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Abstract: Articolul analizează principalele 
efecte ale divorţului cu privire la raporturile dintre 
părinţi şi copii aşa cum sunt ele reglementate de 
prevederile noului Cod civil. După o scurtă parte 
introductivă sunt prezentate: locuinţa copilului după 
divorţ, exercitarea autorităţii părinteşti, fiind 
examinate cazurile de exercitare comună a autorităţii 
părinteşti, exercitare autorităţii părinteşti de către un 
singur părinte şi exercitarea autorităţii părinteşti de 
către alte persoane, drepturile părintelui separat de 
copil, stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile 
de creştere, educare, învăţătură şi pregătire 
profesională, precum şi modificarea măsurilor luate 
cu privire la copil. 
 
 Cuvinte cheie: copil, părinţi, divorţ, 
autoritatea părintească, locuinţa copilului 
 
 

1. Consideraţii introductive 
 

 Divorţul este de natură să producă o 
serie de consecinţe pe planul raporturilor 
dintre părinţi şi copii lor minori, în special cu 
privire la: locuinţa copilului după divorţ, 
exercitarea autorităţii părinteşti1, drepturile 
părintelui separat de copil, stabilirea 
contribuţiei părinţilor la cheltuielile de 
creştere, educare, învăţătură şi pregătire 
profesională. Aceste efecte pe care divorţul 
le produce în raporturile dintre părţi şi copii 
sunt reglementate în art. 396 şi urm. Din noul 
Cod civil, cuprinse în Secţiunea a 2-a 
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Abstract: The article analyses the main 
divorce effects regarding the reports between parents 
and the child as they are regulated by the stipulations 
of the new Civil Code. After a short introduction, it 
presents: the child’s domicile after the divorce, the 
exertion of the parental authority, by examining the 
cases of common exertion of the parental authority, 
the exertion of the parental authority by a single 
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1. Introductive considerations 
 

 The divorce may produce a series of 
consequences at the level of the report between 
parents and their minor children, especially 
regarding: the child’s domicile after the 
divorce, the exertion of the parental 
authority26, the rights of the parent separated 
from the child, the establishment of the 
parents’ contribution to the expenses for 
raising, educating, learning and professionally 
training the child. These effects produced by 
the divorce in the reports between the parties 
and the children are regulated in art. 396 and 
the following. From the new Civil Code, 
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„Efectele divorţului” din Capitolul VII 
„Desfacerea căsătoriei” al Titlului II 
„Căsătoria” din Cartea a II-a „Despre 
familie” 
 Asupra raporturilor dintre părinţii 
divorţaţi şi copiii lor minori instanţa de tutelă 
trebuie să hotărască, odată cu pronunţarea 
divorţului ţinând seama, conform art. 396 
alin. 1 din noul Cod civil de: interesul 
superior al copiilor, de concluziile raportului 
de anchetă psihosocială, precum şi, dacă este 
cazul, de învoiala părinţilor pe care îi ascultă. 
De asemenea, ascultarea copilului este 
obligatorie fiind aplicabile prevederile art. 
2642 din noul Cod civil. 
 

2. Locuinţa copilului după divorţ 
 

 Odată cu pronunţarea divorţului 
instanţa de tutelă trebuie să stabilească 
locuinţa copilului minor, aplicând 
prevederile art. 400 din noul Cod civil care 
reglementează locuinţa copilului după divorţ. 
Din prevederile art. 400 alin. 1 din noul Cod 
civil rezultă că părinţii se pot înţelege cu 
privire la locuinţa acestuia după divorţ însă 
înţelegerea lor trebuie să fie conformă cu 
interesul superior al copilului pentru a fi 
încuviinţată de către instanţă. În temeiul 
aceluiaşi articol,  în lipsa înţelegerii dintre 
părinţi sau dacă aceasta este contrară 
interesului superior al copilului locuinţa 
acestuia va fi stabilită de către instanţă la 
părintele cu care locuieşte în mod statornic 
(art. 400 alin. 1 din noul Cod civil). Dacă 
până la divorţ copilul a locuit cu ambii 
părinţi art. 400 alin. 2 din noul Cod civil 
arată că instanţa îi va stabili locuinţa la unul 
dintre ei ţinând seama de interesul său 
superior3.  Instanţa are şi posibilitatea 
prevăzută de art. 400 alin. 3 ca, în mod 
excepţional, şi numai dacă este în interesul 
superior al copilului, să stabilească locuinţa 
acestuia la bunici sau la alte rude ori 
persoane, cu consimţământul acestora, ori la 
o instituţie de ocrotire. 
 
