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PRACTICĂ NEUNITARĂ ÎN INTERPRETAREA ŞI APLICAREA 
DISPOZIłIILOR NOULUI COD CIVIL ÎN MATERIA DREPTULUI 

FAMILIEI 

În data de 20 februarie 2012 a avut loc la sediul Institutului NaŃional al Magistraturii 

conferinŃa DispoziŃii ale Noului Cod Civil în materia Dreptului familiei – unificarea practicii, 

moderată de doamna judecător dr. Cristiana Crăciunescu, formator INM. ConferinŃa a avut drept 

obiectiv discutarea reglementărilor de dreptul familiei cuprinse în noul Cod civil a căror aplicare 

generează practică neunitară, sens în care au fost solicitate instanŃelor propuneri concrete de teme 

care să facă obiectul dezbaterilor, propuneri care au fost cuprinse, în cea mai mare parte, în agenda 

conferinŃei. 

Temele dezbătute s-au referit la noile reglementări privind: autoritatea părintească, 

regimurile matrimoniale, divorŃul, filiaŃia şi tutela. 

În continuare, ne propunem să relevăm în mod punctual problemele discutate, subliniind, 

acolo unde este cazul, existenŃa unei controverse şi opiniile conturate pe parcursul procesului de 

interpretare. 

 

* 

* * 

 

1. În ceea ce priveşte aplicarea dispoziŃiilor noului Cod civil cu privire la 
exerciŃiul autorităŃii părinteşti, au fost reŃinute următoarele concluzii privind 
temele de discuŃii abordate: 

a) ConŃinutul noŃiunii de „autoritate părintească exercitată în comun de către 
ambii părinŃi” 

NoŃiunea de „autoritate părintească” este nouă în dreptul românesc, fiind inspirată din dreptul 

francez şi cel al provinciei Quebec, deşi există şi în alte sisteme de drept, printre care cele belgian, 

elveŃian, german etc. 
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Autoritatea părintească este, potrivit legii (art. 483 NCC.): „ansamblul de drepturi şi 

îndatoriri care privesc atât persoana, cât şi bunurile copilului”.1  

Referitor la această noŃiune, s-a arătat că exerciŃiul comun al autorităŃii părinteşti atunci când 

părinŃii sunt căsătoriŃi presupune exercitarea tuturor drepturilor şi obligaŃiilor părinteşti împreună şi 

în mod egal de către ambii părinŃi, în fiecare zi. Astfel, dacă părinŃii convieŃuiesc, ei vor exercita 

împreună şi de comun acord toate drepturile şi îndatoririle părinteşti, între aceştia fiind aplicabilă şi 

prezumŃia mandatului tacit reciproc, prevăzută de art. 503 alin. (2) NCC.  

Dacă însă aceştia nu convieŃuiesc, exercitarea în comun a autorităŃii părinteşti se 

concretizează în consultarea acestora în luarea deciziilor importante cu privire la creşterea şi 

educarea copiilor, actele curente privind creşterea şi educarea acestora fiind îndeplinite de părintele 

la care copiii locuiesc. Aceasta deoarece atunci când părinŃii sunt despărŃiŃi, fie că sunt divorŃaŃi, fie 

că sunt părinŃi naturali care nu convieŃuiesc, exerciŃiul autorităŃii părinteşti este prevăzut de lege ca 

aparŃinând ambilor părinŃi în comun, însă modalitatea concretă de exercitare diferă faŃă de ipoteza 

exercitării autorităŃii în comun întrucât, în concret, copilul va locui cu unul din părinŃi iar aceştia nu 

                                                 
1 Se impune o precizare de ordin terminologic, în sensul că termenul de „custodie a copilului”, folosit în unele expuneri 

sau chiar publicaŃii este unul impropriu, care constituie o traducere greşită din limba engleză, aceasta nefiind similar cu 

cel de „autoritate părintească”. În Codul civil al provinciei Quebec, care este redactat atât în limba franceză, cât şi în cea 

engleză, termenul de „custody”, cu echivalentul „garde de l’enfant” în varianta franceză este diferit de cel de „parental 

authority”. Confuzia dintre cele două noŃiuni îşi are sorgintea în modul în care a fost preluată această instituŃie din Codul 

civil Quebec, care reglementează, pe lângă noŃiunea de „autoritate părintească şi exercitare a acesteia în comun”, 

noŃiunile de „custody”, respectiv „la garde”. Acestea din urmă se referă la modul în care copilul este crescut zi de zi de 

părinŃi, sens în care se reglementează custodia exclusivă, dreptul de vizitare, cu limite specifice, custodia partajată, cu 

consecinŃe, de exemplu, cât priveşte calculul pensiei de întreŃinere (în funcŃie de timpul petrecut de copil la fiecare dintre 

părinŃi şi veniturile fiecărui părinte). În dreptul francez, sensul termenilor poate fi regăsit în dicŃionarul lui Gérard 

Cornu, unde noŃiunea de „autorité parentale” (autoritate părintească) este definită ca fiind: „Ensemble des droits et des 

devoirs qui appartiennent aux père et mère en vertu de la loi (C. civ. a. 371-1) et que ceux-ci exercent en commun 

pendant le mariage (C. civ. , a. 372), d'une part relativement a la personne de leurs enfants mineurs non émancipés, en 

vue de les protéger (garde, surveillance, éducation), d'autre part relativement aux biens de ceux-ci (administration et 

juissance légale)....”. Prin urmare, între noŃiunile de „autorité parentale” şi „garde de l'enfant” există o relaŃie de la întreg 

la parte, noŃiunea de „garde”, care în dreptul francez are sensul general de: „Mission de surveillance, action de veiller sur 

une personne ou une chose”, fiind definită de acelaşi dicŃionar ca atribut al autorităŃii părinteşti. (Referirile sunt făcute la 

lucrarea „Vocabulaire juridique” de  Association Henri Capitant, sous la direction de Gérard Cornu, Ed. PUF, Paris, 

2007, p. 96, 438). Nu întâmplător, în legea franceză, noŃiunea de „garde de l'enfant” a fost înlocuită cu cea de „autorité 

parentale”, aşa cum şi la noi „încredinŃarea copilului spre creştere şi educare” a fost înlocuită cu cea de „autoritate 

părintească”. 
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pot fi împreună alături de copil pentru a se putea ocupa de creşterea şi educarea lui zilnică şi pentru a 

coordona actele sale curente.  

În toate sistemele de drept care cunosc noŃiunea de „autoritate părintească” (FranŃa, Belgia, 

Germania, Quebec, ElveŃia), exerciŃiul autorităŃii părinteşti după divorŃ constă în consultarea 

părinŃilor la luarea deciziilor importante pentru copil. În cauzele de divorŃ este important să li se 

explice părinŃilor că atunci când judecătorul va pronunŃa exercitarea autorităŃii părinteşti de către 

ambii părinŃi în comun, aceştia nu trebuie să înŃeleagă că vor trebui să se ocupe amândoi zi de zi de 

copil; ceea ce excede actelor curente de zi cu zi intră în conŃinutul noŃiunii de „autoritate părintească 

exercitată în comun” (de exemplu, alegerea şcolii la care copilul va studia, a medicului de familie, a 

cursurilor extraşcolare) şi aceste decizii care vor organiza viaŃa copilului aparŃin  ambilor părinŃi, 

indiferent de părintele la care copilul va locui. Cu privire la actele curente va decide părintele la care 

copilul locuieşte. 

Explicarea acestei noŃiuni de către judecător părŃilor este cu atât mai importantă cu cât, în 

practică, de foarte multe ori unul dintre părinŃi solicită acordarea exerciŃiului autorităŃii părinteşti 

exclusive, având impresia că dacă instanŃa ar pronunŃa exercitarea în comun a autorităŃii părinteşti, 

ambii părinŃi ar trebui să se afle zi de zi alături de copil şi să se ocupe de educaŃia acestuia.  

Raportul dintre noŃiunea de „autoritate părintească” şi aceea de „exerciŃiu al autorităŃii 

părinteşti” poate fi comparat cu cel dintre capacitatea de folosinŃă în materia drepturilor şi 

obligaŃiilor părinteşti şi cea de exerciŃiu a acestor drepturi. 

Confuzia dintre cele două noŃiuni îşi are sorgintea în modul în care a fost preluată această 

instituŃie din Codul civil Quebec, care reglementează, pe lângă noŃiunea de „autoritate părintească şi 

exercitare a acesteia în comun” (în sensul dat de Codul civil, cu menŃiunea că reglementarea străină 

vizează doar drepturile referitoare la persoana copilului, nu şi la bunuri), noŃiunile de „custody”, 

respectiv „la garde”. Acestea din urmă se referă la modul în care copilul este crescut zi de zi de 

părinŃi, sens în care se reglementează custodia exclusivă, dreptul de vizitare, cu limite specifice, 

custodia partajată, cu consecinŃe, de exemplu, cât priveşte calculul pensiei de întreŃinere (în funcŃie 

de timpul petrecut de copil la fiecare dintre părinŃi şi veniturile fiecărui părinte). Părintele căruia îi 

este încredinŃat copilul este obligat să consulte în permanenŃă celălalt părinte cu privire la elementele 

fundamentale care privesc viaŃa copilului.  

 

DispoziŃii legale relevante din Codul civil: 

Art. 396. Raporturile dintre părinŃii divorŃaŃi şi copiii lor minori  
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(1) InstanŃa de tutelă hotărăşte, odată cu pronunŃarea divorŃului, asupra raporturilor dintre părinŃii 

divorŃaŃi şi copiii lor minori, Ńinând seama de interesul superior al copiilor, de concluziile raportului 

de anchetă psihosocială, precum şi, dacă este cazul, de învoiala părinŃilor, pe care îi ascultă.  

(2) DispoziŃiile art. 264 sunt aplicabile.  

 

Art. 397. Exercitarea autorităŃii părinteşti de către ambii părinŃi  

După divorŃ, autoritatea părintească revine în comun ambilor părinŃi, afară de cazul în care instanŃa 

decide altfel.  

 

b) Exercitarea autorităŃii părinteşti în comun 

Exercitarea autorităŃii părinteşti presupune exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaŃiilor 

părinteşti. În principiu, autoritatea părintească este exercitată de ambii părinŃi împreună. ExerciŃiul 

comun al autorităŃii părinteşti fundamentează prezumŃia mandatului tacit reciproc între părinŃi, 

reglementată de art. 503 alin. (2) NCC.  

Codul civil nu reglementează foarte clar situaŃiile în care judecătorul divorŃului poate 

dispune exerciŃiul autorităŃii părinteşti de unul dintre părinŃi, respectiv de ambii. Prin reglementarea 

regulii conform căreia exerciŃiul aparŃine ambilor părinŃi s-a urmărit alinierea reglementării 

româneşti la majoritatea sistemelor din Europa, care prevăd că ambii părinŃi, indiferent că sunt sau nu 

împreună, trebuie să-şi asume obligaŃiile părinteşti, să înŃeleagă că orice copil are nevoie să fie 

crescut de ambii părinŃi şi să nu abandoneze exerciŃiul drepturilor şi obligaŃiilor părinteşti.  

În reglementarea divorŃului este statuată regula conform căreia autoritatea părintească se 

exercită de către ambii părinŃi (art. 397) dar conform art. 398, pentru motive întemeiate, se poate 

dispune exercitarea ei de către unul dintre părinŃi. Textul nu lămureşte sfera de aplicare a motivelor 

temeinice.  

Art. 507, la rândul său, enumeră situaŃii general valabile care vor conduce la exercitarea 

autorităŃii părinteşti de un singur părinte, fiind aplicabil deopotrivă pentru ipoteza părinŃilor căsătoriŃi 

şi a celor divorŃaŃi.  

Dificultatea rezidă în aprecierea „motivelor întemeiate”, altele decât cele menŃionate la art. 

507 NCC. În practică, astfel de motive au fost considerate consumul de alcool, de droguri, violenŃele 

exercitate de către unul dintre părinŃi sau stabilirea unuia dintre părinŃi în străinătate, aspecte 

dovedite prin certificate medico-legale, declaraŃii de martori, chiar recunoaşterea părintelui care a 

exercitat violenŃele etc. Potrivit unui alt punct de vedere, aceste motive pot fi apreciate ca temeinice 
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pentru dispunerea exercitării autorităŃii părinteşti de către unul dintre părinŃi doar atunci când se 

manifestă în raporturile dintre părinte şi copil (de exemplu, un eventual dezinteres faŃă de copil 

manifestat până la divorŃ). 

Într-un context mai general, linia de demarcaŃie între conŃinutul noŃiunilor de stabilire a 

locuinŃei minorului şi de exercitare a autorităŃii părinteşti este extrem de sensibilă; în acest sens, în 

practică, cel puŃin la nivelul instanŃelor de control judiciar pare că există o confuzie între cele două 

noŃiuni, iar art. 487 NCC, care explică conŃinutul noŃiunii de „autoritate părintească” prin enumerarea 

unor elemente preluate din practica instanŃelor privitoare la încredinŃarea minorilor unuia dintre 

părinŃi ar putea fi văzut ca un element de natură să perpetueze această confuzie între conceptul de 

„autoritate părintească” şi cel de îngrijire şi supraveghere a activităŃii de zi cu zi a copilului.  

S-a mai subliniat că art. 507 nu stabileşte o simplă excepŃie de la exercitarea în comun a 

autorităŃii părinteşti, ci veritabile situaŃii excepŃionale în care autoritatea părintească se exercită de 

către un singur părinte, de interpretare restrictivă, situaŃii care ar trebui să intervină foarte rar şi care 

pot fi subsumate ipotezei în care unul dintre părinŃi se află în imposibilitate de a-şi exprima voinŃa. O 

atare interpretare restrictivă exclude posibilitatea analizării sub această reglementare a ipotezelor de 

tipul stabilirii domiciliului unuia dintre părinŃi în străinătate, când, graŃie mijloacelor de comunicare 

moderne, poate fi asigurată exercitarea autorităŃii părinteşti în comun, sau chiar a situaŃiilor de 

comportament violent din partea unui părinte. În sprijinul acestei interpretări au fost aduse şi 

argumente desprinse din jurisprudenŃa belgiană, în care s-a arătat că exerciŃiul autorităŃii părinteşti 

după divorŃ de către un singur părinte nu poate fi justificat de motive precum stabilirea domiciliului 

în străinătate, consumul de alcool sau de droguri, orientarea homosexuală a unuia dintre părinŃi şi 

faptul că acesta trăieşte într-un cuplu de acest fel, întrucât este posibilă consultarea părintelui (aspect 

ce Ńine de esenŃa exercitării autorităŃii părinteşti) care are capacitate de exerciŃiu, nefiind împiedicat 

de nimic să-şi exprime voinŃa, iar pe de altă parte, părintele nu trebuie încurajat să abandoneze 

obligaŃiile pe care le are referitor la deciziile care îl privesc pe copil, să renunŃe la drepturile şi 

îndatoririle sale părinteşti. 

Când vorbim de autoritate părintească ne referim la orientarea generală a copilului şi la ceea 

ce este important pentru el, iar nu la decizii care privesc viaŃa de zi cu zi (de exemplu, chiar dacă  

unul din părinŃi este plecat, celălalt îl consultă în permanenŃă), iar aceasta trebuie să se exercite în 

comun şi după divorŃ, pentru că divorŃul este al părinŃilor, nu al copilului de unul dintre părinŃi. 

Codul civil se referă şi la bunurile copilului; dacă acesta are, de exemplu, un apartament, părinŃii, 

indiferent dacă sunt căsătoriŃi sau nu, trebuie să ia decizii cu privire la acel bun. Este vorba despre 

instituŃia administrării simple (preluată tot din dreptul provinciei Quebec). În exercitarea autorităŃii 
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părinteşti, părintele se comportă ca un administrator cu privire la bunurile minorului; prin urmare, 

noŃiunea de „autoritate părintească” se referă la dreptul de a decide cu privire la tot ce Ńine de viaŃa şi 

averea copilului. 

În practică va fi necesară schimbarea mentalităŃii de până acum, conform căreia copilul era 

încredinŃat mamei care lua toate deciziile.  

În dreptul din Quebec se pune un accent deosebit pe noŃiunea de „garde”, care se 

concretizează, de pildă, în faptul că părintele la care copilul se află în îngrijire trebuie să îl înştiinŃeze 

şi consulte în permanenŃă pe celălalt părinte cu privire la starea copilului. 

Prin analogie, se poate spune că autoritatea părintească poate fi asimilată unui drept 

subiectiv, care nu se pierde de niciunul din părinŃi în nicio circumstanŃă, ea fiind un dat născut din 

legătura naturală dintre părinte şi copil iar exerciŃiul autorităŃii părinteşti cu exercitarea acestui 

drept subiectiv. 

RenunŃarea la noŃiunea de încredinŃare a minorului a fost determinată de necesitatea 

schimbării mentalităŃii conform căreia părintele căruia îi era încredinŃat copilul putea exercita 

discreŃionar autoritatea pe care i-o conferea calitatea de părinte; trecerea la conceptul de „stabilire a 

locuinŃei copilului la unul din părinŃi” s-a realizat şi în dreptul francez şi belgian iar această noŃiune a 

evoluat, ajungându-se la conceptul de „locuinŃă partajată a copilului” care presupune stabilirea 

locuinŃei copilului la fiecare dintre părinŃi, pe intervale de timp determinate. DiferenŃa între 

încredinŃarea copilului spre creştere şi educare şi stabilirea locuinŃei copilului este că, în acest din 

urmă caz, părintele la care copilul locuieşte nu mai are singur dreptul de a-l creşte şi educa. 

