
Asociaţia Română pentru Custodia Comună 

traducător: Ionescu Marius 

[ngo189] - Versiunea 3  pagina 1 / 8 

TEXT IN LIMBA ENGLEZA TEXT ÎN LIMBA ROMANĂ    
 
IZA DP No. 2544  
 
Bargaining at Divorce: The Allocation of Custody  

 Discussion paper series 

 
Christine Atteneder  
Martin Halla  
 
January 2007  
 
Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit  
 
Institute for the Study of Labor 
 

 
IZA DP No. 2544  
 
Negociere la Divorţ: Alocarea Custodiei  

 Serie de Articole de Dezbatere  

 
Christine Atteneder  
Martin Halla  
 
Ianuarie 2007  
 
Institutul pentru Studiul Muncii 
 

The complete paper can be downloaded from 
here: http://www.arpcc.ro/docs/pg/015   

 

Lucrarea completă poate fi descărcată de aici:  
http://www.arpcc.ro/docs/pg/015  

  
Christine Atteneder  
Johannes Kepler University of Linz  
 
Martin Halla  
Johannes Kepler University of Linz and IZA  
 
Discussion Paper No. 2544  
January 2007 
 

Christine Atteneder  
Johannes Kepler Universitatea of Linz  
 
Martin Halla  
Johannes Kepler Universitatea of Linz şi IZA  
 
Articol de Dezbare No. 2544  
Ianuarie 2007 
 

IZA  
 
P.O. Box 7240  
53072 Bonn  
Germany 
 

IZA  
 
P.O. Box 7240  
53072 Bonn  
Germany 
 

Phone: +49-228-3894-0  
Fax: +49-228-3894-180  
E-mail: iza@iza.org 
 

Telefon: +49-228-3894-0  
Fax: +49-228-3894-180  
E-mail: iza@iza.org 
 

This paper can be downloaded without charge at: 
http://ssrn.com/abstract=958703 
 

Această lucrare poate fi descărcată netaxabil la: 
http://ssrn.com/abstract=958703 
 

An index to IZA Discussion Papers is located at: 
http://www.iza.org/publications/dps/ 
 

Un index spre Articolele de Dezbatere IZA este la: 
http://www.iza.org/publications/dps/ 
 

  
Any opinions expressed here are those of the Orice opinii exprimate aici sunt cele ale 



Asociaţia Română pentru Custodia Comună 

traducător: Ionescu Marius 

[ngo189] - Versiunea 3  pagina 2 / 8 

author(s) and not those of the institute. Research 
disseminated by IZA may include views on policy, 
but the institute itself takes no institutional policy 
positions.  
 

autorului(lor) şi nu cele ale institutului. Cercetările 
efectuate de IZA pot include anumite păreri în 
ceea ce priveşte factorii de decizie, dar institutul 
nu adoptă nici un fel de poziţie relativă la politica 
instituţională. 
 

The Institute for the Study of Labor (IZA) in Bonn is 
a local and virtual international research center 
and a place of communication between science, 
politics and business. IZA is an independent 
nonprofit company supported by Deutsche Post 
World Net. The center is associated with the 
University of Bonn and offers a stimulating 
research environment through its research 
networks, research support, and visitors and 
doctoral programs. IZA engages in (i) original and 
internationally competitive research in all fields of 
labor economics, (ii) development of policy 
concepts, and (iii) dissemination of research 
results and concepts to the interested public.  
 

Institutul pentru Studiul Muncii (IZA) din Bonn este 
un centru internaţional local şi virtual şi un loc de 
comunicare între ştiinţă, politică şi afaceri. IZA este 
o companie nonprofit independentă susţinută de 
Deutche Post World Net. Centrul este asociat 
Universităţii din Bonn şi oferă un mediu de 
cercetare antrenant prin reţelele de cercetare, 
sprijinul de cercetare, programe doctorale şi de 
vizită. IZA se implică în (i) cercetări originale şi 
competitive internaţional în toate domeniile 
economiei de muncă, (ii) dezvoltarea conceptelor 
de metode, (iii) expunerea rezultatelor cercetărilor 
şi conceptelor publicului interesat. 
 

IZA Discussion Papers often represent preliminary 
work and are circulated to encourage discussion. 
Citation of such a paper should account for its 
provisional character. A revised version may be 
available directly from the author. 
 