 

contained in Section 2 “Divorce Effects” of 
Chapter VII “Marriage Dissolution” of Title II 
“Marriage” of Book II “About Family”.  
 On the reports between the divorced 
parents and their minor children, the 
guardianship court should decide, at the same 
time with the divorce pronouncing 
considering, according to art. 396 paragraph 1 
of the new Civil Code, regarding: the 
children’s high interest, the conclusions of the 
psycho-social investigation report, and also, 
where appropriate, the consent of the parents 
they listen to. Also, the child’s hearing is 
compulsory, as the stipulations of art. 26427 of 
the new Civil Code are applicable. 
 

2. The child’s domicile after the 
divorce  

 
 At the same time with the divorce 
pronouncing, the guardianship court should 
establish the minor child’s domicile, applying 
the stipulations of art. 400 of the new Civil 
Code regulating the child’s domicile after the 
divorce. From the stipulations of art. 400 
paragraph 1 of the new Civil Code, it results 
that the parents may agree regarding the 
child’s residence after the divorce, but their 
consent should be in compliance with the 
child’s high interest for being consented by the 
court. Based on the same article, in the absence 
of the consent between the parents or if it is 
against the child’s high interest, the child’s 
domicile is established by the court at the 
parent whom he or she constantly lives with 
(art. 400 paragraph 1 of the new Civil Code). If 
the child has lived with both of the parents 
until the divorce, art. 400 paragraph 2 of the 
new Civil Code shows that the court 
establishes the child’s domicile at one of the 
parents, considering his or her high interest28.  
The court has only the possibility stipulated by 
art. 400 paragraph 3 to establish exceptionally 
and only if this is the child’s high interest, the 
child’s domicile at the grandparents or at other 
family members or persons, with their consent, 
or at a protecting institution. 
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 3. Exercitarea autorităţii părinteşti 
 
 3.1. Exercitarea autorităţii părinteşti 
de către ambii părinţi 
 Aspecte privind regula exercitării în 
comun a autorităţii părinteşti Ca element de 
noutate, dispoziţiile art. 397 din noul Cod 
civil consacră regula că autoritatea 
părintească revine în comun ambilor părinţi 
şi după divorţ, afară de cazul în care instanţa 
decide altfel. Comentând prevederile art. 397 
din noul Cod civil doctrina a arătat că 
instanţa nu trebuie să se pronunţe asupra 
exercitării autorităţii părinteşti  după divorţ 
decât dacă ia măsura de excepţie la care 
trimite partea finală a art. 397; în lipsa unei 
astfel de menţiuni în considerentele şi în 
dispozitivul hotărârii, autoritatea părintească 
se va exercita şi după divorţ de ambii părinţi 
potrivit principiului din art. 397 din noul Cod 
civil4. 
 Pronunţându-se cu privire la 
exercitarea autorităţii părinteşti la desfacerea 
căsătoriei practica judiciară a statuat că după 
intrarea în vigoare a noului Cod civil nu mai 
este prevăzută instituţia încredinţării 
minorului ci aceea de autoritate părintească5. 
Această formulare este însă inexactă întrucât 
instituţia autorităţii părinteşti, în ansamblul 
ei, o înlocuieşte pe aceea a ocrotirii părinteşti 
reglementată anterior de Codul familiei. Cât 
priveşte noţiunea de încredinţare prevăzută 
de dispoziţiile aceluiaşi Cod al familiei, 
aceasta a fost înlocuită cu regula exercitării 
comune a autorităţii părinteşti. 
 Stabilirea locuinţei copilului la divorţ 
nu echivalează, aşadar, cu încredinţarea 
acestuia. Aşa cum am arătat mai sus privitor 
la stabilirea locuinţei copilului instanţa are 
următoarele posibilităţi: 
 - să stabilească locuinţa copilului la 
unul dintre părinţi, fie la părintele cu care 
locuieşte în mod statornic, fie la oricare 
dintre ei, ţinând seama de interesul superior 
al copilului, dacă până la divorţ copilului a 
locuit cu ambii părinţi. În aceste cazuri actele 
de îngrijire curente care vor fi exercitate 
exclusiv de către părintele la care locuieşte 