În Codul civil belgian, regula stabilită din anul 2006 este partajarea în proporŃie de 50% a 

locuinŃei stabilite pentru copil între cei doi părinŃi. Unul dintre criteriile avute în vedere de 

jurisprudenŃa belgiană în acordarea exerciŃiului autorităŃii părinteşti unuia dintre părinŃi, criteriu 

utilizat şi la stabilirea locuinŃei copilului, este aşa-numitul „principiu californian”, care constă în 

capacitatea fiecăruia dintre părinŃi de a respecta drepturile părinteşti ale celuilalt. Tot în jurisprudenŃa 

belgiană s-au cristalizat cu privire la exerciŃiul autorităŃii părinteşti următoarele reguli: 

� niciun argument de principiu nu poate înlătura exercitarea în comun a autorităŃii părinteşti 

(de exemplu: sexul, vârsta copilului); 

� împrejurările nerelevante nu constituie motive temeinice în acest sens (de exemplu, un 

părinte se face vinovat de violenŃe conjugale, prezintă un handicap fizic, faptul că un părinte devine 

homosexual, plecarea părintelui în străinătate), pentru că este vorba doar de contribuŃia unui părinte 

la luarea unei decizii privitoare la copil. În ipoteza unei situaŃii conflictuale care afectează 
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comunicarea dintre părinŃi s-a pus însă problema dacă este în interesul copilului să se dispună 

exercitarea autorităŃii părinteşti de către un singur părinte. 

� trebuie avute în vedere doar fapte concrete, care pot fi dovedite; 

� probatoriul trebuie să poarte asupra următoarelor elemente cumulative: dovada de către 

soŃul solicitant a suferinŃei copilului care se află sub autoritatea ambilor părinŃi; stabilirea unei 

legături de cauzalitate între suferinŃa copilului şi exercitarea în comun a autorităŃii părinteşti; 

demonstrarea faptului că soluŃia constă în exercitarea autorităŃii părinteşti exclusiv de către părintele 

solicitant. 

La finalul discuŃiilor pe acest punct s-a concluzionat asupra următoarelor: 

� exercitarea autorităŃii părinteşti presupune exercitarea tuturor drepturilor şi îndatoririlor 

părinteşti; 

� autoritatea părintească poate fi exercită de unul dintre părinŃi, în cazurile general prevăzute 

de art. 507 NCC, indiferent că părinŃii sunt căsătoriŃi sau divorŃaŃi; 

� în caz de divorŃ, asupra exercitării autorităŃii părinteşti de către un singur părinte va dispune 

instanŃa de tutelă, iar aceasta presupune consultarea celuilalt părinte în toate aspectele care exced 

sferei vieŃii curente. 

 

DispoziŃii legale relevante din Codul civil: 

Art. 398. Exercitarea autorităŃii părinteşti de către un singur părinte  

(1) Dacă există motive întemeiate, având în vedere interesul superior al copilului, instanŃa hotărăşte 

ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unul dintre părinŃi.  

(2) Celălalt părinte păstrează dreptul de a veghea asupra modului de creştere şi educare a copilului, 

precum şi dreptul de a consimŃi la adopŃia acestuia.  

 

Art. 399. Exercitarea autorităŃii părinteşti de către alte persoane  

(1) În mod excepŃional, instanŃa de tutelă poate hotărî plasamentul copilului la o rudă sau la o altă 

familie ori persoană, cu consimŃământul acestora, sau într-o instituŃie de ocrotire. Acestea exercită 

drepturile şi îndatoririle care revin părinŃilor cu privire la persoana copilului.  

(2) InstanŃa stabileşte dacă drepturile cu privire la bunurile copilului se exercită de către părinŃi în 

comun sau de către unul dintre ei. 

 

Art. 503. Modul de exercitare a autorităŃii părinteşti  
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(1) PărinŃii exercită împreună şi în mod egal autoritatea părintească.  

(2) FaŃă de terŃii de bună-credinŃă, oricare dintre părinŃi, care îndeplineşte singur un act curent 

pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea îndatoririlor părinteşti, este prezumat că are şi 

consimŃământul celuilalt părinte.  

 

Art. 504. Exercitarea autorităŃii părinteşti în caz de divorŃ  

Dacă părinŃii sunt divorŃaŃi, autoritatea părintească se exercită potrivit dispoziŃiilor referitoare la 

efectele divorŃului în raporturile dintre părinŃi şi copii.  

 

Art. 505. Copilul din afara căsătoriei  

(1) În cazul copilului din afara căsătoriei a cărui filiaŃie a fost stabilită concomitent sau, după caz, 

succesiv faŃă de ambii părinŃi, autoritatea părintească se exercită în comun şi în mod egal de către 

părinŃi, dacă aceştia convieŃuiesc.  

(2) Dacă părinŃii copilului din afara căsătoriei nu convieŃuiesc, modul de exercitare a autorităŃii 

părinteşti se stabileşte de către instanŃa de tutelă, fiind aplicabile prin asemănare dispoziŃiile 

privitoare la divorŃ.  

(3) InstanŃa sesizată cu o cerere privind stabilirea filiaŃiei este obligată să dispună asupra modului 

de exercitare a autorităŃii părinteşti, fiind aplicabile prin asemănare dispoziŃiile privitoare la divorŃ.  

 

Art.. 506. Învoiala părinŃilor  

Cu încuviinŃarea instanŃei de tutelă părinŃii se pot înŃelege cu privire la exercitarea autorităŃii 

părinteşti sau cu privire la luarea unei măsuri de protecŃie a copilului, dacă este respectat interesul 

superior al acestuia. Ascultarea copilului este obligatorie, dispoziŃiile art. 264 fiind aplicabile. 

 

c) Motivele pentru care autoritatea părintească se poate exercita numai de către 
unul dintre soŃi 

Autoritatea părintească poate fi exercitată doar de unul dintre soŃi pentru motivele prevăzute 

de art. 507 NCC. În cazul părinŃilor divorŃaŃi, autoritatea părintească se va exercita potrivit hotărârii 

instanŃei de tutelă. Mai mult, exerciŃiul comun al autorităŃii părinteşti după divorŃ presupune 

consultarea acestora în luarea deciziilor importante cu privire la creşterea şi educarea copiilor, actele 

curente privind creşterea şi educarea acestuia fiind îndeplinite de părintele la care copiii locuiesc. 

Considerăm că aceleaşi principii sunt aplicabile şi copiilor din afara căsătoriei recunoscuŃi de 

ambii părinŃi, ai căror părinŃi nu convieŃuiesc. 
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DispoziŃii legale relevante din Codul civil: 

Art. 507. Exercitarea autorităŃii părinteşti de către un singur părinte  

Dacă unul dintre părinŃi este decedat, declarat mort prin hotărâre judecătorească, pus sub 

interdicŃie, decăzut din exerciŃiul drepturilor părinteşti sau dacă, din orice motiv, se află în neputinŃă 

de a-şi exprima voinŃa, celălalt părinte exercită singur autoritatea părintească. 

 

d) Cum stabileşte instanŃa modalitatea de exercitare a autorităŃii părinteşti: 

����  în situaŃia în care unul dintre părinŃi solicită ca numai el să o exercite [fără a ne găsi în 

situaŃia prevăzută de art. 398 alin. (1) NCC] 

���� în situaŃia în care între părinŃi se încheie o convenŃie prin care ei sunt de acord ca 

autoritatea părintească să fie exercitată numai de către un părinte. 

 

Referitor la aceste puncte, s-au exprimat două puncte de vedere: 

1. InstanŃa nu trebuie să accepte automat convenŃia părŃilor privitoare la exercitarea 

autorităŃii părinteşti; în absenŃa oricăror probe şi a reŃinerii unui motiv pentru exercitarea autorităŃii 

de către unul dintre părinŃi, nu se poate deroga de la regula conform căreia autoritatea părintească se 

exercită în comun. În plus, atare convenŃii între părinŃi pot ascunde concesii reciproce pe care foştii 

soŃi şi le fac. De asemenea, trebuie avut în vedere interesul superior al copilului care este de a fi 

crescut de ambii părinŃi.  

Astfel de convenŃii pot fi expresia neînŃelegerii conŃinutului noŃiunii de „exercitarea a 

autorităŃii părinteşti”. În acest sens, este foarte important ca judecătorii să explice părŃilor conŃinutul 

acestei noŃiuni.  

Se admite însă că sunt şi situaŃii în care, faŃă de dezinteresul manifest al unuia dintre părinŃi 

faŃă de copil, acesta nu poate fi obligat să exercite autoritatea părintească. S-a subliniat că practica va 

trebui să îmbrăŃişeze ideea că autoritatea părintească comună este regula iar cea exclusivă excepŃia, 

iar o soluŃie practică pentru a asigura informarea părŃilor ar putea fi înmânarea unor explicaŃii scrise 

părinŃilor şi consemnarea luării lor la cunoştinŃă. O altă soluŃie la care s-a recurs în practică a fost 

citirea în şedinŃă publică a dispoziŃiilor art. 488 NCC. De asemenea, în practică se constată că părinŃii 

nu sunt cunosc conŃinutul concret al exercitării autorităŃii părinteşti de un singur părinte.  

2. S-a exprimat şi opinia contrară, în sensul că nu se impune cenzura instanŃei pentru ipoteza 

în care dezinteresul unuia dintre părinte este veritabil, acesta refuzând orice implicare în viaŃa 
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copilului, întrucât exercitarea autorităŃii părinteşti este un drept iar părintele nu poate fi obligat în 

acest sens. Cu toate acestea, trebuie verificat întotdeauna în ce măsură convenŃia părŃilor corespunde 

interesului superior al copilului, şi dacă nu cumva în spatele ei se află concesii reciproce între foştii 

soŃi (renunŃarea la exercitarea autorităŃii părinteşti contra unei sume de bani sau alte avantaje). Din 

acest punct de vedere, principiul disponibilităŃii în procesul civil trebuie să fie subsecvent celui al 

ocrotirii interesului superior al copilului. 

S-a precizat că nu se confundă lipsa exerciŃiului autorităŃii părinteşti, atunci când aceasta este 

exercitată de un singur părinte, cu decăderea din exerciŃiul autorităŃii părinteşti. Decăderea din 

drepturile părinteşti este mai dură decât încuviinŃarea exerciŃiului autorităŃii părinteşti de către un 

singur părinte, pentru această ipoteză rămânând părintelui care nu are acest exerciŃiu, conform art. 

398 alin. (2) NCC, dreptul de a veghea asupra modului de creştere şi educare a copilului, precum şi 

de a consimŃi la adopŃie. În cazul decăderii din drepturile părinteşti (dispusă pentru cazurile limitativ 

prevăzute de art. 508 NCC), aceste posibilităŃi nu mai există pentru părintele decăzut. În dreptul 

belgian se consideră că însăşi autoritatea părintească se pierde prin decăderea totală din drepturile 

părinteşti.2 

În concluzie, s-a reŃinut că: 

� În cazul divorŃului cu copii minori, instanŃa de tutelă are obligaŃia de a stabili, chiar şi 

din oficiu, modul de exercitare a autorităŃii părinteşti, având în vedere, în principal, respectarea 

interesului superior al copilului. 

� În situaŃia în care unul dintre părinŃi solicită să exercite singur autoritatea părintească, 

fără a exista motivele întemeiate care să privească interesul superior al copilului, instanŃa îi va 

putea respinge cererea, dispunând exercitarea în comun a autorităŃii părinteşti, dacă aceasta este 

conformă respectării interesului copilului. InstanŃa are obligaŃia să decidă în funcŃie de interesul 

superior al copilului şi nu poate da satisfacŃie dorinŃei egoiste a unuia dintre părinŃi, care este 

contrară interesului copilului de a fi crescut de ambii părinŃi. Copilului de 10 ani îi va fi acordată 

posibilitatea de a-şi exprima opinia cu privire la exerciŃiul autorităŃii părinteşti. Poate fi ascultat şi 

copilul mai mic de 10 ani, dacă instanŃa consideră necesar. 

� Şi in situaŃia convenŃiei părinŃilor cu privire la exercitarea autorităŃii părinteşti de către 

unul singur dintre aceştia, instanŃa are obligaŃia verificării respectării interesului superior al 

copilului şi, în funcŃie de acest criteriu, va omologa sau nu această convenŃie. Fără existenŃa unor 

                                                 
2 În acest sens: Nathalie Massager – „Droit familial de l’enfance. Filiation. Autorité parentale. Hébergement”, Ed. 

Bruylant, Bruxelles, 2009, p. 597. 
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motive temeinice care să conducă la această soluŃie, interesul copilului de a creşte alături de ambii 

părinŃi ar fi încălcat.   

 

DispoziŃii legale relevante din Codul civil: 

Art. 396. Raporturile dintre părinŃii divorŃaŃi şi copiii lor minori  

(1) InstanŃa de tutelă hotărăşte, odată cu pronunŃarea divorŃului, asupra raporturilor dintre părinŃii 

divorŃaŃi şi copiii lor minori, Ńinând seama de interesul superior al copiilor, de concluziile raportului 

de anchetă psihosocială, precum şi, dacă este cazul, de învoiala părinŃilor, pe care îi ascultă.  

(2) DispoziŃiile art. 264 sunt aplicabile.  

 

Art. 397. Exercitarea autorităŃii părinteşti de către ambii părinŃi  

După divorŃ, autoritatea părintească revine în comun ambilor părinŃi, afară de cazul în care instanŃa 

decide altfel.  

 

e) Posibilitatea instanŃei care soluŃionează acŃiunea de divorŃ de a dispune 
exercitarea autorităŃii părinteşti doar de către unul dintre părinŃi, în acele 
situaŃii în care unul dintre părinŃi este dezinteresat şi nu doreşte să ia parte în 
mod direct şi constant la creşterea şi educarea minorului 

În astfel de situaŃii instanŃa va trebui să analizeze situaŃia din perspectiva interesului superior 

al copilului şi să încerce să îi explice părintelui dezinteresat faptul că autoritatea părintească 

presupune şi o serie de obligaŃii părinteşti, precum şi nevoia copilului de a fi crescut de ambii părinŃi.  

De asemenea, este foarte important să i se explice părintelui ce presupune exercitarea în 

comun a autorităŃii părinteşti, aceasta fiind o noŃiune nouă, care poate fi cu uşurinŃă confundată cu 

stabilirea locuinŃei alternative a copilului sau chiar cu încredinŃarea acestuia spre creştere şi educare, 

din vechea reglementare a Codului familiei.  

Este însă evident că, în cazul persistenŃei refuzului acestuia de a se implica în creşterea şi 

educarea copilului, exerciŃiul autorităŃii părinteşti va reveni unuia singur dintre părinŃi, dacă aceasta 

nu contravine interesului superior al copilului. În orice caz, fiecare dintre părinŃi are obligaŃia de a 

contribui la cheltuielile pentru creşterea, educarea, învăŃătura şi pregătirea profesională a copilului. 

 

DispoziŃii legale relevante din Codul civil: 

Art. 398. Exercitarea autorităŃii părinteşti de către un singur părinte  



 

14 

INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII 

(1) Dacă există motive întemeiate, având în vedere interesul superior al copilului, instanŃa hotărăşte 

ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unul dintre părinŃi.  

(2) Celălalt părinte păstrează dreptul de a veghea asupra modului de creştere şi educare a copilului, 

precum şi dreptul de a consimŃi la adopŃia acestuia.  

 

f) Exercitarea autorităŃii părinteşti după divorŃ: 

� modalitatea concretă de stabilire a locuinŃei minorului ca urmare a divorŃului (cu 

indicarea expresă sau nu a adresei de domiciliu a părintelui la care va locui copilul) 

� stabilirea locuinŃei minorului în străinătate    

 

În această problemă trebuie analizat interesul superior al copilului mai atent chiar decât la 

aprecierea exercitării autorităŃii părinteşti (similar cu aprecierea acestuia în cazul fostei instituŃii a 

încredinŃării copilului minor spre creştere şi educare unuia dintre părinŃi), întrucât părintele la care se 

va stabili locuinŃa nu asigură copilului doar un spaŃiu de locuit, ci găzduieşte copilul, adică este 

chemat să îi asigure climatul necesar dezvoltării corespunzătoare sau, potrivit jurisprudenŃei 

belgiene, finalitatea găzduirii constă în crearea unei stări de bine care să asigure copilului satisfacerea 

tuturor nevoilor descrise în piramida lui Maslow.3  

S-a pus problema dacă stabilirea dreptului de a locui partajat poate fi dispusă de instanŃă, la 

cererea părinŃilor, apreciindu-se, totodată, că în lumina dispoziŃiilor ar. 400 NCC, o atare măsură nu 

ar putea fi dispusă de instanŃă din oficiu. S-a apreciat că, în anumite situaŃii, o atare soluŃie este 

posibilă, fiind chiar în interesul superior al copilului: părinŃii se înŃeleg foarte bine, domiciliază 

aproape unul de altul şi aproape de şcoala copilului, cu condiŃia însă că perioadele de alternanŃă să fie 

bine gândite şi să nu fie lezate securitatea şi nevoia de stabilitate a copilului. 

Referitor la indicarea expresă a adresei domiciliului, s-a arătat că, de regulă, în practică ea nu 

este necesară, pe de o parte, pentru că stabilirea locuinŃei are, în realitate, în vedere stabilirea 

părintelui la care copilul va locui iar pe de altă parte, soluŃia contrară ar face ca ori de câte ori aceasta 

se modifică să fie nevoie de modificarea hotărârii judecătoreşti. 

                                                 
3 În doctrina belgiană s-a considerat că dreptul de găzduire constă în asigurarea unei stări de bine a copilului prin 

satisfacerea ansamblului de nevoi pe care Piramida lui Maslow le prezintă în formă ierarhizată, în ordinea următoare: 

nevoi fiziologice, nevoi de securitate, nevoi de apartenenŃă şi dragoste, nevoi de recunoştinŃă şi autoapreciere şi, în 

sfârşit, nevoi de autorealizare şi împlinire personală. În acest sens, a se vedea: Nathalie Massager – „Droit familial de 

l’enfance. Filiation. Autorité parentale. Hébergement”, Ed. Bruylant, Bruxelles, 2009, p. 317. 
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Există, totuşi o situaŃie în care ar trebui stabilite măcar elementele de identificare a locuinŃei, 

şi anume atunci când mutarea locuinŃei părintelui ar fi de natură să împiedice exercitarea drepturilor 

părinteşti de către celălalt părinte. 

S-a subliniat însă că la stabilirea locuinŃei copilului trebuie aduse precizări şi cât priveşte 

dreptul părintelui la care nu locuieşte copilul de a întreŃine relaŃii personale cu acesta (legea din 

Quebec detaliază aspecte legate de garda partajată). 

În ceea ce priveşte stabilirea locuinŃei copilului împreună cu unul dintre părinŃi în străinătate, 

aceasta se dispune destul de des în practică, cu realizarea unor anchete psiho-sociale prin comisie 

rogatorie.  