Articolele de discuţie IZA reprezintă deseori lucrări 
preliminare şi sunt circulate pentru a încuraja 
dezbaterea. Prin citarea unei astfel de lucrări 
trebuie să se ţină cont de caracterul ei provizoriu. 
O versiune revizuită poate fi procurată direct de la 
autor. 
 

  
IZA Discussion Paper No. 2544  
January 2007 
 

Articol de dezbatere IZA No. 2544  
Ianuarie 2007 
 

ABSTRACT  

 
Bargaining at Divorce: The Allocation of Custody  

 
We model the bargaining process of parents over 
custody at the time of divorce. First we assume an 
institutional setting where only sole custody is 
available. In a second step we reform this 
institutional setting and introduce the possibility of 
joint custody. We show that some parents, who 
would not be able to find an agreement in a sole 
custody regime, can find an agreement after the 
joint custody reform. Accordingly, our empirical 
analysis shows that the introduction of joint 
custody enables more parents to divorce by 

ABSTRACT  

 

Negociere la Divorţ: Alocarea Custodiei  

 
Lucrarea modelează procesul de negociere al 
părinţilor asupra custodiei la momentul divorţului. 
În primul pas se adoptă un scenariu instituţional în 
care doar custodia unică este disponibilă. În al 
doilea pas reformăm acest scenariu instituţional 
introducând posibilitatea custodiei comune. 
Studiul arată că unii părinţi, care nu ar reuşi să 
ajungă la un consens privind regimul custodiei 
unice, pot ajunge la o înţelegere după reformarea 
prin custodia comună. În consecinţă, analiza 
noastră teoretică arată că introducerea custodiei 
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1 Introduction  

 
Since the 1970s many developed countries have 
introduced various forms of joint custody after 
divorce to supplement or to replace sole custody 
arrangements.1 Policy makers intended thereby to 
mitigate the pain of divorce for all parties involved. 
Since then an ongoing debate – across academic 
disciplines including economics, law, psychology 
and sociology – between proponents and 
opponents of joint custody has started.   
Researchers have primarily focused on the effect 
of different custody arrangements on children’s 
well being after divorce. Proponents of joint 
custody typically argue that children benefit from 
ongoing support and resources from both parents. 
This is captured in various dimensions such as 
behavioral and emotional adjustment (Bauserman, 
2002), economic well-being (Seltzer, 1991; Del 
Boca and Ribero, 1998), parental involvement 
(Bowman and Ahrons, 1985; Huang, Han and 
Garfinkel, 2003), etc. 
 

1 Introducere  

 
Încă din anii 70 multe ţări dezvoltate au introdus 
diferite forme de custodie comună după divorţ 
pentru a completa sau a înlocui aranjamentele de 
tip custodie unică.1 Factorii de decizie politică au 
intenţionat deci să diminueze eforturile cauzate de 
divorţ pentru toate părţile implicate. De atunci a 
început o dezbatere continuă-- la nivelul 
disciplinelor precum economie, drept, psihologie şi 
sociologie-- între susţinători şi oponenţi ai 
custodiei comune. 
Cercetătorii s-au concentrat în special asupra 
efectelor diferitelor acorduri de custodie asupra 
stării de bine a copilului după divorţ. 
Susţinătorii custodiei comune argumentează de 
obicei că acel copil va primi resurse şi va fi susţinut 
de ambii părinţi. Acest aspect este observat în 
diferite ipostaze cum ar fi ajustarea emoţională şi 
comportamentală (Bauserman, 2002), starea de 
bine din punct de vedere economic (Seltzer, 1991; 
Del Boca şi Ribero, 1998), implicarea parentală 
(Bowman Şi Ahrons, 1985; Huang, Han şi Garfinkel, 
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Opponents object that children under joint 
custody are exposed to ongoing parental conflict 
(Kuehl, 1989).  
 

2003), etc.  
 
Opozanţii obiectează că într-un astfel de 
aranjament copilul este expus unui conflict 
continuu între părinţi (Kuehl, 1989). 

However, the causal relationship between certain 
custody arrangements and child outcomes is far 
from clear and the empirical evidence is 
inconclusive. Empirical studies typically suffer from 
the fundamental problem of confounding factors, 
such as self-selection. For instance, if one observes 
a positive correlation between joint custody and a 
desirable child outcome, it is premature to 
conclude that this is a causal effect. 
 