 3. Exertion of the parental authority  
 
 3.1. The exertion of the parental 
authority by both of the parents  
 Aspects regarding the rule of the 
common exertion of the parental authority As 
a new element, the stipulations of art. 397 of 
the new Civil Code consecrates the rule 
according to which the parental authority 
commonly belongs to both of the parents after 
the divorce, except for the case when the court 
decides differently. By commenting the 
stipulations of art. 397 of the new Civil Code, 
the doctrine showed that the court should not 
pronounce on the exertion of the parental 
authority after divorce unless it takes the 
exceptional measured mentioned by the final 
part of art. 397; in the absence of such a 
mention in the reasons and in the device of the 
decision, the parental authority may also be 
exerted after the divorce by both of the parents 
according to the principle of art. 397 of the 
new Civil Code29. 
 Pronouncing regarding the exertion of 
the parental authority until the marriage 
dissolution, the judicial practice decided that, 
after the validation of the new Civil Code, the 
institution of the minor’s entrustment is not 
stipulated anymore, but the parental authority 
institution30. But this wording is inexact 
whereas the institution of the parental 
authority, in its ensemble, replaces the one of 
the parental protection previously regulated by 
the Family Code. Regarding the entrustment 
notion stipulated by the same Family Code, it 
was replaced by the rule of the common 
exertion of the parental authority. 
 Therefore, the establishment of the 
child’s domicile when the divorce occurs is not 
equivalent to his or her entrustment. As we 
have shown above regarding the establishment 
of the child’s domicile, the court has the 
following possibilities: 
 - to establish the child’s domicile at 
one of the parents, either the parents whom he 
or she constantly lives with, or at any of the 
them, considering the child’s high interest, if 
the child had lived with both of the parents 
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minorul6. Stabilirea locuinţei copilului la 
unul dintre părinţii săi nu afectează însă 
celelalte aspecte ale autorităţii părinteşti care 
continuă să fie exercitată împreună de către 
părinţii divorţaţi. Exercitarea în comun a 
autorităţii părinteşti impune ca părintele la 
care minorul locuieşte să se consulte cu 
celălalt părinte cu privire la elementele 
fundamentale care privesc viaţa copilului7 
astfel încât, deciziile importante cu privire la 
creşterea şi educarea minorului vor fi luate 
de părinţi în comun (de exemplu în probleme 
privind sănătatea, şcolarizarea etc.). 
 - să stabilească locuinţa acestuia la 
bunici sau la alte rude ori persoane, cu 
consimţământul acestora, ori la o instituţie de 
ocrotire, însă numai în mod excepţional, şi 
numai dacă este în interesul superior al 
copilului, caz în care art. 400 alin. 3 din  noul 
Cod civil arată că acestea exercită 
supravegherea copilului şi îndeplinesc toate 
actele obişnuite privind sănătatea, educaţia şi 
învăţătura sa iar celelalte aspecte ale 
autorităţii părinteşti continuă să fie 
exercitate, sau, după caz, îndeplinite în 
comun de către părinţi. 

Prezumţia de acord. Pentru a facilita 
exerciţiul cotidian al autorităţii părinteşti 
legiuitorul reglementează în noul Cod civil o 
prezumţie de acord care permite fiecăruia 
dintre părinţi să acţioneze singur atunci când 
face un act cu caracter curent al autorităţii 
părinteşti. În acest sens art. 503 alin. 2 din 
noul Cod civil prevede că faţă de terţii de 
bună credinţă oricare dintre părinţi, care 
îndeplineşte singur un act curent pentru 
exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor părinteşti este prezumat că are şi 
consimţământul celuilalt părinte. Aşadar, în 
concepţia legiuitorului român, exerciţiul 
comun al autorităţii părinteşti nu implică, în 
fapt, participarea materială a fiecăruia dintre 
părinţi la îndeplinirea actelor curente pentru 
exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor părinteşti. 