ParticipanŃii au fost informaŃi cu privire la faptul că, în cadrul UNICEF, este în lucru un 

model de plan parental care să reglementeze modalităŃile concrete de exercitare a autorităŃii părinteşti 

de către ambii părinŃi, inclusiv privind modalităŃile de creştere şi educare a copilului de către 

părintele la care acesta locuieşte. 

 

În final, s-au reŃinut următoarele concluzii: 

� Potrivit dispoziŃiilor art. 400 NCC, stabilirea locuinŃei copilului minor trebuie să se facă 

la unul dintre părinŃi, potrivit interesului său superior. Legea nu prevede dacă este necesară 

stabilirea adresei exacte la care minorul va locui împreună cu părintele respectiv; în tăcerea legii, 

se consideră că nu este obligatorie menŃionarea adresei părintelui la care va locui copilul, având în 

vedere posibilitatea schimbării acesteia, chiar în mod repetat. Oricum, schimbarea locuinŃei 

copilului împreună cu părintele trebuie făcută cu acordul celuilalt părinte, dacă afectează exerciŃiul 

autorităŃii părinteşti sau al unor drepturi părinteşti, în caz de neînŃelegeri instanŃa de tutelă având 

competenŃa să decidă. În acest caz însă, se apreciază că instanŃa va trebui să specifice unde se va 

stabili noua locuinŃă a copilului, cel puŃin sub aspectul elementelor care afectează exerciŃiul 

drepturilor părinteşti, cum ar fi Ńara şi localitatea.  

� LocuinŃa copilului poate fi stabilită şi în străinătate, împreună cu unul dintre părinŃi, dacă 

interesul superior  al copilului o cere. Ori de câte ori este posibil se va putea dispune realizarea 

unui raport de anchetă psihosocială, pentru a se cunoaşte condiŃiile pe care părintele la care copilul 

va locui le oferă.  

 

DispoziŃii legale relevante din Codul civil: 

Art.. 400. LocuinŃa copilului după divorŃ  
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(1) În lipsa înŃelegerii dintre părinŃi sau dacă aceasta este contrară interesului superior al copilului, 

instanŃa de tutelă stabileşte, odată cu pronunŃarea divorŃului, locuinŃa copilului minor la părintele 

cu care locuieşte în mod statornic.  

(2) Dacă până la divorŃ copilul a locuit cu ambii părinŃi, instanŃa îi stabileşte locuinŃa la unul dintre 

ei, Ńinând seama de interesul său superior.  

(3) În mod excepŃional, şi numai dacă este în interesul superior al copilului, instanŃa poate stabili 

locuinŃa acestuia la bunici sau la alte rude ori persoane, cu consimŃământul acestora, ori la o 

instituŃie de ocrotire. Acestea exercită supravegherea copilului şi îndeplinesc toate actele obişnuite 

privind sănătatea, educaŃia şi învăŃătura sa. 

                     

 

g) Aspecte referitoare la aplicabilitatea dispoziŃiilor art. 398 NCC privind 
exercitarea autorităŃii părinteşti de către un singur părinte. Corelarea acestor 
dispoziŃii cu prevederile art. 507 şi art. 508 NCC 

Potrivit art. 398 NCC, derogarea de la regula exercitării în comun a autorităŃii părinteşti are 

la bază doar motive privind interesul superior al copilului, iar nu dorinŃele părinŃilor, care, nu de 

puŃine ori, pot fi egoiste şi posesive. 

Cu toate acestea, pot interveni şi situaŃii obiective care să facă imposibilă exercitarea 

autorităŃii părinteşti de ambii părinŃi, acestea fiind prevăzute de art. 507 NCC, care vor conduce la 

dispunerea exercitării acesteia de unul singur dintre părinŃi, indiferent dacă părinŃii sunt căsătoriŃi sau 

nu. 

Dispunerea exercitării autorităŃii părinteşti de către unul singur dintre părinŃi nu este 

condiŃionată de decăderea celuilalt din drepturile părinteşti, dar poate fi însoŃită de aceasta, dacă sunt 

îndeplinite condiŃiile prevăzute de art. 508 alin. (1) NCC. Efectele decăderii din drepturile părinteşti 

sunt mai dure decât cele privind lipsirea de exerciŃiul autorităŃii părinteşti a unui părinte, în sensul că, 

în acest ultim caz, părintele respectiv păstrează dreptul de a veghea asupra modului de creştere şi 

educare a copilului, precum şi dreptul de a consimŃi la adopŃia acestuia, în timp ce părintele decăzut 

total din drepturile părinteşti le pierde.   

 

DispoziŃii legale relevante din Codul civil: 

Art. 398. Exercitarea autorităŃii părinteşti de către un singur părinte  

(1) Dacă există motive întemeiate, având în vedere interesul superior al copilului, instanŃa hotărăşte 

ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unul dintre părinŃi.  
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(2) Celălalt părinte păstrează dreptul de a veghea asupra modului de creştere şi educare a copilului, 

precum şi dreptul de a consimŃi la adopŃia acestuia.  

 

Art. 507. Exercitarea autorităŃii părinteşti de către un singur părinte  

Dacă unul dintre părinŃi este decedat, declarat mort prin hotărâre judecătorească, pus sub 

interdicŃie, decăzut din exerciŃiul drepturilor părinteşti sau dacă, din orice motiv, se află în neputinŃă 

de a-şi exprima voinŃa, celălalt părinte exercită singur autoritatea părintească.  

 

Art. 508. CondiŃii  

(1) InstanŃa de tutelă, la cererea autorităŃilor administraŃiei publice cu atribuŃii în domeniul 

protecŃiei copilului, poate pronunŃa decăderea din exerciŃiul drepturilor părinteşti dacă părintele 

pune în pericol viaŃa, sănătatea sau dezvoltarea copilului prin relele tratamente aplicate acestuia, 

prin consumul de alcool sau stupefiante, prin purtarea abuzivă, prin neglijenŃa gravă în îndeplinirea 

obligaŃiilor părinteşti ori prin atingerea gravă a interesului superior al copilului.  

(2) Cererea se judecă de urgenŃă, cu citarea părinŃilor şi pe baza raportului de anchetă 

psihosocială. Participarea procurorului este obligatorie. 

        

 

2. Cu privire la reglementarea regimurilor matrimoniale, au fost dezbătute mai 
multe probleme, la care au fost reŃinute următoarele concluzii: 

a) Regimul primar în noul Cod civil - actele de dispoziŃie pe care soŃii le pot 
încheia cu privire la bunurile comune sau proprii 

Indiferent de regimul matrimonial aplicabil căsătoriei, noua reglementare prevede un set de 

norme generale şi imperative care se vor aplica tuturor familiilor şi care vor constitui suportul unei 

minime interdependenŃe dar şi al unei minime independenŃe a soŃilor, grupate în doctrină sub 

denumirea de „regim primar”, care exprimă, în fond, esenŃa laturii patrimoniale a vieŃii de familie.  

Considerat o adevărată „constituŃie” a regimurilor matrimoniale4, acest set de norme 

imperative cuprinde unele derogări de la regulile regimului matrimonial aplicabil căsătoriei 

respective, faŃă de care se aplică în mod prioritar. 

                                                 
4 Gérard Cornu – „Les régimes matrimoniaux”, PUF, Paris, 1997, p. 79; Paul Vasilescu – „Regimuri matrimoniale. 

Partea generală”, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2003, p. 33. 
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Rolul de protecŃie al dispoziŃiilor cuprinse în cadrul regimului primar este îndeplinit prin 

două tipuri de prevederi legale: unele dintre acestea se aplică în cazul desfăşurării normale a vieŃii de 

familie, iar altele se aplică în situaŃii limită, de criză conjugală. 

Din prima categorie fac parte, în principal, normele privind protecŃia locuinŃei familiei şi 

contribuŃia soŃilor la cheltuielile căsătoriei, dar şi unele reguli minimale de funcŃionare a laturii 

patrimoniale a vieŃii de familie, referitoare la aplicarea regimului matrimonial, mandatul 

convenŃional, independenŃa patrimonială a soŃilor, dreptul acestora la informare şi convenŃia 

matrimonială.  

Sunt norme legale care tind să asigure, pe de o parte, o limitare a independenŃei soŃilor în 

scopul asigurării condiŃiilor de interdependenŃă pe care viaŃa de familie o presupune, iar pe de altă 

parte, o anumită independenŃă a soŃilor în relaŃiile dintre ei. Având în vedere tendinŃele individualiste 

care s-ar putea manifesta în cazul adoptării unui regim matrimonial de separaŃie, sau cele de foarte 

accentuată interdependenŃă ce ar putea fi întâlnite în familiile care adoptă regimuri matrimoniale de 

comunitate, prin reglementarea unor norme imperative minimale se urmăreşte crearea unui echilibru 

în viaŃa de familie şi asigurarea egalităŃii soŃilor.5 

În ceea ce priveşte raporturile soŃilor cu terŃii, finalitatea aplicării normelor imperative 

specifice regimului primar este dublă: pe de o parte, de a împiedica situaŃia patrimonială a soŃilor să 

frâneze libertatea circuitului civil şi autonomia lor juridică, iar pe de altă parte, să prevină afectarea 

căsătoriei din cauza autonomiei soŃilor.6  

Dreptul de dispoziŃie al soŃilor cu privire la bunurile lor comune sau proprii poate fi afectat 

de dispoziŃiile regimului primar, în special cu privire la locuinŃa familiei şi la bunurile care o 

mobilează sau o decorează, în sensul că toate actele de dispoziŃie cu privire la acestea sau chiar 

deplasarea din locuinŃa familiei a unor astfel de bunuri de către unul dintre soŃi, chiar dacă acesta este 

proprietar exclusiv, necesită consimŃământul scris al celuilalt soŃ. 

Care este sancŃiunea încălcării acestei dispoziŃii? 

Pentru actele încheiate fără respectarea condiŃiei consimŃământului scris, soŃul care nu şi-a 

dat consimŃământul la încheierea actului va putea să ceară instanŃei de tutelă anularea acestuia în 

termen de un an de la data la care a luat cunoştinŃă de acesta, dar nu mai târziu de un an de la data 

încetării regimului matrimonial, în cazul în care locuinŃa familiei a fost notată în cartea funciară ca 

                                                 
5 Pentru mai multe detalii: Cristiana-Mihaela Crăciunescu, Dan Lupaşcu – „Regimul primar în reglementarea noului 

Cod civil român”, în revista Pandectele Române, nr. 5/2011, p. 64 şi urm.; Dan Lupaşcu, Cristiana Mihaela 

Crăciunescu – „Dreptul familiei”, ed. Universul juridic, Bucureşti, 2011, p. 125 şi urm. 
6 Marieta Avram, Cristina Nicolescu – „Regimuri matrimoniale”, Ed. Hamangiu, Bucureşti 2010, p. 113. 
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având această destinaŃie, ori terŃul dobânditor a cunoscut, pe altă cale, calitatea de locuinŃă a familiei 

a imobilului respectiv. În lipsa notării sau a informării pe altă cale a terŃului dobânditor, soŃul 

neparticipant la încheierea actului poate obŃine doar daune-interese de la celălalt soŃ.7  

Astfel, în cazul imobilului declarat locuinŃă a familiei bun propriu al unuia dintre soŃi, este 

vizat însuşi dreptul de proprietate, în sensul că soŃul proprietar renunŃă, prin simplul fapt al acestei 

afectări, la o parte din prerogativele sale, el neputând dispune cu privire la acest bun fără 

consimŃământul scris al soŃului neproprietar [art. 322 alin. (1) NCC]8. Scopul acestei reglementări îl 

constituie protecŃia mediului de viaŃă al familiei împotriva unor acte inoportune care ar putea fi 

încheiate de unul dintre soŃi fără ştirea sau fără acceptul celuilalt. Se instituie astfel obligaŃia soŃilor 

de a se consulta în ceea ce priveşte modul de administrare şi gestionare a bunurilor care alcătuiesc 

mediul vieŃii lor cotidiene. În mod evident, natura dreptului de proprietate nu este afectată, 

înstrăinarea bunului care constituie locuinŃa familiei fiind doar supusă condiŃiei consimŃământului 

soŃului neproprietar, contravaloarea obŃinută rămânând bun propriu al soŃului proprietar exclusiv. 

Regimul primar reglementat de noul Cod civil român nu se limitează la reglementarea unor 

norme legale imperative care să călăuzească funcŃionarea căsătoriei în perioade normale, ci instituie 

şi unele mecanisme care se pot aplica în perioadele de criză conjugală. 

Pentru astfel de situaŃii, legiuitorul român conferă instanŃei de tutelă competenŃa de a 

interveni pentru rezolvarea problemelor ivite, punându-i la dispoziŃie două mecanisme specifice, 

constând în extinderea sau limitarea judiciară a puterilor unuia dintre soŃi. 

Primul mecanism pus la îndemâna instanŃei de tutelă pentru a interveni în situaŃiile în care 

unul dintre soŃi se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinŃa îl constituie aşa-numitul „mandat 

judiciar”, reglementat de art. 315 NCC. Într-o astfel de situaŃie, instanŃa poate încuviinŃa celuilalt soŃ 

să îl reprezinte pe cel care este în imposibilitate de a-şi manifesta voinŃa în exercitarea drepturilor pe 

care le are potrivit regimului matrimonial. Este vorba, aşadar, despre o extindere a puterilor soŃului 

care solicită această încuviinŃare, în forma unui mandat căruia instanŃa îi va stabili întotdeauna 

condiŃiile, limitele şi perioada de valabilitate.  

                                                 
7 Cristiana-Mihaela Crăciunescu – „Dreptul de dispoziŃie al soŃilor asupra bunurilor ce le aparŃin, în diferite regimuri 

matrimoniale”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p. 168. 
8 Textul alin. (1) al art. 322 NCC se va modifica prin art. 49 pct. 3 din Legea de punere în aplicare a Legii nr. 287/2009 

privind Codul civil (aflată în proiect pe pagina de internet a Ministerului JustiŃiei la adresa 

http://www.just.ro/Sections/PrimaPagina_MeniuDreapta/Proiectulnouluicodcivil/proiectuldeLegepentrupunereainaplicar

eaLeg/tabid/1452/Default.aspx), în sensul includerii precizării că niciunul dintre soŃi nu poate încheia acte prin care ar fi 

afectată folosinŃa locuinŃei familiei fără consimŃământul scris al celuilalt soŃ.  



 

20 

INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII 

Mandatul judiciar nu se poate acorda fără o limitare în timp, pentru că astfel s-ar ajunge la o 

modificare a regimului matrimonial aplicabil, care nu este permisă de lege în această formă. În 

momentul în care condiŃiile care au impus instituirea mandatului judiciar au dispărut, raŃiunea 

exercitării sale nu mai există, el fiind esenŃialmente temporar.   

Totodată, prin fixarea limitelor şi condiŃiilor în care mandatul judiciar poate fi exercitat, se 

asigură încheierea actelor urgente şi necesare bunei funcŃionări a regimului matrimonial, în vederea 

depăşirii perioadei de criză în care se află căsnicia respectivă, după care, în momentul în care soŃul 

care s-a aflat în imposibilitate de a-şi exprima voinŃa a depăşit această situaŃie, el să îşi poată relua 

puterile temporar preluate de consortul său. 

Este foarte important ca instanŃa de tutelă să fixeze perioada în care actul necesar trebuie să 

fie încheiat, limitele şi condiŃiile încheierii acestuia; nu poate fi acordat un mandat generic, întrucât 

acesta ar conduce la modificarea regimului matrimonial aplicabil, ceea ce legea nu permite. InstanŃa 

va ajuta doar familia să depăşească perioada de criză, în care unul dintre soŃi nu îşi poate exprima 

consimŃământul, facilitând încheierea unor acte juridice urgente. Va trebui ca instanŃa să verifice 

necesitatea încheierii actului şi urgenŃa acesteia raportându-se la interesul familiei. 

A doua situaŃie de criză familială care poate necesita intervenŃia instanŃei de tutelă o 

constituie cea reglementată de art. 316 NCC şi se referă la cazul în care unul dintre soŃi încheie acte 

juridice prin care pune în pericol grav interesele familiei. În astfel de situaŃii, în mod excepŃional, 

instanŃa de tutelă va putea să limiteze temporar puterile soŃului care încheie acte prejudiciabile pentru 

interesul familiei, condiŃionându-i exercitarea dreptului de dispoziŃie cu privire la anumite bunuri de 

obŃinerea consimŃământului expres al celuilalt soŃ (este vorba despre acte juridice care, potrivit 

regimului matrimonial aplicabil, ar putea fi încheiate fără consimŃământul celuilalt soŃ). 

Această măsură va putea fi luată de instanŃa de tutelă doar pentru o perioadă limitată de timp, 

care va putea fi prelungită, fără însă a depăşi doi ani. 

Fiind vorba despre o măsură care afectează valabilitatea unor acte juridice, ea este supusă 

formelor de publicitate imobiliară sau mobiliară specifice bunurilor la care se referă, pentru a putea 

ajunge la cunoştinŃa terŃilor potenŃiali contractanŃi. Aceasta întrucât acelaşi articol al noului Cod civil 

prevede sancŃiunea anulării pentru actele încheiate cu nerespectarea hotărârii judecătoreşti, care 

poate fi cerută de soŃul prejudiciat în termen de un an de la data când a luat cunoştinŃă de existenŃa 

actului. 

În cazul în care regimul matrimonial aplicabil este de comunitate, pentru bunurile comune 

aceste dispoziŃii se vor aplica împreună cu cele specifice regimului matrimonial, cuprinse în art. 346 

şi 347 NCC. Aşadar, trebuie să avem în vedere că regulile specifice regimului primar se aplică în 
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permanenŃă coroborate cu cele ale regimului matrimonial. Prin urmare, trebuie mai întâi să verificăm 

dacă încheierea actului în cauză nu este condiŃionată de consimŃământul expres al celuilalt soŃ prin 

regulile regimului primar sau ale regimului matrimonial aplicabil acelei căsătorii şi doar în cazul în 

care nu există o astfel de condiŃie să dispunem limitarea dreptului de dispoziŃie cu privire la acel bun 

prin hotărâre a instanŃei de tutelă pronunŃată în temeiul art. 316 NCC. 

