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SENTINŢA CIVILĂ NR.4453
Pe rol se află judecarea cauzei de m inori şi familie privind pe re clamant ul B______ D_____ şi pe
pârât a F_____ M______ , având ca obiect ordonanţă preşedinţială stabilire program vizitare minor .
Dezbaterile şi susţinerile părţilor au avut loc la termenul de judecată din data de 19.06.2020 fiind
consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi
când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 22.06.2020,
când a hotărât următoarele:
INSTANTA,
Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:
Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi sub nr. XXXXXXXXXXXXX din 22 .05.2018,
reclamantul B______ D_____ a chemat in judecata pe pârâta F_____ M______ solicitând, pe calea
ordonanţei preşedinţiale, stabilirea unui program de păstrare a legăturilor personale a reclamantului cu
minora B______ D___ M______, născută la data de 08.09.2013 .
In motivare , a arătat că părţile au avut o relaţie de concubinaj din care s-a născut minora B______
D___ M______, relaţie ce în prezent a în cetat . Susţine reclamantul că a încercat să păstreze legătura
cu minora, deoarece aceasta era foarte ataşată de el, că a obţinut un program de vizitare minoră în
instanţele din Germania în fiecare zi de sâmbătă , iar pârâta l-a asigurat că îi va lăsa lui co pilul .
Susţine reclamantul că din luna august 2018 nu a mai putut să vadă efectiv minora, iar de când pârâta
a revenit în România refuză fără motiv să-i permită minorei să petreacă timp cu el . Arată reclamantul
că a cumpărat minorei o tabletă pentru a putea menţine legăturile personale, tabletă pe care minora nu
o mai are, deoarece e posibil ca pârâta să o fi vândut. Susţine pârâtul că a discutat cu pârâta despre
posibilitatea de a trimite minorei pachete , însă nu are încredere că de aceste bunuri s-ar bucura efectiv
minora, şi nu vor fi înstrăinate sau împărţite cu ceilalţi copii ai pârâtei, aceasta mai având încă trei
copii din alte relaţii.
Consideră reclamantul că sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale.



In drept, a inv ocat disp . art . 997 şi următoarele Cod proc . civ.
Acţiunea a fost legal timbrata.
Au fost depuse înscrisuri în susţinerea cererii in fotocopie.
Legal citat, pârâta a depus întâmpinare solicitând respingerea acţiunii. De asemenea a formulat cerere
reconvenţională, solicitând obligarea reclamantului-pârât la plata pensiei de întreţinere în favoarea
minorei . A apreciat pârâta-reclamantă faptul că cererea reclamantului este inadmisibilă, în condiţiile
în care solicită stabilirea unui program de vizitare la locuinţa sa din satul şi
___________________________, în condiţiile în care acesta locuieşte în Irlanda . De asemenea,
reclamantul are un program de vizitare fixat încă de când părţile locuiau în Germania. Susţine pârâta
că de-a lungul convieţuirii cu reclamantul acesta s-a manifestat violent fizic şi verbal faţă de copii şi
faţă de mama lor, iar din această cauză pârâtul a primit un ordin de protecţie de 10 zile pe care nu l-a
respectat şi în urma căruia a fost arestat. De asemenea, în perioada în care se aflau în Germania
pârâtul a exercitat în mod abuziv programul de vizitare, sens în care i s-a restrâns dreptul de vizitare al
minorei, fără a mai avea posibilitatea de a o ţine peste noapte în locuinţa sa. A apreciat pârâta că
acţiunea reclamantului este lipsită de interes întrucât acesta are deja un program de vizită stabilit,
astfel încât ar putea solicita modificarea programului iniţial stabilit.
Au fost depuse înscrisuri în susţinerea cererii in fotocopie.