Această prezumţie care însoţeşte pe 
fiecare dintre părinţi atunci când face singur 
un act curent pentru exercitarea autorităţii 

until the divorce. In these cases, the current 
caring acts which will are exclusively exerted 
by the parent whom the minor lives with31. 
The establishment of the child’s domicile at 
one of his or her parents does not affect the 
other aspects of the parental authority which 
continues to be exerted together by the 
divorced parents. The common exertion of the 
parental authority imposes for the parent where 
the minor lives, to consult the other parent 
regarding the basic elements related to the 
child’s life32 so that the important decisions 
regarding the minor’s raising and education are 
made together by the parents (for example, in 
problems regarding the health, the schooling 
etc.). 
 - to establish the child’s domicile at the 
grandparents or at other family members or 
person, with their consent, or at a protecting 
institution, but only exceptionally and if this is 
the child’s high interest, a case when art. 400 
paragraph 3 of the new Civil Code shows that 
these exert the child’s surveillance and 
accomplish all the usual acts regarding the 
health, the education and the schooling, and 
the other aspects of the parental authority 
continue to be exerted or, where appropriate, 
accomplished in common by the parents. 

The agreement presumption. For 
facilitating the daily exertion of the parental 
authority, the legislator regulates in the new 
Civil Code, an agreement presumption 
allowing every parent to act by themselves 
when it is about an usual act of the parental 
authority. In this sense art. 503 paragraph 2 of 
the new Civil Code stipulates that, to the 
honest thirds, any parent accomplishing by 
themselves a usual act for exerting the parental 
rights and accomplishing the parental 
obligations, is presumed as having the other 
parent’s consent. Therefore, in the Romanian 
legislator’s conception, the common exertion 
of the parental authority does not actually 
involve the material participation of both of the 
parents to the accomplishment of the usual acts 
for exerting the parental rights and for 
accomplishing the parental obligations. 

This presumption accompanying each 
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părinteşti funcţionează numai faţă de terţi şi 
numai dacă aceştia sunt de bună credinţă. Ea 
le conferă acestora securitate juridică prin 
faptul că le dă posibilitatea să trateze doar cu 
un singur părinte, autorizându-i să-i acorde 
acestuia încredere totală. Buna credinţă a 
terţilor se prezumă până la proba contrară. 

Prezumţia reglementată de art. 503 
alin. 2 din noul Cod civil are caracter relativ8 
putând fi răsturnată prin proba contrară de 
către părintele care s-a opus încheierii 
actului, dacă reuşeşte să facă dovada 
opunerii sale, precum şi a faptului că terţul a 
fost de rea-credinţă în sensul că a cunoscut 
dezacordul cu privire la respectivul act. 

Prezumţia legală are ca obiect numai 
acte curente făcute pentru exercitarea 
drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor 
părinteşti.  Legiuitorul nu arată nici măcar cu 
titlu de exemplu ce fel de acte intră în 
această categorie, astfel că, în caz de 
contestaţie din partea părintelui neparticipant 
la act revine instanţei de tutelă misiunea de a 
stabili dacă actul îndeplinit de către celălalt 
părinte face parte sau nu din categoria actelor 
curente la care se referă art. 503 alin. 2 din 
noul Cod civil. În doctrină9 s-a apreciat că un 
act excede categoriei actelor curente dacă 
pentru exerciţiul unui anume drept sau 
îndeplinirea unei anume îndatoriri părinteşti 
este necesară, potrivit dispoziţiei exprese a 
legii, învoiala părinţilor cum ar fi spre 
exemplu: stabilirea numelui copilului din 
căsătorie în cazul în care părinţii nu au nume 
comun (art. 449 alin. 2 din noul Cod civil); 
stabilirea numelui copilului din afara 
căsătoriei care, având filiaţia stabilită faţă de 
unul dintre părinţi, îşi stabileşte ulterior 
filiaţia şi faţă de celălalt părinte (art. 450 
alin. 2 din noul Cod civil); stabilirea 
locuinţei copilului dacă părinţii nu locuiesc 
împreună (art. 496 alin. 2 din noul Cod 
civil); schimbarea locuinţei copilului 
împreună cu părintele la care locuieşte dacă 
afectează exerciţiul autorităţii sau al unor 
drepturi părinteşti (art. 497 alin. 1 din noul 
Cod civil). 
 Întrucât atunci când instituie în art. 

parent when they accomplish a usual act for 
exerting the parental authority works only in 
report to the thirds and only if they are honest. 
It offers them juridical security by the fact that 
it offers them the possibility to treat with only 
one parent, authorizing them to grant him or 
her total trust. The thirds’ honesty is presumed 
until the contrary is proved. 