SancŃiunea constă în faptul că actele încheiate cu încălcarea unei astfel de hotărâri 

judecătoreşti sunt anulabile.   

 

În concluzie, s-a reŃinut că: 

� Potrivit principiului independenŃei patrimoniale a soŃilor, fiecare dintre aceştia poate 

încheia orice acte juridice cu celălalt soŃ sau cu terŃe persoane, cu excepŃia actelor în privinŃa 

cărora există prevederi contrare. Fireşte, aceste acte trebuie să respecte regulile specifice regimului 

matrimonial aplicabil. 

� În ceea ce priveşte locuinŃa familiei, legea impune necesitatea acordului scris al soŃului 

neparticipant la încheierea actului, pentru orice acte de dispoziŃie referitoare la drepturile asupra 

acesteia sau prin care i-ar fi afectată folosinŃa, precum şi pentru deplasarea din ea a bunurilor care 

o mobilează sau o decorează, ori pentru actele de dispoziŃie cu privire la acestea. 

� În cazurile de criză a căsătoriei, instanŃa poate dispune restrângerea dreptului de 

dispoziŃie al unuia dintre soŃi pentru anumite bunuri pe o perioadă determinată sau poate da mandat 

judiciar unuia dintre soŃi pentru a încheia singur anumite acte pentru care ar fi fost necesar 

consimŃământul celuilalt.  

� DispoziŃiile regimului primar trebuie aplicate întotdeauna în raport cu cele specifice 

regimului matrimonial aplicabil fiecărei căsătorii, regimul primar fiind imperativ, fapt care conferă 

prioritate dispoziŃiilor sale faŃă de cele specifice regimului matrimonial. 

 

DispoziŃii legale relevante din Codul civil: 

§2. LocuinŃa familiei  

 

Art.. 321. NoŃiune  

(1) LocuinŃa familiei este locuinŃa comună a soŃilor sau, în lipsă, locuinŃa soŃului la care se află 

copiii.  

(2) Oricare dintre soŃi poate cere notarea în cartea funciară, în condiŃiile legii, a unui imobil ca 

locuinŃă a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului.  
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Art. 322 Regimul unor acte juridice  

(1) Fără consimŃământul scris al celuilalt soŃ, niciunul dintre soŃi, chiar dacă este proprietar 

exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinŃei familiei şi nici nu poate încheia acte prin 

care ar fi afectată folosinŃa acesteia.  

(2) De asemenea, un soŃ nu poate deplasa din locuinŃă bunurile ce mobilează sau decorează locuinŃa 

familiei şi nu poate dispune de acestea fără consimŃământul scris al celuilalt soŃ.  

(3) În cazul în care consimŃământul este refuzat fără un motiv legitim, celălalt soŃ poate să sesizeze 

instanŃa de tutelă, pentru ca aceasta să autorizeze încheierea actului.  

(4) SoŃul care nu şi-a dat consimŃământul la încheierea actului poate cere anularea lui în termen de 

un an de la data la care a luat cunoştinŃă despre acesta, dar nu mai târziu de un an de la data 

încetării regimului matrimonial.  

(5) În lipsa notării locuinŃei familiei în cartea funciară, soŃul care nu şi-a dat consimŃământul nu 

poate cere anularea actului, ci numai daune-interese de la celălalt soŃ, cu excepŃia cazului în care 

terŃul dobânditor a cunoscut, pe altă cale, calitatea de locuinŃă a familiei.  

(6) DispoziŃiile alin. (5) se aplică în mod corespunzător actelor încheiate cu încălcarea prevederilor 

alin. (2).  

 

Art. 323. Drepturile soŃilor asupra locuinŃei închiriate  

(1) În cazul în care locuinŃa este deŃinută în temeiul unui contract de închiriere, fiecare soŃ are un 

drept locativ propriu, chiar dacă numai unul dintre ei este titularul contractului ori contractul este 

încheiat înainte de căsătorie.  

(2) DispoziŃiile art. 322 sunt aplicabile în mod corespunzător.  

(3) În caz de deces al unuia dintre soŃi, soŃul supravieŃuitor continuă exercitarea dreptului său 

locativ, dacă nu renunŃă în mod expres la acesta, în termenul prevăzut la art. 1.834.  

 

Art. 324. Atribuirea beneficiului contractului de închiriere  

(1) La desfacerea căsătoriei, dacă nu este posibilă folosirea locuinŃei de către ambii soŃi şi aceştia 

nu se înŃeleg, beneficiul contractului de închiriere poate fi atribuit unuia dintre soŃi, Ńinând seama, în 

ordine, de interesul superior al copiilor minori, de culpa în desfacerea căsătoriei şi de posibilităŃile 

locative proprii ale foştilor soŃi.  

(2) SoŃul căruia i s-a atribuit beneficiul contractului de închiriere este dator să plătească celuilalt 

soŃ o indemnizaŃie pentru acoperirea cheltuielilor de instalare într-o altă locuinŃă, cu excepŃia 
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cazului în care divorŃul a fost pronunŃat din culpa exclusivă a acestuia din urmă. Dacă există bunuri 

comune, indemnizaŃia se poate imputa, la partaj, asupra cotei cuvenite soŃului căruia i s-a atribuit 

beneficiul contractului de închiriere.  

(3) Atribuirea beneficiului contractului de închiriere se face cu citarea locatorului şi produce efecte 

faŃă de acesta de la data când hotărârea judecătorească a rămas definitivă.  

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod similar şi în cazul în care bunul este proprietatea 

comună a celor 2 soŃi, atribuirea beneficiului locuinŃei conjugale producând efecte până la data 

rămânerii definitive a hotărârii de partaj.  

 

Art. 315 Mandatul judiciar 

(1) În cazul în care unul dintre soŃi se află în imposibilitate de a-şi manifesta voinŃa, celălalt soŃ 

poate cere instanŃei de tutelă încuviinŃarea de a-l reprezenta pentru exercitarea drepturilor pe care 

le are potrivit regimului matrimonial. Prin hotărârea pronunŃată se stabilesc condiŃiile, limitele şi 

perioada de valabilitate a acestui mandat.  

(2) În afara altor cazuri prevăzute de lege, mandatul încetează atunci când soŃul reprezentat nu se 

mai află în situaŃia prevăzută la alin. (1) sau când este numit un tutore ori, după caz, un curator.  

(3) DispoziŃiile art. 346 şi 347 sunt aplicabile în mod corespunzător.  

 

Art. 316. Actele de dispoziŃie care pun în pericol grav interesele familiei  

(1) În mod excepŃional, dacă unul dintre soŃi încheie acte juridice prin care pune în pericol grav 

interesele familiei, celălalt soŃ poate cere instanŃei de tutelă ca, pentru o durată determinată, dreptul 

de a dispune de anumite bunuri să poată fi exercitat numai cu consimŃământul său expres. Durata 

acestei măsuri poate fi prelungită, fără însă a se depăşi în total 2 ani. Hotărârea de încuviinŃare a 

măsurii se comunică în vederea efectuării formalităŃilor de publicitate imobiliară sau mobiliară, 

după caz.  

(2) Actele încheiate cu nerespectarea hotărârii judecătoreşti sunt anulabile. Dreptul la acŃiune se 

prescrie în termen de un an, care începe să curgă de la data când soŃul vătămat a luat cunoştinŃă de 

existenŃa actului.  

(3) DispoziŃiile art. 346 şi 347 sunt aplicabile în mod corespunzător. 
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b) Alegerea regimului matrimonial şi modificarea acestuia  

Codul civil a readus în dreptul românesc pluralitatea regimurilor matrimoniale şi, implicit, 

posibilitatea alegerii de către viitorii soŃi a regimului matrimonial aplicabil căsătoriei lor. 

 Regimul matrimonial convenŃional aplicabil unei căsătorii se poate alege prin încheierea unei 

convenŃii matrimoniale (un contract de căsătorie). În lipsa încheierii unei convenŃii matrimoniale, 

căsătoriei i se aplică regimul matrimonial al comunităŃii legale. 

ConvenŃia matrimonială desemnează actul juridic prin care viitorii soŃi, uzând de libertatea 

conferită de legiuitor, îşi stabilesc, prin acordul lor, regimul matrimonial propriu sau îşi modifică, în 

timpul căsătoriei, regimul matrimonial sub care s-au căsătorit9). 

ConvenŃia matrimonială se încheie prin înscris autentificat de notarul public, care le aduce la 

cunoştinŃă posibilităŃile pe care le au în privinŃa adoptării unui regim matrimonial. 

La încheierea convenŃiei matrimoniale, potrivit dispoziŃiilor art. 330 NCC, consimŃământul 

trebuie dat în faŃa notarului public, de ambii soŃi, personal sau prin mandatar cu procură autentică, 

specială şi având conŃinut predeterminat. 

CondiŃiile de fond care trebuie respectate pentru valabilitatea convenŃiei matrimoniale au în 

vedere capacitatea de a încheia un astfel de act juridic. Capacitatea părŃilor de a încheia o convenŃie 

matrimonială este apreciată potrivit principiului habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia, ceea 

ce înseamnă că orice persoană care se poate căsători în mod valabil are şi capacitatea de a încheia o 

convenŃie matrimonială.10)   

Momentul încheierii convenŃiei matrimoniale este diferit de cel al căsătoriei, capacitatea 

părŃilor fiind apreciată, pentru fiecare dintre acestea, la momentul încheierii respectivului act.11) 

Vârsta matrimonială trebuie să fie împlinită şi la data încheierii convenŃiei matrimoniale, nu 

doar la data celebrării căsătoriei.12) 

Capacitatea minorului de a încheia o convenŃie matrimonială este reglementată de art. 337 

alin. (1) NCC, minorul care a împlinit vârsta matrimonială putând încheia sau modifica o convenŃie 

matrimonială numai cu încuviinŃarea ocrotitorului său legal şi cu autorizarea instanŃei de tutelă. Prin 

                                                 
9) A se vedea: C.-M. Crăciunescu – „Regimuri matrimoniale”, Editura All Beck, Bucureşti, 2000, pag. 11; Dan 

Lupaşcu, Cristiana Mihaela Crăciunescu – „Dreptul familiei”, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2011, p. 137.  
10) A se vedea: M.  Avram, C. Nicolescu – „Regimuri matrimoniale”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010, pag. 81. 
11) A se vedea: C.-M. Crăciunescu, M. G. Berindei – „ConvenŃia matrimonială. ConsideraŃii critice”, în „Noul Cod 

civil. Comentarii”, Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice, Coordonator M. Uliescu, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2010, pag. 356.  
12) În acest sens, a se vedea şi: M. Avram, C. Nicolescu – „Regimuri matrimoniale”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010, 

pag. 81. 
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excepŃie, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani şi căruia instanŃa de tutelă i-a recunoscut 

capacitatea de exerciŃiu anticipată, în condiŃiile art. 40 NCC (minorul emancipat), va putea încheia 

convenŃia matrimonială fără a avea nevoie de încuviinŃarea părinŃilor şi de autorizarea instanŃei de 

tutelă, acesta având capacitate deplină de exerciŃiu.  

ConsimŃământul celor care doresc să încheie o convenŃie matrimonială se va supune regulilor 

generale de validitate necesare pentru încheierea actelor juridice, reglementate de dispoziŃiile art. 

1204 NCC, respectiv: să fie serios, liber şi exprimat în cunoştinŃă de cauză.13)  

Cauza convenŃiei matrimoniale va fi una specială – affectio conjugalis14), care presupune că 

părŃile acesteia intenŃionează să se căsătorească şi să întemeieze împreună o familie sau, dacă sunt 

deja căsătorite, să continue viaŃa de familie modificând regimul matrimonial aplicabil căsniciei lor, 

astfel încât să îşi creeze cadrul cel mai potrivit pentru prosperitatea menajului viitor. În lipsa unei 

astfel de voinŃe juridice, încheierea unei convenŃii matrimoniale nu ar putea avea o cauză licită.15) 

Astfel cum prevede art. 330 alin. (2) NCC, data încheierii convenŃiei matrimoniale poate fi 

situată înaintea căsătoriei sau în timpul acesteia (în această situaŃie fiind încheiată pentru modificarea 

regimului matrimonial), însă producerea efectelor are loc doar în timpul căsătoriei. 

Valabilitatea convenŃiilor matrimoniale încheiate cu mai mult timp înaintea căsătoriei 

subzistă atâta vreme cât acestea reprezintă voinŃa soŃilor, legea neprecizând un termen limită în acest 

sens. 

ConvenŃia matrimonială este supusă unor forme de publicitate în scopul asigurării securităŃii 

circuitului civil, prin informarea terŃilor cu care soŃii vor încheia diferite acte juridice cu privire la 

bunurile care le aparŃin, despre regimul matrimonial aplicabil căsătoriei lor. În acest sens, art. 313 

alin. (2) şi (3) NCC prevede că: „FaŃă de terŃi, regimul matrimonial este opozabil de la data 

îndeplinirii formalităŃilor de publicitate prevăzute de lege (…)”, lipsa acestora făcând ca soŃii „(…)să 

fie consideraŃi, în raport cu terŃii de bună-credinŃă, ca fiind căsătoriŃi sub regimul matrimonial al 

comunităŃii legale”. FaŃă de terŃii de rea-credinŃă, respectiv de cei care au luat cunoştinŃă de la soŃii 

înşişi sau pe altă cale de regimul matrimonial aplicabil celor cu care urmează să contracteze, 

                                                 
13) A se vedea: M. Avram, C. Nicolescu – „Regimuri matrimoniale”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010, pag. 83; A se 

vedea şi: Paul Vasilescu – „Regimuri matrimoniale”, ed. a II-a, revizuită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, 

pag. 236 şi 237; pentru dezvoltări privind consimŃământul şi viciile de consimŃământ: D. Cosma – „Teoria generală a 

actului juridic civil”, Editura ŞtiinŃifică, Bucureşti, 1969, pag. 137; L. Pop – „Tratat de drept civil. ObligaŃiile”, vol. II 

Contractul, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, pag. 144 şi urm. 
14) A se vedea: Paul Vasilescu - Regimuri matrimoniale, EdiŃia a II-a, revizuită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 

2009, pag. 238; M. Avram, C. Nicolescu – Regimuri matrimoniale, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010, pag. 87. 
15) A se vedea: C.-M. Crăciunescu, M. G. Berindei – ConvenŃia matrimonială. ConsideraŃii critice, în op. cit., pag. 363. 
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convenŃia matrimonială se va aplica totuşi, chiar în lipsa îndeplinirii formelor de publicitate 

prevăzute de lege.  

Publicitatea convenŃiei matrimoniale se asigură prin următoarele forme de publicitate, prevăzute 

de art. 334 din Codul civil: 

a) menŃiune pe actul de căsătorie, făcută de ofiŃerul de stare civilă, după încheierea căsătoriei, în 

condiŃiile art. 291 din Codul civil; 

b) înscriere în Registrul naŃional notarial al regimurilor matrimoniale; 

c) în funcŃie de natura bunurilor, convenŃia matrimonială va fi notată în cartea funciară, înscrisă în 

registrul comerŃului, precum şi în alte registre de publicitate prevăzute de lege. 

ConvenŃia matrimonială poate fi modificată înainte de încheierea căsătoriei, cu respectarea 

aceloraşi formalităŃi de publicitate. 

După încheierea căsătoriei, regimul matrimonial aplicabil poate fi modificat după trecerea 

unui an de la încheierea căsătoriei, prin încheierea unei convenŃii matrimoniale care trebuie să 

respecte aceleaşi forme de publicitate prevăzute de lege. Modificarea se poate face prin adoptarea 

unuia dintre regimurile matrimoniale prevăzute de lege, fără posibilitatea construirii un regim 

matrimonial prin combinarea unor reguli specifice diferitelor regimuri matrimoniale sau crearea unor 

reguli noi. Singura situaŃie în care soŃii au libertatea de a-şi construi un regim matrimonial prin 

crearea unor reguli noi o constituie adoptarea regimului comunităŃii legale, în limitele aplicării 

dispoziŃiilor art. 367 NCC. 

În cazul în care regimul matrimonial aplicabil este unul de comunitate, iar cel care va fi 

adoptat este de separaŃie de bunuri, soŃii vor trebui să facă lichidarea regimului matrimonial care s-a 

aplicat până la momentul schimbării. 

O altă formă de modificare a regimului matrimonial în timpul căsătoriei o constituie 

modificarea judiciară care poate fi realizată în condiŃiile art. 370 NCC. Este vorba despre situaŃia în 

care soŃilor le este aplicabil un regim matrimonial de comunitate, iar unul dintre soŃi încheie acte care 

pun în pericol interesele patrimoniale ale familiei. În astfel de situaŃii, celălalt soŃ poate solicita 

instanŃei de tutelă pronunŃarea schimbării regimului matrimonial de comunitate cu cel al separaŃiei 

judiciare de bunuri. 

 

Prin urmare, au fost reŃinute următoarele concluzii cu privire la această temă: 

���� Alegerea regimului matrimonial se face: 

– Pentru regimurile matrimoniale convenŃionale, prin încheierea unei convenŃii 

matrimoniale, prin act autentic; până la încheierea căsătoriei, convenŃia 

matrimonială poate fi modificată în aceleaşi condiŃii. 
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– Regimul legal se aplică în lipsa încheierii unei convenŃii matrimoniale. 

���� Modificarea convenŃională a regimului matrimonial aplicabil se poate face după cel 

puŃin un an de la încheierea căsătoriei, în condiŃiile impuse de lege pentru validitatea convenŃiei 

matrimoniale. 

���� Modificarea judiciară poate avea loc în situaŃiile în care soŃilor le este aplicabil un regim 

matrimonial de comunitate, la cererea unuia dintre soŃi, când celălalt încheie acte care pun în 

pericol interesele patrimoniale ale familiei. În astfel de cauze, instanŃa dispune separaŃia judiciară 

de bunuri.   

 

DispoziŃii legale relevante din Codul civil: 

Art. 312. Regimurile matrimoniale  

(1) Viitorii soŃi pot alege ca regim matrimonial: comunitatea legală, separaŃia de bunuri sau 

comunitatea convenŃională.  

(2) Indiferent de regimul matrimonial ales, nu se poate deroga de la dispoziŃiile prezentei secŃiuni, 

dacă prin lege nu se prevede altfel. 

