protecţia copilului instituie 
măsura plasamentului  în regim de urgenţă, potrivit   procedurii legale.

În  situaţia   în  care  persoanele   menţionate  mai  sus   refuză   sau împiedică   în  orice  mod 
efectuarea  verificărilor  de  către  reprezentanţii  direcţiei  generale  de   asistenţă  socială  şi  protecţia 
copilului, iar aceştia stabilesc că există motive temeinice care să susţină existenţa  unei situaţii de 
pericol iminent pentru copil, datorată abuzului şi neglijării, direcţia generală de asistenţă socială şi 
protecţia copilului sesizează instanţa judecătorească, solicitând emiterea unei ordonanţe preşedinţiale 
de plasare a copilului în regim de urgenţă la o persoană,  o familie, un asistent maternal sau într-un 
serviciu  de tip  rezidenţial, licenţiat în condiţiile  legii.

În termen de 48 de ore  de la data executării  ordonanţei preşedinţiale prin care s-a dispus 
plasamentul în regim de urgenţă, direcţia generală de asistenţă socială  şi protecţia copilului sesizează 
instanţa judecătorească pentru a decide cu privire la: înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă cu 
măsura plasamentului, decăderea totală sau parţială din exerciţiul drepturilor părinteşti, precum şi cu 
privire la exercitarea drepturilor  părinteşti.

În cadrul procesului  prevăzut se poate administra, din oficiu, ca probă,  declaraţia scrisă a 
copilului referitoare la  abuzul sau neglijarea la  care  a  fost supus. Declaraţia copilului poate fi 
înregistrată,  potrivit  legii,  prin  mijloace  tehnice  audio-video.  Înregistrările  se  realizează  în  mod 
obligatoriu cu asistenţa unui psiholog.

Acordul copilului este obligatoriu pentru realizarea  înregistrării  declaraţiei sale.
Dacă  instanţa  judecătorească  apreciază  necesar,îl  poate  chema  pe  copil,  pentru  a-l  audia. 

Audierea are loc numai  în camera de consiliu, în prezenţa unui psiholog şi numai după  o prealabilă 
pregătire a copilului în acest sens.

În cazul în care  abuzul sau neglijarea  a fost săvârşită  de către persoane care,  în baza unui 
raport  juridic  de  muncă  sau  de  altă  natură,  asigurau  protecţia,  creşterea,  îngrijirea  sau  educarea 
copilului,  angajatorii  au obligaţia să sesizeze de îndată organele de urmărire penală şi să dispună 
îndepărtarea persoanei respective de  copii aflaţi în grija sa.

8.5. Protecţia copilului împotriva răpirii sau oricăror  forme de traficare

Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Autoritatea Naţională pentru  protecţia  Drepturilor 
Copilului, în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi cercetării sunt obligate  să efectueze demersurile 
necesare pentru adoptarea tuturor măsurilor legislative, administrative şi educative destinate asigurării 
protecţiei efective împotriva oricăror forme  de trafic intern sau internaţional al copiilor, în orice  scop 
sau sub orice formă, inclusiv de către  proprii părinţi.
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În  acest  scop,  autorităţile  publice  menţionate  mai  sus  au  responsabilitatea  elaborării  unei 
strategii la nivel naţional pentru prevenirea şi combaterea acestui fenomen, inclusiv a  unui  mecanism 
intern de coordonare şi monitorizare a  activităţilor  întreprinse.

8.6. Protecţia copilului împotriva  altor forme de exploatare

8.6.1. Dreptul la protecţie împotriva  oricărei  forme de exploatare

Copilul are  dreptul la protecţie împotriva  oricărei  forme de exploatare.

8.6.2. Obligaţii ale instituţiilor  şi autorităţilor publice

Instituţiile  şi  autorităţile  publice,  potrivit  atribuţiilor  lor,  adoptă  reglementări  specifice   şi 
aplică măsuri corespunzătoare pentru prevenirea, între altele:
- transferului  ilicit şi a nereturnării copilului;
- încheierii adopţiilor, naţionale ori internaţionale, în alte scopuri decât interesul  superior al copilului;
- exploatării sexuale şi a violenţei sexuale;
- răpirii şi traficării de copii în orice scop şi sub orice formă;
- implicării copiilor  în conflicte armate;
- dezvoltării forţate a talentelor copiilor în dauna  dezvoltării lor armonioase, fizice şi mentale;
- exploatării copilului de către mass-media;
-  exploatării copilului în cadrul  unor cercetări ori experimente ştiinţifice.
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