 Instead it may be that committed parents are 
more likely to have joint custody. A possible 
source of this are systematic differences in 
parents’ preferences over different custody 
arrangements (Wilcox, Wolchik and Braver, 1998). 
Moreover, since an agreement on joint custody 
requires at least some parental coordination, it 
seems plausible that joint custody couples have a 
lower baseline level of conflict (Donnelly and 
Finkelhor, 1993), from which children would 
benefit in any case.2 Consequently, the positive 
relationship between joint custody and the child 
outcomes would just reflect self-selection of 
committed and/or cooperating parents into shared 
parenting.  
- 

Totuşi, relaţia cauzală dintre diferite aranjamente 
ale custodiei şi urmările asupra copilului este 
departe de fi clară şi dovezile teoretice sunt 
neconclusive. Studiile empirice suferă de obicei de 
factori de confuzie, cum ar fi auto-selecţia. De 
exemplu, dacă se observă o corelaţie pozitivă între 
custodia comună şi un rezultat dorit asupra 
copilului, este prematur să concluzionăm că acesta 
este efect de cauzalitate. 
 
În schimb poate fi vorba de faptul că părinţii 
dedicaţi sunt mai predispuşi să aibă custodie 
comună. O sursă posibilă a acesteia sunt 
diferenţele sistematice în preferinţele părinţilor 
asupra diferitelor aranjamente de custodie( 
Wilcox, Wolchik şi Braver, 1998). Mai mult, din 
moment ce un acord asupra custodiei comune 
necesită un minim de coordonare parentală, pare 
mai plauzibil că aceste cupluri cu custodie comună 
să aibă un nivel conflictual mai scăzut( Donnelly şi 
Finkelhor, 1993), caz în care copii ar avea de 
câştigat oricum. 2 Prin urmare relaţia pozitivă între 
custodia comună şi urmările asupra copilului ar 
reflecta doar auto-selecţia de părinţi dedicaţi  
şi/sau dispuşi să coopereze pentru împărţirea 
sarcinilor parentale. 
 

Due to the problem of confounding factors 
empirical studies analyzing the determinants of 
joint custody and/or the effect of joint custody on 
various outcomes should build upon a thorough 
theoretical framework. In this paper we develop a 
theoretical model to provide this framework. 
Thereby, even more importantly, we uncover 
some beneficial features of an institutional setting 
which provides joint custody as an additional 
custody arrangement after divorce compared to a 
regime where sole custody is the only choice. We 
model the bargaining process of parents over 
custody at the time of divorce.3 First we assume an 
institutional setting where only sole custody is 
available. In a second step we reform this 

Din cauza problemei cauzate de factorii de 
confuzie, studiile empirice care analizează factorii 
determinanţi ai custodiei comune şi/sau a 
efectelor custodiei comune ar trebui să fie 
construite pe o bază teoretică. În această lucrare 
construim un model teoretic pentru a furniza 
această bază. Prin urmare, mai important, 
descoperim nişte aspecte benefice ale unui 
scenariu instituţional care adoptă custodia comună 
ca un aranjament adiţional prin comparaţie cu un 
regim unde custodia unică este singura opţiune. 
Modelăm procesul de negociere al părinţilor 
asupra custodiei la momentul divorţului. 3 În 
primul rând presupunem că avem de a face cu un 
mediu instituţional în care doar custodia unică este 
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institutional setting and introduce the possibility of 
joint custody. The bargaining process is 
characterized by alternating offers. Parents are 
impatient but want to find a custody agreement 
that allows both to be better off than with having 
the judge assign custody. The parents come to a 
conclusion immediately (i.e. the game ends in the 
first period), but they do not necessarily find an 
agreement. In some cases one parent opts out and 
goes to court right away. Whether the parents can 
find an agreement for the custody arrangement or 
not depends on their preferences. We show that 
some parents, who would not be able to find an 
agreement in an institutional setting where only 
sole custody is available, can find an agreement 
after the joint custody reform. 
 