 

§4. Alegerea regimului matrimonial  

 

Art. 329. ConvenŃia matrimonială  

Alegerea unui alt regim matrimonial decât cel al comunităŃii legale se face prin încheierea unei 

convenŃii matrimoniale.  

 

Art. 330. Încheierea convenŃiei matrimoniale  

(1) Sub sancŃiunea nulităŃii absolute, convenŃia matrimonială se încheie prin înscris autentificat de 

notarul public, cu consimŃământul tuturor părŃilor, exprimat personal sau prin mandatar cu procură 

autentică, specială şi având conŃinut predeterminat.  

(2) ConvenŃia matrimonială încheiată înainte de căsătorie produce efecte numai de la data încheierii 

căsătoriei.  

(3) ConvenŃia încheiată în timpul căsătoriei produce efecte de la data prevăzută de părŃi sau, în 

lipsă, de la data încheierii ei.  

 

Art. 331. SimulaŃia convenŃiei matrimoniale  
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Actul secret, prin care se alege un alt regim matrimonial sau se modifică regimul matrimonial 

pentru care sunt îndeplinite formalităŃile de publicitate prevăzute de lege, produce efecte numai între 

soŃi şi nu poate fi opus terŃilor de bună-credinŃă.  

 

Art. 332. Obiectul convenŃiei matrimoniale  

(1) Prin convenŃia matrimonială nu se poate deroga, sub sancŃiunea nulităŃii absolute, de la 

dispoziŃiile legale privind regimul matrimonial ales decât în cazurile anume prevăzute de lege.  

(2) De asemenea, convenŃia matrimonială nu poate aduce atingere egalităŃii dintre soŃi, autorităŃii 

părinteşti sau devoluŃiunii succesorale legale.  

 

Art. 334. Publicitatea convenŃiei matrimoniale  

(1) Pentru a fi opozabile terŃilor, convenŃiile matrimoniale se înscriu în Registrul naŃional notarial al 

regimurilor matrimoniale, organizat potrivit legii. 

(2) După autentificarea convenŃiei matrimoniale în timpul căsătoriei sau după primirea copiei de pe 

actul căsătoriei, potrivit art. 291, notarul public expediază, din oficiu, un exemplar al convenŃiei la 

serviciul de stare civilă unde a avut loc celebrarea căsătoriei, pentru a se face menŃiune pe actul de 

căsătorie, la registrul menŃionat la alin. (1), precum şi la celelalte registre de publicitate, în 

condiŃiile alin. (4).  

(3) DispoziŃiile alin. (2) nu exclud dreptul oricăruia dintre soŃi de a solicita îndeplinirea 

formalităŃilor de publicitate.  

(4) łinând seama de natura bunurilor, convenŃiile matrimoniale se vor nota în cartea funciară, se 

vor înscrie în registrul comerŃului, precum şi în alte registre de publicitate prevăzute de lege. În 

toate aceste cazuri, neîndeplinirea formalităŃilor de publicitate speciale nu poate fi acoperită prin 

înscrierea făcută în registrul menŃionat la alin. (1).  

(5) Orice persoană, fără a fi Ńinută să justifice vreun interes, poate cerceta registrul menŃionat la 

alin. (1) şi poate solicita, în condiŃiile legii, eliberarea de extrase certificate.  

 

Art. 335. Inopozabilitatea convenŃiei matrimoniale  

(1) ConvenŃia matrimonială nu poate fi opusă terŃilor cu privire la actele încheiate de aceştia cu 

unul dintre soŃi, decât dacă au fost îndeplinite formalităŃile de publicitate prevăzute la art. 334 sau 

dacă terŃii au cunoscut-o pe altă cale.  

(2) De asemenea, convenŃia matrimonială nu poate fi opusă terŃilor cu privire la actele încheiate de 

aceştia cu oricare dintre soŃi înainte de încheierea căsătoriei.  
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Art. 336. Modificarea convenŃiei matrimoniale  

ConvenŃia matrimonială poate fi modificată înainte de încheierea căsătoriei, cu respectarea 

condiŃiilor prevăzute la art. 330 şi 332. DispoziŃiile art. 334 şi 335 sunt aplicabile.  

 

Art. 337. Încheierea convenŃiei matrimoniale de către minor  

(1) Minorul care a împlinit vârsta matrimonială poate încheia sau modifica o convenŃie 

matrimonială numai cu încuviinŃarea ocrotitorului său legal şi cu autorizarea instanŃei de tutelă.  

(2) În lipsa încuviinŃării sau a autorizării prevăzute la alin. (1), convenŃia încheiată de minor poate 

fi anulată în condiŃiile art. 46, care se aplică în mod corespunzător.  

(3) AcŃiunea în anulare nu poate fi formulată dacă a trecut un an de la încheierea căsătoriei.  

 

Art. 338. Nulitatea convenŃiei matrimoniale  

În cazul în care convenŃia matrimonială este nulă sau anulată, între soŃi se aplică regimul 

comunităŃii legale, fără a fi afectate drepturile dobândite de terŃii de bună-credinŃă. 

 

c) ComparaŃie între dispoziŃiile Codului familiei şi noului Cod civil cu privire la 
donaŃiile între soŃi şi către terŃi 

În ceea ce priveşte donaŃiile dintre soŃi şi dintre aceştia şi terŃe persoane, au fost subliniate 

următoarele modificări pe care noua reglementare le aduce: 

 

� DonaŃiile făcute viitorilor soŃi sau unuia dintre aceştia, sub condiŃia încheierii căsătoriei, nu 

produc efecte în cazul în care căsătoria nu se încheie (art. 1030 NCC). 

� Orice donaŃie încheiată între soŃi în timpul căsătoriei poate fi revocată, expres sau tacit, 

numai în timpul căsătoriei, spre deosebire de vechea reglementare, în care revocarea putea avea loc 

oricând, chiar şi după desfacerea căsătoriei. 

� Orice simulaŃie în care donaŃia reprezintă contractul secret, încheiat în scopul de a eluda 

revocabilitatea donaŃiilor între soŃi este lovită de nulitate, fiind prezumată persoană interpusă orice 

rudă ale donatarului la a cărei moştenire acesta ar avea vocaŃie în momentul donaŃiei şi care nu a 

rezultat din căsătoria cu donatorul. 

� Revocarea donaŃiei pentru survenienŃă de copii nu mai este prevăzută în noua 

reglementare, pentru nicio donaŃie.  
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� DonaŃiile între soŃi sunt exceptate de la aplicarea sancŃiunii nulităŃii absolute pentru 

incapacităŃile speciale legate de calitatea donatarilor, respectiv dacă este vorba despre donaŃiile care 

sunt făcute medicilor, farmaciştilor ori altor persoane, în perioada în care, direct sau indirect, îi 

acordau îngrijiri de specialitate dispunătorului pentru boala de care a murit (art. 990 NCC). 

� Nulitatea relativă a donaŃiei survine în cazul nulităŃii căsătoriei, dacă se constată că soŃul 

donatar a fost de rea-credinŃă.   

� Dreptul oricăruia dintre soŃi de a face donaŃii din bunurile sale proprii sau din bunurile 

comune este supus condiŃiilor prevăzute de regimul primar şi regimul matrimonial aplicabil.  

 

  

DispoziŃii legale relevante din Codul civil: 

SECłIUNEA a 4-a  

DonaŃiile făcute viitorilor soŃi în vederea căsătoriei şi donaŃiile între soŃi  

 

Art. 1030. Caducitatea donaŃiilor  

DonaŃiile făcute viitorilor soŃi sau unuia dintre ei, sub condiŃia încheierii căsătoriei, nu produc 

efecte în cazul în care căsătoria nu se încheie.  

 

Art. 1031. Revocabilitatea donaŃiei între soŃi  

Orice donaŃie încheiată între soŃi este revocabilă numai în timpul căsătoriei.  

 

Art. 1032. Nulitatea donaŃiei între soŃi  

Nulitatea căsătoriei atrage nulitatea relativă a donaŃiei făcute soŃului de rea-credinŃă. 

  

Art. 1033. DonaŃiile simulate  

(1) Este lovită de nulitate orice simulaŃie în care donaŃia reprezintă contractul secret în scopul de a 

eluda revocabilitatea donaŃiilor între soŃi.  

(2) Este prezumată persoană interpusă, până la proba contrară, orice rudă a donatarului la a cărei 

moştenire acesta ar avea vocaŃie în momentul donaŃiei şi care nu a rezultat din căsătoria cu 

donatorul. 
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3. Problematica privind soluŃionarea cauzelor de divorŃ s-a concretizat în 
următoarele concluzii: 

a) Desfacerea căsătoriei în noul Cod civil: dreptul la despăgubiri 

Considerându-se că, în anumite situaŃii, pronunŃarea divorŃului din culpa exclusivă a unuia 

dintre soŃi poate produce soŃului nevinovat importante prejudicii, distincte de acel dezechilibru 

semnificativ care ar putea genera dreptul la prestaŃie compensatorie, Codul civil prevede posibilitatea 

acordării unor despăgubiri. Acest prejudiciu ar putea fi de ordin material (de exemplu, pierderea unui 

contract pe care, datorită divorŃului, nu l-a mai putut încheia, sau poate punctajul mai mic pe care l-ar 

putea obŃine persoana divorŃată pentru contractarea unui credit, faŃă de situaŃia în care ar fi fost 

căsătorită), moral (un prejudiciu de imagine, de exemplu) sau chiar profesional (care ar putea 

interveni, de exemplu, în cazul unui preot ortodox, care îşi poate pierde dreptul de a mai profesa ca 

urmare a divorŃului). O ipoteză în care textul şi-ar găsi aplicabilitatea ar fi însă aceea în care soŃul 

inocent a încheiat un act juridic sub condiŃie (suspensivă sau rezolutorie) şi această condiŃie constă în 

chiar starea lui de persoană căsătorită. 

Nu poate constitui prejudiciu generator al dreptului la despăgubiri cel produs de soŃul vinovat 

de desfacerea căsătoriei celuilalt soŃ înainte de a divorŃa, acesta înscriindu-se printre motivele de 

divorŃ şi având alte modalităŃi de recuperare. 

DispoziŃiile art. 388 NCC, prin care este reglementat dreptul la despăgubiri al soŃului 

nevinovat, se pot aplica atât în cazul în care culpa aparŃine în totalitate soŃului reclamant, cât şi atunci 

când aceasta aparŃine în totalitate soŃului pârât. Nu pot fi acordate despăgubiri însă, atunci când culpa 

în desfacerea căsătoriei aparŃine ambilor soŃi. 

La cererea soŃului nevinovat, instanŃa va acorda acestuia despăgubirile care să acopere 

prejudiciul suferit prin desfacerea căsătoriei. Nu are nicio relevanŃă prejudiciul care a fost produs 

unuia dintre soŃi de către celălalt anterior desfacerii căsătoriei, pentru obŃinerea despăgubirilor în 

baza art. 388 NCC, singurul prejudiciu care poate genera dreptul la despăgubiri fiind cel legat de 

desfacerea căsătoriei. Acest prejudiciu nu trebuie confundat cu diferenŃa de nivel de trai intervenită 

prin divorŃ, care poate genera dreptul la prestaŃia compensatorie. În cazul dreptului la despăgubiri nu 

are relevanŃă nivelul de trai al soŃilor şi nici durata căsătoriei, iar prejudiciul trebuie să fie, în toate 

situaŃiile, dovedit. 

Despăgubirile vor fi acordate numai prin hotărârea de divorŃ, o astfel de cerere introdusă 

ulterior nemaifiind admisibilă.  

  

Au fost reŃinute următoarele concluzii: 
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� Dreptul la despăgubiri se poate acorda la cererea soŃului nevinovat, atunci când divorŃul 

se pronunŃă din culpa exclusivă a celuilalt soŃ. 

� Despăgubirile acordate sunt destinate acoperirii prejudiciului suferit de soŃul nevinovat 

prin desfacerea căsătoriei. 

� Prejudiciul în cauză poate fi material sau moral, întrucât legea nu face nicio distincŃie, 

însă el trebuie să fie dovedit în faŃa instanŃei. 

� Dreptul la despăgubiri se poate acorda, chiar dacă se stabileşte şi prestaŃie 

compensatorie sau pensie de întreŃinere în beneficiul respectivului soŃ. 

 

DispoziŃii legale relevante din Codul civil: 

II. Dreptul la despăgubiri  

 

Art. 388. Acordarea despăgubirilor  

Distinct de dreptul la prestaŃia compensatorie prevăzut la art. 390, soŃul nevinovat, care suferă un 

prejudiciu prin desfacerea căsătoriei, poate cere soŃului vinovat să îl despăgubească. InstanŃa de 

tutelă soluŃionează cererea prin hotărârea de divorŃ. 

 

b) Criterii de determinare a interesului superior al minorului în cauzele privind 
stabilirea locuinŃei, contactul cu părinŃii, plasamentul şi adopŃia 

Interesul superior al copilului nu este definit nici în lege şi nici în doctrină, cu toate că el 

trebuie să fie luat în considerare ori de câte ori trebuie luată o decizie cu privire la copil. 

Stabilirea locuinŃei copilului este una dintre deciziile care necesită o atenŃie deosebită a 

aprecierii interesului superior al copilului. 

Criteriile concrete pe care le putem avea în vedere la aprecierea interesului copilului când 

stabilim locuinŃa copilului la unul dintre părinŃi pot fi multiple şi variate, acestea vizând condiŃiile 

oferite de fiecare dintre părinŃi, atât din punct de vedere material, cât şi din punct de vedere moral, 

precum şi disponibilitatea părintelui care îl va găzdui pe copil. 

Printre criteriile relevante au fost trecute în revistă, în primul rând, relaŃiile afective ale 

copilului cu fiecare dintre părinŃi, întrucât părintele care găzduieşte copilul nu îi oferă acestuia doar 

un spaŃiu de locuit, ci îi trebuie să îi ofere mediul afectiv şi cognitiv de care are nevoie. Legătura 

afectivă dintre părintele care găzduieşte copilul şi acesta este extrem de importantă, pentru că trebuie 

să îi ofere îndrumarea cognitivă, morală şi educativă, fapt care necesită, din partea acestuia, 
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disponibilitate, protecŃie, responsabilitate, atenŃie, valorizare, susŃinere morală, prezenŃă afectivă şi 

intelectuală.  

CondiŃiile materiale şi morale pe care fiecare dintre părinŃi le oferă copilului pot fi dovedite 

prin întreg probatoriul administrat în cauză, inclusiv prin ancheta psihosocială. Este foarte important 

aici ca, pe lângă condiŃiile materiale de locuit, părintele să poată oferi un mediu moral şi afectiv 

potrivit; trebuie avute în vedere situaŃiile în care unul dintre părinŃi este violent, alcoolic, dependent 

de droguri etc. Copilul trebuie să găsească în părintele cu care locuieşte un permanent sprijin, un 

prieten şi un îndrumător, chiar dacă şi celălalt părinte trebuie să îi fie la fel de apropiat şi de ataşat. 

De asemenea, nu trebuie ignorate posibilităŃile şi dorinŃa fiecăruia dintre părinŃi de a se 

investi în creşterea şi educarea copilului. Există numeroase situaŃii în care timpul necesar pentru a se 

ocupa de creşterea şi educarea copilului este foarte limitat pentru părinŃii care au anumite profesii sau 

pentru care profesia constituie o prioritate, în timp ce pentru alŃii prioritară este creşterea şi educarea 

copiilor. DorinŃa de a se investi în creşterea copiilor este esenŃială pentru aprecierea interesului 

copilului în privinŃa stabilirii locuinŃei. 

Un alt criteriu este inspirat din aşa-numitul „principiu californian”, care este tot mai mult avut 

în vedere în alte sisteme de drept. El se referă la capacitatea fiecăruia dintre părinŃi de a respecta şi 

drepturile părinteşti ale celuilalt părinte şi de a crea în ochii copilului imaginea unei coparentalităŃi 

normale. Un astfel de părinte are un mare avantaj în faŃa celui care manifestă egoism şi refuză 

colaborarea necesară pentru întreŃinerea unei atmosfere calme şi stimulative pentru copil şi îi creează 

celuilalt o imagine negativă în ochii copilului. 

Fireşte că, potrivit legii, copilul trebuie să îşi poată exprima opinia dacă a împlinit vârsta de 

10 ani, dar el poate fi ascultat şi înainte de împlinirea acestei vârste, dacă judecătorul consideră 

necesar sau dacă acest lucru este solicitat de către copil, opinia sa fiind luată în consideraŃie în raport 

cu vârsta şi gradul său de maturitate. 

Totodată, este indicat ca, pe cât posibil, fraŃii să rămână împreună, la acelaşi părinte, 

despărŃirea lor putând fi dispusă doar dacă interesul copilului o cere. 

 

Din dezbateri s-au desprins următoarele concluzii: 

 

� Legea nu prevede expres criteriile de determinare a interesului superior al copilului. S-a 

considerat că interesul superior al copilului se poate determina având în vedere orice criterii 

relevante, dintre care fac parte: 

–   relaŃiile afective ale copilului cu fiecare dintre părinŃi; 
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–-  condiŃiile materiale şi morale pe care fiecare dintre părinŃi le oferă copilului; 

 –  posibilităŃile fiecăruia dintre părinŃi de a se investi în creşterea şi educarea copilului; 

–  capacitatea fiecăruia dintre părinŃi de a respecta drepturile copilului şi pe cele ale 

celuilalt părinte; 

–  opinia copilului; 

–  creşterea fraŃilor împreună.  

 

c) Cum se dispune modificarea măsurilor luate cu privire la copil, dacă acesta a 
fost încredinŃat unuia dintre părinŃi înainte de 1 octombrie 2011? 

Potrivit dispoziŃiilor art. 46 din Legea nr. 71/2011, dispoziŃiile hotărârilor judecătoreşti 

privitoare la relaŃiile personale şi patrimoniale dintre părinŃii divorŃaŃi înainte de intrarea în vigoare a 

Codului civil şi copiii lor minori pot fi modificate potrivit art. 403 NCC, respectiv considerându-se 

îndeplinită condiŃia schimbării împrejurărilor care au stat la baza deciziei judecătorului. Este, aşadar, 

o dispoziŃie care face posibilă dispunerea exerciŃiului autorităŃii părinteşti şi stabilirea locuinŃei 

copilului în aceleaşi condiŃii în care se dispunea reîncredinŃarea acestuia în vechea reglementare. 