La data de 28.02.2020 reclamantul-pârât a depus răspuns la întâmpinare , arătând că în temeiul
dispoziţiilor art. 403Cod civil instanţa de tutelă poate să modifice măsurile luate în ceea ce o priveşte
pe minoră, dacă împrejurările care au stat la baza acelora s-au schimbat.
Din dispoziţia instanţei a u fost efectuat e rapo a rt e de anchetă soci ală la reşedinţa ambelor părţi .
Părţile au solicitat, iar instanţa a încuviinţat ambelor părţi proba cu înscrisuri , proba testimonială cu
martora F_____ P______, pentru pârâta-reclamantă, interogatoriul părţilor şi înregistrări pe suport
CD.
Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa retine următoarele:
Părţile au avut o relaţie de concubinaj din care a rezultat minora B______ D___ M______, născută la
data de 08.09.2013 . În prezent relaţia de concubinaj dintre părţi s-a încheiat, minora locuind
împreună cu pârâta-reclamantă în România, iar reclamantul pârât locuieşte şi lucrează în străinătate.
Reclamantul a solicitat pe calea ordonanţei preşedinţiale stabilirea unui program de păstrare a
legăturilor personale ale reclamantului cu minora, iar pârâta-reclamantă a solicitat obligarea
reclamantului-pârât să contribuie la cheltuielile de creştere, învăţătură, educare şi pregătire
profesională ale minorei , raportat la veniturile realizate .
Pe lângă condiţiile generale de exercitare a acţiunii civile, referitoare la formularea unei pretenţii,
justificarea unui interes, capacitatea şi calitatea procesuală, admisibilitatea ordonanţei preşedinţiale
presupune îndeplinirea unor condiţii speciale, care se desprind din conţ inutul art. 997 alin. 1 Cod
proc. civ.
Cu privire la cererea de stabilire a unui program de legături personale, potrivit art. 997 alin.1 C.proc.
civ , instanţa de judecată, stabilind că ȋn favoarea reclamantului există aparenţa de drept, va putea să
ordone măsuri provizorii ȋn cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin
ȋntârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara . De asemenea, potrivit
art. 997 alin.5 C.proc.civ, pe cale de ordonanţă preşedinţială nu pot fi dispuse măsuri care să rezolve
litigiul pe fond şi nici măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă restabilirea situaţiei de fapt.
Din aceste dispoziţii legale, rezultă că admisibilitatea ordonanţei preşedinţiale presupune ȋndeplinirea
cumulativă a condiţiilor referitoare la: urgenţă, caracter vremelnic, aparenţă de drept şi neprejudecarea
fondului.
În ceea ce priveşte condiţia caracterului vremelnic , această condiţie este ȋndeplinită prin faptul că



măsura va fi dispusă până la soluţionarea d osarului având ca obiect stabilire program vizitare minor ,
dosar înregistrat pe rolul Judecătoriei Iaşi.
În ceea ce priveşte condiţia neprejudecării fondului , ȋn cadrul procedurii ordonanţei preşedinţiale
instanţa e investită să cerceteze doar aparenţa de drept şi nu fondul dreptului. Astfel, ȋn cauza de faţă
instanţa reţine această condiţie ȋndeplinită ȋntrucât, ȋn ceea ce priveşte stabilirea unui program de
vizită provizoriu ȋn favoarea tatălui minor ei , până la soluţionarea cererii pe fond ce face obiectul
unui dosar separat, aceasta nu ȋmpietează ȋn vreun fel interesului superior al copilului şi nici nu e de
natură a produce consecinţe ireparabile ulterior, ȋn cazul soluţionării dosarului pe fond ȋn defavoarea
pârâtei din prezenta cauză.