posibilă. În al doilea pas reformăm acest scenariu 
instituţional pentru introduce posibilitatea 
custodiei comune. Procesul de negociere este 
caracterizat de alternarea ofertelor. Părinţii sunt 
nerăbdători dar doresc să găsească un aranjament 
custodial care să le permită ambilor ceva mai bun 
decât repartiţia custodiei de către judecător. 
Părinţii ajung la o concluzie imediat (i.e. jocul se 
termină la prima pauză ), dar nu ajung neapărat la 
o înţelegere. În unele cazuri un părinte nu 
participă şi se prezintă la tribunal imediat. Dacă 
părinţii ajung la o înţelegere sau nu depinde însă 
de preferinţele acestora. Studiul arată că unii 
părinţi, care nu ar putea să ajungă la un acord într-
un cadru instituţional unde doar custodia unică 
este posibilă, pot ajunge la o înţelegere după 
reforma prin custodie comună.  
 

Our results imply that the introduction of joint 
custody substantially reduces the (monetary and 
emotional) cost of divorce for all parties involved4: 
A larger fraction of couples is now able to find a 
custody agreement – the integral part of every 
divorce settlement with minors – without heavily 
resorting to courtroom adjudication. This 
minimizes both private and public cost of 
litigation. The circumvention of painful adversary 
proceedings and of substantial delays induced by 
contested judicial proceedings reduces emotional 
stress. Above all, consensual solutions are by 
definition more consistent with the preferences of 
each spouse and more stable over time than a 
result imposed by a judge. 
 

Rezultate studiului nostru sugerează faptul că 
introducerea custodiei comune reduce substanţial 
costul divorţului (financiar şi emoţional) pentru 
toate părţile implicate4 O mai mare parte a 
cuplurilor pot acum să găsească singuri un 
aranjament privitor la exercitarea custodiei --
partea integrantă a fiecărui acord de divorţ care 
implică minori – fără a se baza pe hotărâri stabilite 
în sala de judecată. Acest aspect reduce atât costul 
public cât şi privat al procedurii. Evitarea 
procedurilor contencioase şi a întârzierilor cauzate 
de procedurile judiciare contencioase reduce 
stresul emoţional. Mai presus de toate, soluţiile 
consensuale sunt, prin definiţie, mai apropiate de 
preferinţele fiecărui părinte, şi mai stabile în timp 
decât un rezultat impus de judecător. 
 

A couple of papers are related to our theoretical 
work. Cooter, Marks and Mnookin (1982) use a 
bargaining model with alternating offers to model 
negotiations that are influenced by the legal 
situation, but they do not explicitly refer to divorce 
and custody. They find that optimism about the 
outcome in court as well as uncertainty about how 
much the other party is willing to concede during 
negotiations can lead to a trial instead of an 
agreement between the parties. Mnookin and 
Kornhauser (1979) refer explicitly to divorce, but 
do not use an explicit model. They examine in 

O serie de lucrări sunt legate de munca noastră 
teoretică. Cooter, Marks şi Mnookin (1982) 
folosesc modelul de negociere cu alternarea 
ofertelor pentru a forma acorduri care sunt 
influenţate de un cadru legal, dar nu se referă 
explicit la divorţ şi custodie. Ei găsesc că 
optimismul legat de rezultatul din tribunal la fel ca 
şi nesiguranţa cu privire la cât de mult este cealaltă 
parte dispusă să cedeze în timpul negocierilor pot 
duce la un proces şi nu la un acord între părţi. 
Mnookin şi Kornhauser (1979) se referă explicit la 
divorţ dar nu folosesc un model explicit. Ei 
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detail how the legal situation at divorce influences 
a couple’s bargaining over the division of 
matrimonial property, comprising tangible and 
intangible assets. They show that the judge’s 
preferences over different custody arrangements 
affect the parents’ bargaining behavior. Fella, 
Manzini and Mariotti (2004) derive an explicit 
bargaining model between spouses where the 
transferability of matrimonial property serves as a 
crucial determinant of whether to divorce or not. 
Within this model they examine the efficiency of 
different divorce laws. In our paper we take the 
divorce decision as given and investigate how 
parents bargain over custodial rights under 
different custody law regimes. 
 

studiază în detaliu cum cadrul legal al divorţului 
influenţează procesul de negociere a proprietăţilor 
matrimoniale de către cuplu, cuprinzând bunuri 
tangibile şi intangibile. Ei arăta că preferinţele 
judecătorilor cu privire la diferite aranjamente ale 
custodiei afectează negocierea care are loc între 
părinţi. Fella, Manzini şi Mariotti (2004) derivă un 
model explicit de negociere între soţi unde 
transferabilitatea proprietăţilor matrimoniale 
serveşte ca un factor crucial pentru a divorţa sau 
nu. În acest model ei examinează eficienţa 
diferitelor legi de divorţ. În lucrarea noastră noi 
luăm decizia de divorţ că fiind dată şi investigăm 
cum părinţii negociază drepturile custodie sub 
diferite regimuri legale privitoare la custodie. 
 