Deosebirea constă în faptul că se consideră îndeplinită condiŃia schimbării împrejurărilor 

determinante, deşi  constatăm că ea vizează doar schimbarea legii. 

Prin urmare, dacă divorŃul a intervenit înainte de intrarea în vigoare a Codului civil, oricare 

dintre părinŃi sau dintre persoanele ori instituŃiile care au calitate procesuală activă potrivit art. 403 

NCC.  pot să solicite instanŃei de tutelă acordarea exerciŃiului autorităŃii părinteşti şi stabilirea 

locuinŃei copilului, fără să fie necesară dovedirea modificării împrejurărilor care au determinat 

încredinŃarea copilului spre creştere şi educare unuia dintre părinŃi. InstanŃa de tutelă va analiza, 

potrivit interesului superior al copilului, posibilitatea exercitării în comun a autorităŃii părinteşti de 

către ambii părinŃi, în caz contrar, dacă există motive temeinice pentru acordarea exerciŃiului 

autorităŃii părinteşti unuia singur dintre părinŃi, dispunându-se astfel. În mod similar, instanŃa de 

tutelă va analiza condiŃiile pe care fiecare dintre părinŃi le oferă copilului, în vederea stabilirii 

locuinŃei copilului.    

În schimb, pentru copiii părinŃilor divorŃaŃi după 1 octombrie 2011, art. 403 se aplică astfel 

cum este reglementat, schimbarea măsurilor luate cu privire la raporturile dintre părinŃii divorŃaŃi şi 

copiii lor minori fiind determinată de schimbarea împrejurărilor care au fost avute în vedere.  

Referitor la posibilitatea şi condiŃiile în care pot fi modificate măsurile luate cu privire la 

copil pentru ipoteza în care la data intrării în vigoare a noului Cod civil procedura de divorŃ se află 

în căile de atac, s-au exprimat două puncte de vedere contrare, cu următoarea argumentare: 
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� Conform dispoziŃiilor art. 46 din Legea nr. 71/2011 este posibilă modificarea, în condiŃiile 

art. 403 NCC (la cerere, ca urmare a schimbării împrejurărilor avute iniŃial în vedere), a hotărârilor 

judecătoreşti privind relaŃiile patrimoniale şi personale dintre părinŃii divorŃaŃi şi copiii lor minori. 

Din acest punct de vedere, s-a apreciat că se poate face o analogie cu instituŃia reîncredinŃării, 

reglementată anterior de Codul familiei.  

� Dacă s-ar interpreta dispoziŃiile art. 46 din Legea nr. 71/2011 în sensul că se aplică doar cu 

privire la copiii părinŃilor divorŃaŃi anterior intrării în vigoare a noului Cod civil, nu şi copiilor ai 

căror părinŃi se află într-o procedură de divorŃ pendinte la data intrării în vigoare a noilor dispoziŃii, 

s-ar lăsa descoperită situaŃia acestora din urmă. Pe de altă parte, atunci când legiuitorul a dorit 

excluderea anumitor efecte ale divorŃului de la aplicarea legii noi, a prevăzut acest lucru în mod 

expres (de exemplu, în materia regimurilor matrimoniale – art. 43 din Legea nr. 71/2011 cu privire la 

art. 385 NCC, a dreptului la despăgubiri). Totodată, o interpretare în sens contrar ar conduce la 

concluzia că, privitor la divorŃ, se aplică normele substanŃiale ale legii noi (art. 42), dar cu privire la 

efectele privind relaŃiile dintre părinŃi şi copii pronunŃarea s-ar face având în vedere reglementarea 

anterioară. 

� SoluŃionarea căii de atac a apelului pe baza legii noi ar fi o soluŃie pragmatică, de luat în 

considerare, inclusiv prin prisma interesului superior al copilului, spre deosebire de cea în care 

soluŃionarea s-ar face pe dispoziŃiile legii vechi, fiind nevoie de formularea ulterioară a unei acŃiuni 

separate, fondată pe legea nouă. 

� În ciuda efectului devolutiv al apelului, văzând regula generală conform căreia proceselor 

în curs la data intrării în vigoare a Codului civil li se aplică dispoziŃiile de drept material în vigoare la 

data sesizării instanŃei (art. 223 din Legea nr. 71/2011) şi în absenŃa unei dispoziŃii speciale 

derogatorii în această materie, se apreciază că în apelul pendinte la data intrării în vigoare a Codului 

civil nu se pot modifica, în cadrul procesului început, măsurile luate cu privire la copil, prin urmare 

nu sunt aplicabile dispoziŃiile legii noi. Într-o opinie, chiar în cursul judecăŃii în primă instanŃă, în 

care s-au solicitat măsurile privitoare la copii pe legea veche, aceste solicitări nu se pot modifica.  De 

asemenea, s-a mai arătat că nici pe calea unei cereri reconvenŃionale formulate într-o procedură 

pendinte la momentul intrării în vigoare a noilor dispoziŃii părŃilor nu le poate fi îngăduit să îşi aleagă 

un alt drept material şi alte normele de procedură aplicabile procesului decât cele edictate de 

legiuitor. 

� Având în vedere regula stabilită de art. 397 NCC privind exercitarea autorităŃii părinteşti 

în comun, nimic nu se opune ca, ulterior rămânerii irevocabile a hotărârii de divorŃ, părintele căruia 
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nu i-a fost încredinŃat copilul (conform vechii reglementări) să formuleze o cerere, în condiŃiile art. 

403 NCC, prin care să solicite exercitarea în comun a autorităŃii părinteşti. 

� Art. 5 NCC vizează principii privind aplicarea legii civile în timp, dar relaŃia dintre noul 

Cod civil şi vechiul Cod civil este guvernată de dispoziŃiile Legii nr. 71/2011 care stabilesc, în 

particular, pentru fiecare categorie de cauze, reguli speciale privind aplicarea legii în timp. 

� Dacă s-ar admite aplicarea legii noi în calea de atac a apelului (nu şi a recursului, în care 

nu sunt admisibile cereri  noi), acest aspect ar scăpa cenzurii de legalitate specifice căilor de atac. 

  

Deşi în practică s-a apreciat în majoritatea cazurilor că efectele divorŃului aflat în curs de 

soluŃionare la data intrării în vigoare a Codului civil  sunt guvernate, în calea de atac a apelului, de 

legea nouă, opinia majoritară exprimată în cadrul conferinŃei pare să fie cea potrivit cu care 

efectelor divorŃului le sunt aplicabile dispoziŃiile legii vechi, conform regulii conŃinute de art. 223 

din Legea nr. 71/2011. 

 

Modificarea măsurilor luate cu privire la copilul încredinŃat spre creştere şi educare unuia 

dintre părinŃi se face la cererea părintelui sau a uneia dintre persoanele care au calitate procesuală 

activă potrivit art. 403 NCC. 

În privinŃa aprecierii interesului superior al copilului, aceasta  va urma aceleaşi reguli ca şi la 

stabilirea exerciŃiului autorităŃii părinteşti şi a locuinŃei copilului la divorŃ. 

 

DispoziŃii legale relevante din Codul civil: 

Art. 403. Modificarea măsurilor luate cu privire la copil  

 

În cazul schimbării împrejurărilor, instanŃa de tutelă poate modifica măsurile cu privire la 

drepturile şi îndatoririle părinŃilor divorŃaŃi faŃă de copiii lor minori, la cererea oricăruia dintre 

părinŃi sau a unui alt membru de familie, a copilului, a instituŃiei de ocrotire, a instituŃiei publice 

specializate pentru protecŃia copilului sau a procurorului. 

 

DispoziŃii legale relevante din Legea nr. 71/2011: 

Art. 46 

DispoziŃiile hotărârilor judecătoreşti privitoare la relaŃiile personale şi patrimoniale dintre copii şi 

părinŃii lor divorŃaŃi înainte de intrarea în vigoare a Codului civil pot fi modificate potrivit 

dispoziŃiilor art. 403 din Codul civil. 
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d) Stabilirea şi executarea obligaŃiei de întreŃinere datorată minorului de 
părintele la care acesta nu locuieşte: 

���� Când poate fi obligat părintele la care nu a fost stabilită locuinŃa minorului la plata unei 

pensii lunare de întreŃinere în natură în favoarea minorului? 

���� Stabilirea pensiei de întreŃinere sub această formă are prioritate în raport cu pensia de 

întreŃinere stabilită sub forma unei sume de bani? 

���� ContribuŃia fiecărui părinte la cheltuielile de creştere, educare, învăŃătură şi pregătire 

profesională a copiilor trebuie să fie egală? 

 

Referitor la acest punct au fost formulate următoarele observaŃii: 

� Art. 530 alin. (1) NCC stabileşte regula în această materie şi constituie o aplicaŃie a 

principiului executării în natură a obligaŃiilor, posibilitatea executării în principal prin plata unei 

sume de bani neputând fi justificată decât, eventual, de faptul că reglementarea este plasată într-un 

titlu general aplicabil şi trebuie avute în vedere particularităŃile acestei materii care impun 

respectarea interesului superior al copilului. 

� Pentru a respecta regula edictată de art. 530 alin. (1) ar putea fi dispusă contribuŃia în 

natură, cu indicarea unei limite, fixată în cuantum bănesc, doar că în acest caz, în special pentru 

ipoteze în care între părinŃi nu există relaŃii de colaborare, ar trebui indicată, în plus faŃă de plafon, şi 

modalitatea în care se concretizează efectiv contribuŃia în natură. 

� Instituirea de către legiuitor a regulii stabilirii contribuŃiei în natură şi, doar dacă nu se 

execută de bunăvoie, stabilirea ei sub forma pensiei de întreŃinere este justificată de raŃiuni similare 

acelora pentru care au fost consacrate instituŃii noi tip autoritate părintească exercitată în comun; nu 

trebuie plecat de la premisa că părintele la care copilul nu locuieşte este mai „nepriceput” decât 

celălalt. 

� Titlul V se referă la obligaŃia de întreŃinere în general, şi nu doar la cea dintre soŃi şi copii;  

� În practică, cele mai multe soluŃii au vizat executarea obligaŃiei de întreŃinere prin plata 

unei pensii de întreŃinere, fără a fi însă exclusă posibilitatea stabilirii executării ei în natură; 

� SoluŃia este identică cu cea consacrată în vechea reglementare;  

� Trebuie apreciat de la caz la caz, întrucât pot exista situaŃii în care unul dintre părinŃi să 

ofere o contribuŃie stabilită în natură (punerea la dispoziŃie a unei locuinŃe, a unui apartament în 

oraşul în care copilul studiază etc.). 
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� Stabilirea contribuŃiei sub forma pensiei de întreŃinere este utilă şi din perspectiva 

dificultăŃii evaluării anticipative a nevoilor copilului, care se pot schimba de la o zi la alta. 

� Este dificil de stabilit contribuŃia în natură, fără a fi identificate criterii clare şi forma sub 

care aceasta se execută. 

� Părintele la care copilul locuieşte îşi îndeplineşte această obligaŃie în natură, astfel încât 

regula privind stabilirea obligaŃiei de întreŃinere în natură îşi găseşte aplicare în acest caz. 

� ContribuŃia părinŃilor depinde de mijloacele fiecăruia, prin urmare ea nu trebuie să fie 

egală; nu este oportună acordarea pensiei de întreŃinere la nivelul maxim prevăzut de lege, chiar dacă 

veniturile celui obligat la plată sunt mari. 

 

În final, opinia majoritară a fost în sensul stabilirii contribuŃiei părintelui cu care copilul nu 

locuieşte la cheltuielile de creştere, educare, învăŃătură şi pregătire profesională a copilului sub 

forma pensiei de întreŃinere, iar în măsura în care acest lucru nu este posibil sau interesul superior 

al copilului o cere, se poate dispune şi executarea ei în natură. 

Modul de stabilire a acestei contribuŃii depinde de posibilităŃile părinŃilor şi de nevoile 

copilului, interesul acestuia fiind criteriul determinant în acest caz.  

Nu poate exista o ordine de prioritate în privinŃa modului de stabilire a obligaŃiei de 

întreŃinere, aceasta trebuind adaptată situaŃiei de la caz la caz. 

Ca orice obligaŃie de întreŃinere, se stabileşte având în vedere posibilităŃile debitorului şi 

nevoile creditorului; prin urmare, contribuŃia părinŃilor poate fi diferită, în raport cu mijloacele 

fiecăruia.  

 

DispoziŃii legale relevante din Codul civil: 

Art. 402. Stabilirea contribuŃiei părinŃilor  

(1) InstanŃa de tutelă, prin hotărârea de divorŃ, stabileşte contribuŃia fiecărui părinte la cheltuielile 

de creştere, educare, învăŃătură şi pregătire profesională a copiilor.  

(2) DispoziŃiile titlului V privind obligaŃia de întreŃinere se aplică în mod corespunzător. 

 

Capitolul IV  Stabilirea şi executarea obligaŃiei de întreŃinere  

 

Art. 529. Cuantumul întreŃinerii  

(1) ÎntreŃinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui care urmează 

a o plăti.  
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(2) Când întreŃinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o pătrime din venitul său 

lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii şi o jumătate pentru 3 sau mai mulŃi copii.  

(3) Cuantumul întreŃinerii datorate copiilor, împreună cu întreŃinerea datorată altor persoane, 

potrivit legii, nu poate depăşi jumătate din venitul net lunar al celui obligat. 

  

Art. 530. ModalităŃile de executare  

(1) ObligaŃia de întreŃinere se execută în natură, prin asigurarea celor necesare traiului şi, după 

caz, a cheltuielilor pentru educare, învăŃătură şi pregătire profesională.  

(2) Dacă obligaŃia de întreŃinere nu se execută de bunăvoie, în natură, instanŃa de tutelă dispune 

executarea ei prin plata unei pensii de întreŃinere, stabilită în bani.  

(3) Pensia de întreŃinere se poate stabili sub forma unei sume fixe sau într-o cotă procentuală din 

venitul net lunar al celui care datorează întreŃinere. DispoziŃiile art. 529 alin. (2) şi (3) rămân 

aplicabile. 

 

e) Coroborarea dispoziŃiilor art. 42 din Legea nr. 71/2011 cu dispoziŃiile art. 617 
din Codul de procedură civilă 

Din dezbateri a reieşit că este vorba despre o necorelare a textelor legale.  

Potrivit dispoziŃiilor art. 379 alin. (1) ultima teză NCC, divorŃul poate fi pronunŃat din culpa 

exclusivă a reclamantului, cu posibilitatea aplicării art. 388 NCC, privind dreptul la despăgubiri.  

Aceeaşi concluzie se desprinde şi din art. 42 din Legea nr. 71/2011, care prevede expres că şi 

în cazul cererilor de divorŃ formulate anterior intrării în vigoare a Codului civil, divorŃul poate fi 

pronunŃat din culpa exclusivă a reclamantului, în măsura în care motivele de divorŃ subzistă şi după 

intrarea în vigoare a Codului civil. 

Aceste dispoziŃii sunt contrazise de art. 617 Cod de procedură civilă, astfel cum a fost 

modificat prin art. 219 alin. (3) din Legea nr. 71/2011, potrivit căruia „dacă pârâtul nu a formulat 

cerere reconvenŃională, iar din dovezile administrate rezultă că numai reclamantul este culpabil de 

destrămarea căsătoriei, cererea acestuia va fi respinsă ca neîntemeiată”. 

DispoziŃia introdusă în Codul de procedură civilă îşi găseşte justificarea în prevenirea creării 

posibilităŃii repudierii unilaterale a unuia dintre soŃi de către celălalt, însă se impune corelarea 

textelor legale incidente, pentru ca judecătorul să poată pronunŃa hotărârea de divorŃ fără încălcarea 

niciunei dispoziŃii legale. 

 

Prin urmare s-a reŃinut că: 
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� DivorŃul poate fi pronunŃat din culpa exclusivă a reclamantului în toate cazurile în care se 

întemeiază pe separarea în fapt de cel puŃin doi ani, în baza art. 379 alin. (2) NCC. 

� În cazul divorŃului întemeiat exclusiv pe culpă [art. 373 lit. b NCC], dispoziŃiile legale nu 

se corelează, făcând posibile două soluŃii contradictorii, respectiv admiterea divorŃului cu 

posibilitatea aplicării art. 288 NCC, sau respingerea cererii.  

� S-a considerat că, în lipsa unei cereri reconvenŃionale, dacă pârâtul nu este de acord să 

divorŃeze, iar din probatoriul administrat rezultă culpa exclusivă a reclamantului, putem da eficienŃă 

dispoziŃiei procedurale, respingând acŃiunea, pentru a nu se ajunge la posibilitatea repudierii 

unilaterale a soŃului nevinovat. 

� Se impune o intervenŃie legislativă pentru corelarea textelor art. 379 alin. (1) NCC, art. 42 

din Legea nr. 71/2011 şi art. 617 din Codul de procedură civilă. 

 

DispoziŃii legale relevante din Codul civil: 

§4. DivorŃul din culpă  

Art. 379. CondiŃii  

(1) În cazul prevăzut la art. 373 lit. b), divorŃul se poate pronunŃa dacă instanŃa stabileşte culpa 

unuia dintre soŃi în destrămarea căsătoriei. Cu toate acestea, dacă din probele administrate rezultă 

culpa ambilor soŃi, instanŃa poate pronunŃa divorŃul din culpa lor comună, chiar dacă numai unul 

dintre ei a făcut cerere de divorŃ. Dacă culpa aparŃine în totalitate reclamantului, sunt aplicabile 

prevederile art. 388.  

(2) În ipoteza prevăzută de art. 373 lit. c), divorŃul se pronunŃă din culpa exclusivă a soŃului 

reclamant, cu excepŃia situaŃiei în care pârâtul se declară de acord cu divorŃul, când acesta se 

pronunŃă fără a se face menŃiune despre culpa soŃilor. 