Cu privire l a existenţa unei aparenţe de drept ȋn favoarea reclamantului-pârât , instanţa constată
următoarele:
Conform art. 496 alin.5 C. civ., (5) Părintele la care copilul nu locuieşte în mod statornic are dreptul
de a avea legături personale cu minorul, la locuinţ a acestuia. Instanţa de tutelă poate limita exerciţiul
acestui drept, dacă aceasta este în interesul superior al copilului . De asemenea, potrivit art. 262 alin.2
C.civ, copilul care nu locuieşte la părinţii săi sau, după caz, la unul dintre ei are dreptul de a avea
legături personale cu aceştia. Exerciţiul acestui drept nu poate fi limitat decât în condiţiile prevăzute
de lege, pentru motive temeinice, luând în considerare interesul superior al copilului.
Prevederi ȋn acelaşi sens, referitoare la dreptul la vizitare al părintelui cu care copilul nu locuieşte ȋn
mod statornic, sunt reglementate de Legea nr. 272/2004, unde se arată, la art. 17, următoarele:
(1)Copilul are dreptul de a mentine relatii personale si contacte directe cu parintii, rudele, precum si
cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legaturi de ataşament. [...] (4)In caz de neintelegere
________________________ la modalitatile de exercitare a dreptului de a avea legaturi personale cu
copilul, instanta va stabili un program in functie de varsta copilului, de nevoile de ingrijire si educare
ale acestuia, de intensitatea legaturii afective dintre copil si parintele la care nu locuieste, de
comportamentul acestuia din urma, precum si de alte aspecte relevante in fiecare caz in parte.
Astfel, ȋn prezenta cauză, din probele administrate rezultă că legătura firească tată - cop i l este
periclitată ȋntrucât separarea părinţilor precum şi perioada lungă de timp în care tatăl nu a putut
menţine legătura cu minora a întrerupt comunicarea normală cu acesta . Or, simplele contacte
telefonice sau prin alte mijloace de comunicare, chiar să fi existat, nu sunt suficiente ȋn ceea ce
priveşte menţinerea acestei relaţii de familie tată -copi l . În consecinţă, având ȋn vedere dispoziţiile
legale aplicate la starea de fapt, instanţa reţine ȋndeplinită condiţia existenţei unei aparenţe de drept ȋn
favoarea reclamant ului-pârât .
În consecinţă instanţa urmează să admită în parte cererea formulată de pârâtul-reclamant B______
D_____ în contradictoriu cu pârâta-reclamantă F_____ M______ , stabilind în beneficiul
reclamantului un program de vizitare a minor e i B______ D___ M______ , cu posibilitatea luării
acesteia la reşedinţa reclamantului în modalitatea descrisă în dispozitivul prezentei hotărâri.
Cu privire la cererea de obligare a reclamantului-pârât de a contribui la cheltuielile de creştere şi
educare a le minor ei , instanţa reţine că, potrivit art. 529 al. 1 şi 2 C.civ. întreţinerea este datorată
potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti. Când întreţinerea este
datorată de părinte sau cel care înfiază, obligaţia de întreţinere se stabileşte până la o pătrime din
câştigul său pentru un copil, o treime pentru doi copii, şi o jumătate pentru trei sau mai mulţi copii.
Având în vedere că, în speţă, părţile au un copil minor şi că reclamantul-pârât este angajat , realizând
venituri constante în cuantum de 1600 euro, astfel cum a declarat în răspunsul dat la interogatoriu ,
instanţa urmează să îl oblige să plătească pârâtei-reclamante , în favoarea minorei B______ D___
M______, născută la 08.09.2013, în cuantum de ¼ din venitul net obţinut (1600 euro), dar nu mai
puţin de ¼ din din salariul minim net pe economie, de la data introducerii cererii reconvenţionale,
respectiv 13.02.2020, până la majoratul copilului . La stabilirea pensiei în bani instanţa urmează a



avea în vedere faptul că reclamantul-pârât locuieşte în străinătate, fiindu-i astfel dificil să asigure
executarea obligaţiei de întreţinere în natură, iar pe de altă parte, chiar reclamantul a arătat în acţiunea
introductivă că este reticent în a-i trimite minorei bunuri, întrucât nu are încredere că de aceste bunuri
s-ar bucura efectiv minora, şi nu vor fi înstrăinate sau împărţite cu ceilalţi copii ai pârâtei.