In addition to our theoretical work we present 
empirical evidence that supports our model. We 
are able to explore in detail the bargaining process 
of parents over custody before and after a joint 
custody reform. The introduction of joint custody 
has increased the fraction of divorces by mutual 
consent by about 2 percentage points, which 
supports the model’s prediction. 

În completarea părţii teoretice a lucrării noastre 
prezentăm dovezi empirice care ne susţin modelul. 
Suntem capabili să explorăm în detaliu procesul de 
negociere asupra custodiei înainte şi după reforma 
custodiei comune. Introducerea custodiei comune 
a crescut procentajul divorţurilor prin 
consimţământ mutual cu cca. 2%, fapt care susţine 
predicţia modelului. 
 

THE BODY OF THIS STUDY WAS NOT TRANSLATED 
IN ROMANIAN BUT THE ORGINAL TEXT IN ENGLISH 
LANGUAGE CAN BE FOUND AT THE ABOVE 
MENTIONED HTTP ADRESS. IF YOU WANT TO 
SUSTAIN THE INTEGRAL TRANSLATION OF THIS 
TEXT YOU CAN CONTACT ARPCC 
 

PARTEA CENTRALĂ A ACESTUI ARTICOL NU A FOST 
TRADUSĂ ÎN ROMÂNĂ DAR TEXTUL ÎN LIMBA 
ENGLEZĂ POATE FI GĂSIT LA ADRESA HTTP 
MENŢIONATĂ ANTERIOR. ÎN CAZUL ÎN CARE 
DORIŢI SĂ SPRIJINIŢI TRADUCEREA INTEGRALĂ A 
TEXTULUI VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAŢI ARPCC 
 

  
CONCLUSIONS 

 
CONCLUZII 

 
We have modeled the process of the custody 
allocation at divorce as bargaining between 
parents with alternating offers and a finite horizon 
for two different custody regimes. The first regime 
is a sole custody regime. In the second, joint and 
sole custody are available. The introduction of 
joint custody does not alter the way how parents 
negotiate, but it changes the agreements the 
parents find. More importantly, the introduction 
of joint custody facilitates finding an agreement 
for the parents. This means that the act of allowing 
for joint custody has a positive effect for all parties 

Am modelat procesul de alocare a custodiei la 
divorţ că un acord între părinţi prin alternarea 
ofertelor şi a unui orizont finit pentru 2 regimuri 
de custodie diferite. Primul regim este cel de 
custodie unică. În al II-lea, atât custodia unică cât şi 
cea comună sunt disponibile. Introducerea 
custodiei comune nu schimbă modul în care 
părinţii negociază dar schimbă acordul pe care 
părinţii în găsesc. Mai important, introducerea 
custodiei comune ajută la găsirea acestui acord 
pentru părinţi. Asta înseamnă că acceptarea 
custodiei comune are efecte pozitive pentru toate 
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involved, since it minimizes private and public cost 
of litigation. Moreover, consensual solutions 
should be more stable over time than a custody 
arrangement imposed by the judge  

părţile implicate, deoarece reduce costul public şi 
privat al procedurii. În plus, soluţiile consensuale 
ar trebui să fie mai stabile în timp decât un 
aranjament custodial impus de judecător.  
 

. Therefore, we suggest that joint custody should 
be introduced as additional option beside sole 
custody in countries where a sole custody regime 
prevails. Furthermore, maternal/paternal 
preference rules for custody after divorce should 
be replaced by neutral rules (e.g. the ‘best interest 
of the child’ rule), such that both parents have an 
equal chance to get custody of their child at 
divorce. In addition, we suggest that the monetary 
cost of a divorce should depend on the parent’s 
ability to cooperate, i.e. if parents agree on 
custody, divorce should be less costly than without 
an agreement.  