 

f) Stabilirea calităŃii procesuale în situaŃia continuării acŃiunii de divorŃ după 
decesul soŃului reclamant, dacă se solicită constatarea culpei soŃului pârât în 
destrămarea căsătoriei 

Se consideră că intenŃia legiuitorului a fost ca, în acest caz, să confere calitate procesuală 

activă celorlalŃi moştenitori ai reclamantului, întrucât soŃul pârât nu poate avea dublă calitate 

procesuală în astfel de cauze. Este real însă că, până la rămânerea definitivă a hotărârii de divorŃ, 

acesta are calitatea de moştenitor (art. 970 NCC) şi drepturile ce îi revin în virtutea acestei calităŃi îi 

pot fi încălcate prin aplicarea acestor dispoziŃii. 
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În cazul în care am dori să obŃinem acordul tuturor moştenitorilor, soŃul pârât nu ar fi de 

acord să continue acŃiunea de divorŃ, datorită riscului de a-şi pierde dreptul la moştenire, refuz ce ar 

bloca aplicarea dispoziŃiilor art. 380 NCC. Pentru a se da eficienŃă acestei prevederi, considerăm că 

ea se referă la stabilirea calităŃii de reclamanŃi pentru ceilalŃi moştenitori, cu exceptarea soŃului pârât. 

Prin urmare, în ceea ce priveşte continuarea acŃiunii de divorŃ, noŃiunea de „moştenitori ai 

soŃului reclamant” (art. 380 NCC) urmează a fi interpretată în sensul că nu îl include şi soŃul 

supravieŃuitor, acesta moştenindu-l pe soŃul decedat numai dacă, la data deschiderii moştenirii, nu 

exista o hotărâre de divorŃ definitivă (art. 970 NCC).  Din aceste motive, considerăm că se impune 

precizarea textului legii. 

 

DispoziŃii legale relevante din Codul civil: 

Art. 380. Continuarea acŃiunii de divorŃ  

(1) În situaŃia prevăzută la art. 379 alin. (1), dacă soŃul reclamant decedează în timpul procesului, 

moştenitorii săi pot continua acŃiunea de divorŃ.  

(2) AcŃiunea continuată de moştenitori este admisă numai dacă instanŃa constată culpa exclusivă a 

soŃului pârât. 

 

Capitolul III 

Moştenitorii legali 

SecŃiunea 1 

SoŃul supravieŃuitor 

 

Art. 970 . CondiŃii  

SoŃul supravieŃuitor îl moşteneşte pe soŃul decedat dacă, la data deschiderii moştenirii, nu există o 

hotărâre de divorŃ definitivă. 
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g) Aplicarea în timp a dispoziŃiilor privind divorŃul şi efectele acestuia, cu 
raportare expresă la cauzele aflate în curs de soluŃionare la data intrării în 
vigoare a Codului civil. Legea aplicabilă în cazul acŃiunilor de divorŃ introduse 
după data de 1.10.2011, dacă a fost încheiată căsătoria în perioada cât a fost în 
vigoare Codul familiei 

Potrivit dispoziŃiilor art. 223 coroborat cu art. 40 şi art. 42 din Legea nr. 71/2011, 

considerăm că soluŃionarea cererilor de divorŃ introduse anterior intrării în vigoare a Codului civil 

este supusă legii noi. 

În ceea ce priveşte legea aplicabilă efectelor divorŃului, au fost formulate două opinii: 

� Într-o opinie s-a considerat că efectelor divorŃului li se aplică legea nouă, întrucât potrivit 

dispoziŃiilor art. 223 coroborat cu art. 40 şi art. 42 din Legea nr. 71/2011, soluŃionarea cererilor de 

divorŃ introduse anterior intrării în vigoare a Codului civil este supusă legii noi.  

Efectele divorŃului cu privire la raporturile personale dintre soŃi se concretizează, în principal, 

în numele pe care îl vor purta cei care şi-au schimbat numele prin căsătorie, după desfacerea 

acesteia. 

Efectele divorŃului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soŃi se referă, în primul rând, 

la încetarea regimului matrimonial. Potrivit dispoziŃiilor art. 385 NCC, regimul matrimonial 

încetează între soŃi la data introducerii cererii de divorŃ, cu excepŃia situaŃiei în care soŃii solicită 

instanŃei să constate că regimul matrimonial a încetat de la data separaŃiei lor în fapt. Aceeaşi situaŃie 

o întâlnim şi în privinŃa efectelor divorŃului în raporturile părinŃilor cu copiii lor minori.  

Dacă divorŃul se pronunŃă în baza dispoziŃiilor Codului civil, şi efectele acestuia vor fi supuse 

aceleiaşi legi, întrucât legea nouă nu se poate aplica unui singur aspect al soluŃionării cauzei, cu atât 

mai mult cu cât efectele divorŃului se vor produce doar ulterior soluŃionării acestuia şi numai pentru 

viitor. 

Şi în această privinŃă, efectele divorŃului se vor produce de la data pronunŃării hotărârii de 

divorŃ, deci ulterior intrării în vigoare a Codului civil. Din acest motiv, s-a apreciat că nu mai era 

nevoie de o dispoziŃie expresă cu privire la aplicarea legii noi pentru cererile de divorŃ formulate 

înainte de 1 octombrie 2011. O dovadă în acest sens o constituie şi prevederea cuprinsă în art. 46 din 

Legea nr. 71/2011, potrivit căreia: „DispoziŃiile hotărârilor judecătoreşti privitoare la relaŃiile 

personale şi patrimoniale dintre copii şi părinŃii lor divorŃaŃi înainte de intrarea în vigoare a 

Codului civil pot fi modificate potrivit dispoziŃiilor art. 403 din Codul civil”. Per a contrario, pentru 

divorŃurile pronunŃate după intrarea în vigoare a Codului civil, cu privire la relaŃiile personale dintre 

copii şi părinŃii lor divorŃaŃi legea nouă este aplicabilă, astfel încât nu mai este nevoie de modificarea 

hotărârii instanŃei de tutelă. 
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Prin urmare, în cadrul cauzelor aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti la data intrării în 

vigoare a Codului civil, efectele divorŃului cu privire la raporturile dintre părinŃi şi copiii lor minori 

vor fi supuse dispoziŃiilor Codului civil, cu atât mai mult cu cât instanŃa de tutelă are obligaŃia de a se 

pronunŃa cu privire la exerciŃiul autorităŃii părinteşti, stabilirea locuinŃei copiilor şi contribuŃia 

părinŃilor la cheltuielile de creştere, educare, învăŃătură şi pregătire profesională a copiilor chiar din 

oficiu, dacă nu au fost formulate cereri în acest sens.  

 

� Într-o altă opinie s-a considerat că dispoziŃiile art. 223 din Legea nr. 71/2011 stabilesc 

regula cu privire la aplicarea legii în timp şi impun soluŃionarea efectelor divorŃului prin aplicarea 

legii în vigoare la data sesizării instanŃei, întrucât nu există nicio dispoziŃie expresă în sensul aplicării 

legii noi. 

 

Considerăm că efectele divorŃului sunt supuse legii noi, cu excepŃia celor în privinŃa cărora 

Legea nr. 71/2011 prevede că aceasta nu se aplică decât cererilor introduse după intrarea în 

vigoare a Codului civil, respectiv: încetarea regimului matrimonial (art. 385 NCC); anularea 

actelor încheiate în frauda celuilalt soŃ; acordarea despăgubirilor (art. 388 NCC).  

 

DispoziŃii legale relevante din Codul civil: 

Art. 385. Încetarea regimului matrimonial  

(1) În cazul divorŃului, regimul matrimonial încetează între soŃi la data introducerii cererii de divorŃ.  

(2) Cu toate acestea, oricare dintre soŃi sau amândoi, împreună, în cazul divorŃului prin acordul lor, 

pot cere instanŃei de divorŃ să constate că regimul matrimonial a încetat de la data separaŃiei în fapt.  

(3) Prevederile acestui articol se aplică în mod corespunzător şi în cazul divorŃului prevăzut de art. 

375. 

  

Art. 386. Actele încheiate în frauda celuilalt soŃ  

(1) Actele menŃionate la art. 346 alin. (2), precum şi actele din care se nasc obligaŃii în sarcina 

comunităŃii, încheiate de unul dintre soŃi după data introducerii cererii de divorŃ sunt anulabile, 

dacă au fost făcute în frauda celuilalt soŃ.  

(2) DispoziŃiile art. 345 alin. (4) rămân aplicabile. 62  

 

II. Dreptul la despăgubiri  
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Art. 388. Acordarea despăgubirilor  

Distinct de dreptul la prestaŃia compensatorie prevăzut la art. 390, soŃul nevinovat, care suferă un 

prejudiciu prin desfacerea căsătoriei, poate cere soŃului vinovat să îl despăgubească. InstanŃa de 

tutelă soluŃionează cererea prin hotărârea de divorŃ.  

 

DispoziŃii legale relevante din Legea nr. 71/2011: 

Art. 223. Dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel, procesele şi cererile în materie civilă sau 

comercială în curs de soluŃionare la data intrării în vigoare a Codului civil se soluŃionează de către 

instanŃele legal învestite, în conformitate cu dispoziŃiile legale, materiale şi procedurale, în vigoare 

la data când acestea au fost pornite. 

 

Art. 43. DispoziŃiile art. 385 din Codul civil privind încetarea regimului matrimonial se aplică numai 

în cazul divorŃului care intervine după data intrării în vigoare a Codului civil. 

 

Art. 44. DispoziŃiile art. 386 din Codul civil sunt aplicabile numai în cazul în care cererea de divorŃ 

este introdusă după intrarea în vigoare a Codului civil, iar actele juridice sunt încheiate de un soŃ în 

frauda celuilalt soŃ după data introducerii cererii de divorŃ. 

 

Art. 45. DispoziŃiile art. 388 din Codul civil privind acordarea despăgubirilor sunt aplicabile în 

cazul în care motivele de divorŃ s-au ivit după intrarea în vigoare a Codului civil. 

 

h) În situaŃia cererii de divorŃ înregistrată pe rolul instanŃei anterior datei de 
1.10.2011, în care se formulează cerere reconvenŃională ulterior acestei date, şi 
prin acŃiunea principală se solicită divorŃul şi încredinŃarea minorilor conform 
dispoziŃiilor Codului familiei, iar prin cererea reconvenŃională se solicită 
divorŃul, stabilirea autorităŃii părinteşti şi a locuinŃei cu privire la minori, 
potrivit dispoziŃiilor Noului Cod civil, care este legea aplicabilă şi ce soluŃii pot fi 
date în situaŃia în care atât cererea principală, cât şi cea reconvenŃională sunt 
întemeiate?  

Potrivit art. 223 coroborat cu art. 42 din Legea nr. 71/2011, legea aplicabilă soluŃionării 

cauzei va fi Codul civil (legea nouă). 

Reclamantul pârât îşi poate preciza cererea potrivit noilor reglementări, iar instanŃa va pune 

în discuŃia părŃilor acest aspect. 
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InstanŃa va dispune cu privire la exercitarea autorităŃii părinteşti, stabilirea locuinŃei 

copilului şi contribuŃia fiecăruia dintre părinŃi la cheltuielile de creştere, educare, învăŃătură şi 

pregătire profesională a copilului, având în vedere interesul superior al acestuia. 

 

4. Cu privire la tematica legată de filiaŃie şi protecŃia interesului superior al 
copilului prin tutelă, au fost discutate următoarele aspecte: 

a) CalităŃile în care vor fi citaŃi părinŃii şi copiii în cauzele referitoare la filiaŃie 
conform art. 436 din noul Cod civil 

Referitor la acest aspect, s-a subliniat că: 

� În reglementarea noului Cod de procedură civilă se va regăsi instituŃia introducerii forŃate 

în cauză, din oficiu, a altor persoane, prevăzută de art. 77 din Noul Cod de procedură civilă, însă în 

actuala reglementare legea nu prevede nimic în acest sens. DispoziŃia art. 436 C. civ. se corelează cu 

dispoziŃiile art. 77 din Noul Cod de procedură civilă privind intervenŃia forŃată. 

� În reglementarea în vigoare nu există o dispoziŃie legală care să lămurească calitatea 

procesuală a părinŃilor şi copiilor, atunci când aceştia nu au calitatea de reclamanŃi sau de pârâŃi.  

� Introducerea acestora în proces se face în scop de opozabilitate a hotărârii, dar poate fi 

avută în vedere şi protejarea anumitor interese ale acestora. 

� Problema are implicaŃii mai ales cât priveşte drepturile procesuale ale părŃilor, iar acestea 

vor fi legate şi de natura intereselor protejate cu privire la raportul juridic aflat în litigiu; este vorba 

despre o independenŃă procesuală, care ar putea fi, eventual, asimilată aceleia a unui intervenient în 

interes propriu. 

� S-a exprimat şi opinia că părinŃii şi copiii citaŃi pot avea calitatea de intervenient 

accesoriu, care nu pretinde un drept propriu, întrucât, prin ipoteză, în litigiul dedus judecăŃii este 

vorba despre un raport de filiaŃie, intervenientul sprijinind una dintre părŃile în litigiu. 

 

În final, s-a convenit că în aceste situaŃii trebuie recunoscute drepturi procesuale proprii 

(specifice unui intervenient) derivând din interesele proprii pe care părinŃii şi copiii le au în cauzele 

în care sunt citaŃi sau măcar din interesul de a interveni în sprijinul uneia dintre părŃi. 

S-a considerat că, în actualele condiŃii, părinŃii şi copiii care nu au calitatea procesuală de 

reclamanŃi sau pârâŃi vor fi citaŃi în procesul civil în baza legii, pentru opozabilitatea hotărârii 

judecătoreşti. 
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În măsura în care aceştia au un interes în cauză, ei pot dobândi calitatea de intervenient, cu 

toate drepturile procesuale care decurg din aceasta.  

 

DispoziŃii legale relevante din Codul civil: 

Art. 436. Citarea părinŃilor şi a copilului  

PărinŃii şi copilul vor fi citaŃi în toate cauzele referitoare la filiaŃie, chiar şi atunci când nu au 

calitatea de reclamant sau de pârât. 

 

b) Aplicarea în timp a art. 450 NCC din perspectiva prevederilor art. 5 alin. 2 şi 
art. 47 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 
privind Codul civil. Interpretarea noŃiunii de „acŃiune privitoare la filiaŃie” ce se 
regăseşte în art. 47 din Legea nr. 71/2011 

Prin „acŃiune privitoare la filiaŃie” înŃelegem orice acŃiune prin care se stabileşte sau se 

modifică filiaŃia faŃă de mamă sau faŃă de tată a unui copil.  

Apreciem că doar în privinŃa filiaŃiei dispoziŃiile legii noi se aplică numai copiilor născuŃi 

după intrarea în vigoare a acesteia; efectele stabilirii filiaŃiei nu pot fi supuse decât legii noi, în 

toate hotărârile pronunŃate după data intrării în vigoare a Codului civil. 

În privinŃa numelui pe care îl va purta copilul din afara căsătoriei, au fost exprimate două 

opinii: 

� Într-o opinie s-a considerat că numele copilului căruia i s-a stabilit filiaŃia faŃă de al doilea 

părinte ar fi supus legii vechi pentru copiii născuŃi anterior datei de 1 octombrie 2011, dispoziŃiile 

privind situaŃia legală a copilului fiind incluse de legiuitor în cadrul secŃiunii privind acŃiunile 

referitoare la filiaŃie. 

� Într-o altă opinie, care pare a fi majoritară, stabilirea filiaŃiei pentru copilul născut 

anterior intrării în vigoare a Codului civil va fi supusă legii vechi, în baza art. 47 din Legea nr. 

71/2011, iar efectele cu privire la situaŃia copilului vor fi supuse Codului civil, dându-se astfel 

eficienŃă art. 6 alin. (6) NCC.  

În baza Codului civil, numele copilului se stabileşte potrivit dispoziŃiilor art. 450 NCC. 

Noutatea constă în posibilitatea copilului de a lua numele reunite ale părinŃilor şi în modul de 

schimbare a numelui copilului în cazul stabilirii ulterioare a filiaŃiei faŃă de al doilea părinte. Astfel, 

dacă există acordul părinŃilor nu mai este nevoie de intervenŃia instanŃei în acest sens, numele 

copilului fiind schimbat prin declaraŃia concomitentă a ambilor părinŃi la serviciul de stare civilă la 

care a fost înregistrată naşterea, instanŃa intervenind doar în lipsa acordului părinŃilor. 
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DispoziŃii legale relevante din Codul civil: 

V. DispoziŃii comune privind acŃiunile referitoare la filiaŃie  

Art. 435. FiliaŃia legal stabilită  

(1) Atât timp cât o legătură de filiaŃie legal stabilită nu a fost contestată în justiŃie, nu se poate 

stabili, pe nicio cale, o altă filiaŃie.  

(2) DispoziŃiile art. 99 alin. (4) rămân aplicabile.  

 

Art. 436. Citarea părinŃilor şi a copilului  

PărinŃii şi copilul vor fi citaŃi în toate cauzele referitoare la filiaŃie, chiar şi atunci când nu au 

calitatea de reclamant sau de pârât.  

 

Art. 437. Inadmisibilitatea renunŃării  

(1) În acŃiunile privitoare la filiaŃie nu se poate renunŃa la drept.  

(2) De asemenea, cel care introduce o acŃiune privitoare la filiaŃie în numele unui copil sau al unei 

persoane puse sub interdicŃie judecătorească, precum şi copilul minor care a introdus singur, 

potrivit legii, o astfel de acŃiune nu pot renunŃa la judecarea ei.  

 

Art. 438. SituaŃia copilului  

(1) Prin hotărârea de admitere a acŃiunii instanŃa se pronunŃă şi cu privire la stabilirea numelui 

copilului, exercitarea autorităŃii părinteşti şi obligaŃia părinŃilor de a-l întreŃine pe copil.  

(2) În cazul în care admite o acŃiune în contestarea filiaŃiei, instanŃa poate stabili, dacă este cazul, 

modul în care copilul păstrează legături personale cu acela care l-a crescut. 

 

SECłIUNEA a 3-a. SituaŃia legală a copilului  

Art. 448. Egalitatea în drepturi a copiilor  

Copilul din afara căsătoriei a cărui filiaŃie a fost stabilită potrivit legii are, faŃă de fiecare părinte şi 

rudele acestuia, aceeaşi situaŃie ca şi aceea a unui copil din căsătorie.  