În temeiul art. 453Cod procedură civilă, instanţa va obliga pârâta reclamantă să achite reclamantului-
pârât suma de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat şi taxă
judiciară de timbru, proporţional cu capetele de cerere admise.
Totodată va lua act că pârâta-reclamantă îşi rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale
separată.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,
HOTĂRĂŞTE:
Admite în parte cererea formulată de către pârâtul-reclamant B______ D_____, având CNP
xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul procedural ales la Cabinet de Avocat P ăun G eorgiana, cu sediul în
Iaşi, ______________________.1-3, ___________________.C. Office Center, Birou nr.07, jud.Iaşi în
contradictoriu cu pârâta-reclamantă F_____ M______ , având CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul
procedural ales la C abinet de A vocat C________ A__________ M_____, cu sediul în Iaşi,
Al.Rozelor, nr.5, ___________, ______________ .
Admite cererea reconvenţională formulată de pârâta-reclamantă F_____ M______ în contradictoriu cu
pârâtul-reclamant B______ D_____.
Stabileşte temporar, până la soluţionarea dosarului XXXXXXXXXXXXX, în beneficiul
reclamantului următorului program de vizitare a minorei B______ D___ M______, născută la
08.09.2013:
- În o saptămână în perioada vacanţei de P____, incluzând prima şi a doua zi de P____ în anii impari,
cu posibilitatea luării minorei la locuinţa reclamantului din România, urmând a prima şi a doua zi de
P____ din anii pari minora să le petreacă alături de mamă;
- În perioada 04.01. - 10.01.2021, iar în rest, pentru perioada vacanţelor de iarnă ulterioare, prima
jumătate de vacanţă de iarnă (incluzând Crăciunul), în anii impari, iar a doua jumătate din vacanţa de
iarnă (incluzând Revelionul), în anii pari, cu posibilitatea luării minorei la locuinţa reclamantului din
România;
- Două săptămâni în perioada vacanţei de vară în perioada 15 – 30 august, cu posibilitatea luării
minorei la locuinţa reclamantului din România;
- Convorbiri telefonice sau prin reţelele de comunicare la distanţă prin internet, zilnic, între orele
18:00 – 19:00. În acest sens obligă pârâta să anunţe reclamantul cu privire la eventuala schimbare a
numărului de telefon sau a contului său de socializare.
- Programul de vizitare încuviinţat reclamantului include şi transmiterea acestuia, de către persoana la
care locuieşte minora, a informaţiilor referitoare la copil, cum sunt fotografiile recente, evaluările
medicale sau şcolare;
- Ori de câte ori minora îşi exprimă dorinţa de a veni în vizită la reclamant, suplimentar programului
anterior încuviinţat.
Obligă pârâtul-reclamant B______ D_____ la plata unei pensii lunare de întreţinere în favoarea
minorei B______ D___ M______, născută la 08.09.2013, în cuantum de ¼ din venitul net obţinut
(1600 euro), dar nu mai puţin de ¼ din din salariul minim net pe economie, de la data introducerii
cererii reconvenţionale, respectiv 13.02.2020, până la majoratul copilului.
Obligă pârâta reclamantă să achite reclamantului-pârât suma de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli de
judecată, reprezentând onorariu de avocat şi taxă judiciară de timbru, proporţional cu capetele de



cerere admise.
Ia act că pârâta-reclamantă îşi rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.
Executorie.
Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare, cererea de apel urmând a se depune la
Judecătoria Iaşi.
Pronunţată azi, 22.06.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Preşedinte, Grefier,
D______ C_____ D______ C_____
Red./Tehnored./D.C./D.C.
4 ex./ 24.06.2020
Acest document este preluat şi procesat de o aplicaţie realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania
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