Prin urmare, sugerăm că, custodia comună să fie 
introdusă că o opţiune suplimentară pe lângă 
custodia unică în ţările în care această predomină. 
Mai mult, preferinţele mamei/tatălui asupra 
custodiei după divorţ ar trebui înlocuite de un 
interes neutru (de exemplu interesul superior al 
copilului), în aşa fel ca ambii părinţi să aibă o şansă 
egală de primi custodia copilului la divorţ. 
Suplimentar, sugerăm că implicaţiile monetare ale 
divorţului ar trebui să depindă de abilitatea 
părinţiilor de a coopera, i.e. dacă părinţii sunt de 
acord cu custodia, divorţul ar trebui să fie mai 
puţin costisitor decât cazul în care nu există un 
acord.  

All these measures facilitate finding an agreement 
for the parents and thereby help to reduce the 
overall monetary and emotional cost of a divorce. 

Toate aceste măsuri facilitează obţinerea unui 
acord extrajudiciar al părinţilor şi ajută deci la 
reducerea costului monetar şi emoţional al 
divorţului. 
 

With an extensive data set from Austrian court 
records we find convincing evidence for our model 
and its prediction that joint custody facilitates 
finding agreement. Therefore, we suggest that our 
model can be used as theoretical framework for 
further research about custody after divorce.  
 
 
 
 
In particular, our model may have interesting 
implications for the ongoing debate about 
whether joint custody itself is desirable or not:  
 
Since the model shows that parents with a joint 
custody arrangement are not necessarily more 
cooperative than parents with a sole custody 
arrangement (at least as those with an agreement 
on sole custody), it seems to suggest that the 
finding in the literature that joint custody 
improves the situation for children after divorce is 
not due to a higher level of cooperation of parents 
with joint custody. 

Pe baza unui eşantion cuprinzător preluat din 
arhiva curţilor Austriece de justiţie găsim 
suficiente dovezi pentru modelul nostru şi 
predicţia acestui model precum că existenţa 
aranjamentului de tip custodie comună facilitează 
găsirea unui acord al părinţilor . Prin urmare, 
sugerăm că acest model să fie folosit ca o bază 
teoretică pentru cercetări ulterioare asupra 
custodiei după divorţ.  
 
În particular, modelul acesta poate avea implicaţii 
interesante asupra dezbaterii în curs, dacă în sine 
custodia comună este dorită sau nu: 
 
Din moment ce modelul arată că părinţii cu o 
custodie comună nu sunt în mod necesar mai 
cooperanţi decât părinţii cu o custodie unică (cel 
puţin că aceia cu o înţelegere asupra custodiei 
unice), pare să sugereze că situaţia pentru copil 
după divorţ se îmbunătăţeşte prin custodia 
comună, şi acest fapt nu se datorează unui nivel 
mai înalt de cooperare a părinţilor cu custodie 
comună.  
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Of course, the observed positive relationship 
between joint custody and child outcomes may be 
due to other confounding factors, but cooperation 
can be excluded as the driving force. This issue 
deserves further research. 
 

 
Desigur, relaţia pozitivă observată dintre custodia 
comună şi urmările pozitive asupra dezvoltării 
copilului se poate datora şi altor factori, dar 
cooperarea părinţilor poate fi exclusă ca fiind forţa 
motrice a acestei dezvoltări pozitive a copiilor . 
Această chestiune merită discutată în continuare.  
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1 În Statele Unite custodia comună a fost introdusă 
prima dată în Indiana în 1973 şi de atunci s-a 
răspândit în aproape toate statele (Brinig şi 
Buckley, 1998). În Europa, custodia comună după 
divorţ a fost introdusă, de exemplu, în Suedia în 
1976 (Jantera-Jareborg,2005), în Norvegia în 1981 
(Sverdrup and Lødrup, 2005), în Germania în 1997 
(Dethloff and Martiny, 2005) s în Austria în 2001 
(Roth, 2005).  
 
2 Chiar dacă, custodia comună este alocată de 
judecător, problemă de selecţie persistă atât timp 
cât examinarea judiciară funcţionează. 
 
3 Rasul (2006) şi Francesconi şi Muthoo (2003) 
modelează alocarea custodiei copilului ca un 
contract prenupţial. 
 
4 Aceasta este în linie cu discuţia în favoarea 
organizării private în Mnookin şi 
Kornhauser(1979). 
 

 