 

Art. 449. Numele copilului din căsătorie  

(1) Copilul din căsătorie ia numele de familie comun al părinŃilor săi.  
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(2) Dacă părinŃii nu au un nume comun, copilul ia numele unuia dintre ei sau numele lor reunite. În 

acest caz numele copilului se stabileşte prin acordul părinŃilor şi se declară, odată cu naşterea 

copilului, la serviciul de stare civilă.  

(3) În lipsa acordului părinŃilor, instanŃa de tutelă hotărăşte şi comunică de îndată hotărârea 

rămasă definitivă la serviciul de stare civilă unde a fost înregistrată naşterea.  

 

Art. 450. Numele copilului din afara căsătoriei  

(1) Copilul din afara căsătoriei ia numele de familie al aceluia dintre părinŃi faŃă de care filiaŃia a 

fost mai întâi stabilită.  

(2) În cazul în care filiaŃia a fost stabilită ulterior şi faŃă de celălalt părinte, copilul, prin acordul 

părinŃilor, poate lua numele de familie al părintelui faŃă de care şi-a stabilit filiaŃia ulterior sau 

numele reunite ale acestora. Noul nume de familie al copilului se declară de către părinŃi, împreună, 

la serviciul de stare civilă la care a fost înregistrată naşterea. În lipsa acordului părinŃilor se aplică 

dispoziŃiile art. 449 alin. (3).  

(3) În cazul în care copilul şi-a stabilit filiaŃia în acelaşi timp faŃă de ambii părinŃi, se aplică în mod 

corespunzător dispoziŃiile art. 449 alin. (2) şi (3). 

 

DispoziŃii legale relevante din Legea nr. 71/2011: 

Art. 47 

Stabilirea filiaŃiei, tăgăduirea paternităŃii sau orice altă acŃiune privitoare la filiaŃie este supusă 

dispoziŃiilor Codului civil şi produce efectele prevăzute de acesta numai în cazul copiilor născuŃi 

după intrarea lui în vigoare. 

 

c) Exercitarea de către instanŃa de tutelă a unor atribuŃii care aparŃineau 
autorităŃii tutelare în vechea reglementare (de exemplu, încuviinŃarea prealabilă 
a unor acte de dispoziŃie ale minorului, autorizaŃii în procedura succesorală), 
până la reglementarea prin lege a organizării şi funcŃionării instanŃei de tutelă.  

Întrucât natura acestor autorizări nu presupune existenŃa unor drepturi potrivnice, instanŃa de 

tutelă (în prezent secŃia specializată sau completul specializat din cadrul judecătoriei de la domiciliul 

minorului) va soluŃiona aceste cereri prin procedura necontencioasă, verificând interesul şi 

condiŃiile în care se solicită încheierea actului pentru care se solicită încuviinŃarea sau autorizarea. 

Este, de altfel, şi situaŃia celorlalte autorizări care sunt de competenŃa instanŃei de tutelă, cum ar fi, de 

exemplu, autorizarea căsătoriei minorului de 16 ani care nu este emancipat. 
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d) Modalitatea practică de aplicare a dispoziŃiilor art. 229 alin. (3) din Legea nr. 
71/2011 pentru punerea în aplicare a Noului Cod civil privind posibilitatea 
instanŃei de tutelă de a delega, prin încheiere, îndeplinirea unor atribuŃii 
referitoare la exercitarea tutelei către autoritatea tutelară; procedura aplicabilă 
şi dacă încheierea astfel pronunŃată este supusă căii de atac; autoritatea tutelară 
poate refuza delegarea?  

 

e) Modalitatea practică prin care instanŃa de tutelă poate verifica modul în care 
tutorele şi consiliul de familie îşi îndeplinesc atribuŃiile cu privire la minor şi 
bunurile acestuia, conform art. 151 NCC 

Controlul prevăzut de art. 151 NCC se referă la îndeplinirea atribuŃiilor privind tutela, atât în 

ceea ce priveşte ocrotirea persoanei minorului, cât şi administrarea bunurilor acestuia. 

Legea prevede că acest control trebuie să fie „efectiv şi continuu”. Considerăm că el se 

concretizează în îndeplinirea atribuŃiilor referitoare la autorizarea şi verificarea actelor pe care 

tutorele le îndeplineşte în această calitate, precum şi în coordonarea activităŃii consiliului de familie. 

Spre exemplu, controlul activităŃii tutorelui se va materializa în verificarea dărilor de seamă 

periodice ale tutorelui şi descărcarea acestuia de gestiune, autorizarea actelor de dispoziŃie ale 

tutorelui cu privire la bunurile minorului etc. 

S-au relevat o serie de probleme legate de numărul mare de dosare de tutelă care trec, în 

privinŃa administrării tutelei, de la autoritatea tutelară la instanŃa de tutelă.  

ParticipanŃii au fost informaŃi cu privire la existenŃa unui acord de colaborare încheiat între  

Judecătoria Târgu Mureş şi autoritatea tutelară. 

Acordul a fost încheiat având în vedere existenŃa a numeroase dosare de descărcări de tutelă 

în ceea ce priveşte majorii. Acordul nu conŃine posibilitatea delegării numirii curatorului special şi 

tutorelui, textele art. 2 coroborat cu art. 230 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 71/2011 fiind interpretate în 

sensul că dispoziŃiile din Decretul nr. 31/1954 sunt în vigoare, cu competenŃa autorităŃii tutelare 

păstrată (de exemplu, numirea tutorelui după admiterea punerii sub interdicŃie a bolnavului). S-a 

convenit un model de formular pe care tutorii îl vor completa, iar dosarul va fi înaintat instanŃei ca şi 

cum tutorele sesizează direct instanŃa. Autoritatea tutelară înaintează dosarul instanŃei prin adresă; ea 

îndeplineşte doar acte materiale, întreaga responsabilitatea referitoare la dosar rămânând 

judecătorului. Chiar dacă se deleagă atribuŃii, modul de îndeplinire a acestora de către autoritatea 

tutelară trebuie verificat de instanŃă.  
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Delegarea prevăzută de art. 229 alin. (3) din Legea nr. 71/2011 se referă la o parte dintre 

atribuŃiile instanŃei de tutelă cu privire la exercitarea tutelei privind bunurile minorului sau, după caz, 

la supravegherea modului în care tutorele administrează bunurile minorului. 

În lipsa unor dispoziŃii speciale, procedura este cea de drept comun. Întrucât în astfel de 

cauze nu se pun în discuŃie drepturi potrivnice unor persoane, procedura poate fi cea necontencioasă, 

reglementată de art. 331 şi urm. C. proc. civ. Încheierea pronunŃată în cadrul acestei proceduri este 

supusă recursului. 

S-a pus problema modului în care judecătorul trebuie să verifice administrarea bunurilor 

celui ocrotit prin tutelă, atât în privinŃa dovedirii tuturor cheltuielilor făcute de tutore, cât şi în 

privinŃa oportunităŃii acestor cheltuieli, subliniindu-se faptul că reglementarea instituŃiei tutelei este 

insuficientă sub acest aspect, motiv pentru care se  impune intervenŃia legislativă privind 

reglementarea procedurii administrării tutelei. În acest context, în practică a ridicat probleme 

gestionarea tutelei în ipoteza în care cheltuielile, deşi justificate de tutore, sunt vădit disproporŃionate 

faŃă de nevoile interzisului judecătoresc. S-a apreciat că dacă există diferenŃe considerabile între 

veniturile şi cheltuielile anuale ale interzisului judecătoresc ar trebui să se pună în vedere tutorelui să 

depună veniturile în plus într-un cont, urmând ca toate operaŃiunile privitoare la acel cont să facă în 

mod obligatoriu obiectul autorizării prealabile de către instanŃa de tutelă.  

S-a apreciat că problemele în această materie au apărut pe fondul decalării intrării în vigoare 

a noilor coduri (Codul civil şi Codul de procedură civilă), fiind necesară reglementarea condiŃiilor de 

organizare, funcŃionare şi resurselor specifice ce trebuie alocate instanŃei de tutelă (de exemplu, 

grefieri specializaŃi).  Totodată, constituirea consiliului de familiei, în cazurile în care aceasta va fi 

posibilă, poate fi extrem de utilă activităŃii desfăşurate de judecător în această materie. 

 

DispoziŃii legale relevante din Codul civil: 

Art. 151. Controlul instanŃei de tutelă  

(1) InstanŃa de tutelă va efectua un control efectiv şi continuu asupra modului în care tutorele şi 

consiliul de familie îşi îndeplinesc atribuŃiile cu privire la minor şi bunurile acestuia.  

(2) În îndeplinirea activităŃii de control, instanŃa de tutelă va putea cere colaborarea autorităŃilor 

administraŃiei publice, a instituŃiilor şi serviciilor publice specializate pentru protecŃia copilului sau 

a instituŃiilor de ocrotire, după caz. 

 

DispoziŃii legale relevante din Legea nr. 71/2011: 

Art. 229 
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(1) Organizarea, funcŃionarea şi atribuŃiile instanŃei de tutelă şi de familie se stabilesc prin legea 

privind organizarea judiciară. 

(2) Până la reglementarea prin lege a organizării şi funcŃionării instanŃei de tutelă:(…) 

c) autorităŃile şi instituŃiile cu atribuŃii în domeniul protecŃiei drepturilor copilului, respectiv a 

persoanei fizice continuă să exercite atribuŃiile prevăzute de reglementările în vigoare la data 

intrării în vigoare a Codului civil, cu excepŃia celor date în competenŃa instanŃei de tutelă. 

(3) Până la intrarea în vigoare a reglementării prevăzute la alin. (1), în vederea îndeplinirii 

atribuŃiilor referitoare la exercitarea tutelei cu privire la supravegherea modului în care tutorele 

administrează bunurile minorului, instanŃa de tutelă poate delega, prin încheiere, îndeplinirea unora 

dintre acestea autorităŃii tutelare. 

 

f) Procedura desemnării tutorelui de către instanŃa de tutelă, în situaŃia 
inexistenŃei unei rude, afin sau prieten al familiei minorului, care poate să 
îndeplinească această sarcină. 

În procedura desemnării tutorelui, instanŃa de tutelă va putea consulta consiliul de familie 

dacă există [art. 119 alin. (3)], sau va putea solicita sprijinul serviciului de autoritate tutelară, căreia îi 

va solicita indicarea unei persoane în acest sens. 

 

DispoziŃii legale relevante din Codul civil: 

Art. 119. Procedura de numire  

(1) Numirea tutorelui se face, cu acordul acestuia, de către instanŃa de tutelă în camera de consiliu, 

prin încheiere definitivă. Atunci când desemnarea tutorelui s-a făcut prin contract de mandat, cel 

desemnat tutore nu poate refuza numirea decât pentru motivele prevăzute la art. 120 alin. (2).  

(2) Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie.  

(3) În lipsa unui tutore desemnat, dacă instanŃa de tutelă a constituit consiliul de familie, numirea 

tutorelui se face, potrivit alin. (1), cu consultarea consiliului de familie.  

(4) Încheierea de numire se comunică în scris tutorelui şi se afişează la sediul instanŃei de tutelă şi la 

primăria de la domiciliul minorului.  

(5) Drepturile şi îndatoririle tutorelui încep de la data comunicării încheierii de numire.  

(6) Între timp, instanŃa de tutelă poate lua măsuri provizorii cerute de interesele minorului, putând 

chiar să numească un curator special. 
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g) Tipurile de acŃiuni care intră în competenŃa instanŃei de tutelă şi procedura de 
judecată aplicabilă în cazul unora dintre acestea [acŃiunea prin care se solicită 
autorizarea actelor de dispoziŃie ale minorului - art. 144 alin. (2) şi art. 145 Cod 
civil; constituirea consiliului de familie; numirea curatorului special sau 
validarea celui numit de notarul public în procedura succesorală - art. 150]. 
Rolul instanŃei de tutelă în desemnarea atribuŃiilor tutorelui, respectiv 
curatorului. ConŃinutul concret al acestora 

AcŃiunea prin care se solicită autorizarea actelor de dispoziŃie ale tutorelui minorului se poate 

soluŃiona prin procedura necontencioasă, printr-o încheiere supusă recursului, cu respectarea 

dispoziŃiilor art. 145 NCC. În fiecare situaŃie, autorizarea se va face după verificarea respectării 

interesului superior al copilului. 

Constituirea consiliului de familie se face de către instanŃa de tutelă tot în cadrul unei 

proceduri necontencioase. Pentru identificarea persoanelor care să fie membri ai consiliului de 

familie, instanŃa va putea solicita sprijinul autorităŃii tutelare sau al DirecŃiei generale pentru 

protecŃia copilului, după caz. 

Numirea curatorului special/validarea celui numit de notarul public în procedura succesorală 

(art. 150 NCC) se face de instanŃa de tutelă. Întrucât legea nu prevede o procedură pentru numirea 

sau validarea curatorului special, apreciem că, în baza art. 1 alin. (2) NCC, ar putea fi aplicată 

procedura prevăzută de lege pentru numirea tutorelui (art. 118 NCC). 

 

DispoziŃii legale relevante din Codul civil: 

Art. 118. Numirea tutorelui de către instanŃa de tutelă  

În lipsa unui tutore desemnat, instanŃa de tutelă numeşte cu prioritate ca tutore, dacă nu se opun 

motive întemeiate, o rudă sau un afin ori un prieten al familiei minorului, în stare să îndeplinească 

această sarcină, Ńinând seama, după caz, de relaŃiile personale, de apropierea domiciliilor, de 

condiŃiile materiale şi de garanŃiile morale pe care le prezintă cel chemat la tutelă. 

 

Art. 145. Autorizarea instanŃei de tutelă  

(1) InstanŃa de tutelă acordă tutorelui autorizarea numai dacă actul răspunde unei nevoi sau 

prezintă un folos neîndoielnic pentru minor.  

(2) Autorizarea se va da pentru fiecare act în parte, stabilindu-se, când este cazul, condiŃiile de 

încheiere a actului.  

(3) În caz de vânzare, autorizarea va arăta dacă vânzarea se va face prin acordul părŃilor, prin 

licitaŃie publică sau în alt mod.  
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(4) În toate cazurile, instanŃa de tutelă poate indica tutorelui modul în care se întrebuinŃează sumele 

de bani obŃinute. 

 

Art. 146. ÎncuviinŃarea şi autorizarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani  

(1) Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani încheie actele juridice cu încuviinŃarea scrisă a tutorelui 

sau, după caz, a curatorului.  

(2) Dacă actul pe care minorul care a împlinit vârsta de 14 ani urmează să îl încheie face parte 

dintre acelea pe care tutorele nu le poate face decât cu autorizarea instanŃei de tutelă şi cu avizul 

consiliului de familie, va fi necesară atât autorizarea acesteia, cât şi avizul consiliului de familie.  

(3) Minorul nu poate să facă donaŃii, altele decât darurile obişnuite potrivit stării lui materiale, şi 

nici să garanteze obligaŃia altuia.  

(4) Actele făcute cu încălcarea dispoziŃiilor alin. (1) - (3) sunt anulabile, dispoziŃiile art. 144 alin. (3) 

fiind aplicabile în mod corespunzător. 

 

Art. 150. Cazurile de numire a curatorului special  

(1) Ori de câte ori între tutore şi minor se ivesc interese contrare, care nu sunt dintre cele ce trebuie 

să ducă la înlocuirea tutorelui, instanŃa de tutelă va numi un curator special.  

(2) De asemenea, dacă din cauza bolii sau din alte motive tutorele este împiedicat să îndeplinească 

un anumit act în numele minorului pe care îl reprezintă sau ale cărui acte le încuviinŃează, instanŃa 

de tutelă va numi un curator special.  

(3) Pentru motive temeinice, în cadrul procedurilor succesorale, notarul public, la cererea oricărei 

persoane interesate sau din oficiu, poate numi provizoriu un curator special, care va fi validat ori, 

după caz, înlocuit de către instanŃa de tutelă. 

 

5. Concluzii şi propuneri de lege ferenda 

Dezbaterile purtate în cadrul conferinŃei au evidenŃiat faptul că practica neunitară în domeniul 

aplicării dispoziŃiilor noului Cod civil este generată, pe de o parte, de interpretările diferite care se 

dau unor norme legale privind instituŃii noi, care pot genera confuzii, şi sub acest aspect unificarea 

practicii s-ar putea realiza printr-o formare profesională unitară şi coerentă, coordonată de Institutul 

NaŃional al Magistraturii, iar pe de altă parte, din cauza redactării confuze sau a necorelării unor texte 
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de lege, care face necesară intervenŃia legiuitorului pentru corelarea sau modificarea unor dispoziŃii 

legale cuprinse în noul Cod civil sau în Legea nr. 71/2011.  

 

Din dezbaterile care au avut loc pot fi desprinse următoarele propuneri de lege ferenda: 

 

1. Clarificarea dispoziŃiilor art. 436 NCC referitor la calitatea în care vor fi citaŃi părinŃii 

şi copilul în cauzele privind filiaŃia în care nu au calitatea de reclamant sau de pârât şi 

drepturile procesuale de care aceştia beneficiază. 

2. Coroborarea dispoziŃiilor art. 379 alin. (1) NCC cu cele ale art. 42 din Legea nr. 71/2011 

şi cu dispoziŃiile art. 617 din Codul de procedură civilă, în privinŃa posibilităŃii 

pronunŃării divorŃului din culpa exclusivă a reclamantului atunci când nu există cerere 

reconvenŃională. 

3. Precizarea art. 380 NCC, în sensul că acŃiunea de divorŃ poate fi continuată de ceilalŃi 

moştenitori, cu excepŃia soŃului pârât. 

4. Elaborarea unei reglementări privind procedura instituŃiei tutelei, extrem de necesară 

instanŃei de tutelă, care a preluat de la autoritatea tutelară atribuŃii pentru îndeplinirea 

cărora nu există reglementate dispoziŃii procedurale. S-a propus chiar crearea unui 

grefier specializat în cadrul instanŃei de tutelă, cu atribuŃii privind administrarea 

tutelei. 

 

 

 

Material întocmit de:  

Jud. dr. Cristiana-Mihaela Crăciunescu 

Formator al Institutului NaŃional al Magistraturii (moderator) 

 

Nadia-Simona łăran 

Expert INM, Departamentul de formare profesională continuă 
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