The presumption regulated by art. 503 
paragraph 2 of the new Civil Code is relative33 
as it may be turned over by the contrary 
evidence by the parent who opposed to the 
accomplishment of the document, if it 
manages to prove the opposition, and also of 
the fact that the third was dishonest, namely he 
or she knew about the disagreement regarding 
that act. 

The legal presumption has as object 
only usual acts for the exertion of the parental 
rights and the accomplishment of the parental 
obligations.  The legislator does not show, not 
even as an example, the type of acts of this 
category so that, in case of contestation from 
the parent who does not participate to the act, 
the guardianship court should establish if the 
act accomplished by the other parent is or is 
not from the category of the usual acts 
mentioned by art. 503 paragraph 2 of the new 
Civil Code. The doctrine34 appreciated that an 
act exceeds the category of the usual acts if, for 
the exertion of a certain parental right or for 
the accomplishment of a certain parental 
obligation, it is necessary, according to the 
express stipulation of the law, the parents’ 
consent, for example: establishing the name of 
the child resulted from the marriage when the 
parents have no common name (art. 449 
paragraph 2 of the new Civil Code); 
establishing the name of the child resulted 
from outside the marriage, who subsequently 
establishes the filiation to the other parent, as 
he or she already has the filiation established to 
one of the parents (art. 450 paragraph 2 of the 
new Civil Code); establishing the child’s 
domicile if the parents do not live together (art. 
496 paragraph 2 of the new Civil Code); 
changing the child’s domicile together with the 
parent where he or she lives with, if this affects 
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503 alin. 2 prezumţia de acord legiuitorul nu 
distinge între părinţii căsătoriţi şi cei 
divorţaţi, această prezumţie continuă a se 
aplica şi după divorţ în caz de exercitare 
comună a autorităţii părinteşti. În consecinţă, 
Faţă de terţii de bună credinţă fiecare dintre 
părinţi continuă să fie prezumat că acţionează 
cu acordul celuilalt când face singur un act 
curent pentru exercitarea drepturilor şi 
îndeplinirea obligaţiilor părinteşti (de 
exemplu o cerere de înscriere a copilului la 
şcoală)10. 
  Învoiala părinţilor. Fără a distinge 
între părinţi în timpul căsătoriei şi părinţi 
după desfacerea căsătoriei legiuitorul român 
stabileşte în art. 506 din noul Cod civil că 
părinţii se pot înţelege cu privire la 
exercitarea autorităţii părinteşti sau cu privire 
la luarea unei măsuri de protecţie a copilului 
dacă este respectat interesul superior al 
acestuia şi cu încuviinţarea instanţei de 
tutelă. Într-o atare situaţie ascultarea 
copilului este obligatorie fiind aplicabile 
dispoziţiile art. 264 din noul Cod civil. 
Pentru a produce efecte învoiala părinţilor 
trebuie omologată de către instanţă iar pentru 
a fi omologată înţelegerea trebuie să respecte 
interesul superior al copilului. Aşadar, 
prevederile art. 506 din noul Cod civil 
instituie rolul de supraveghere şi control al 
instanţei de tutelă chiar şi în situaţia în care 
părinţii se înţeleg ceea ce înseamnă că simpla 
prezentare a unei convenţii nu este suficientă 
pentru a putea fi încuviinţată de către 
instanţă11. 
 Înţelegerile neomologate de către 
instanţa de tutelă nu pot fi considerate 
valabile, mai ales dacă prin ele se renunţă la 
un drept care aparţine copilului sau este în 
interesul acestuia ori se recunoaşte un drept 
care nu este consacrat legal, datorită 
caracterului de ordine publică pe care îl are 
autoritatea părintească12 
 Neînţelegerile dintre părinţi. Regula 
exercitării comune a autorităţii părinteşti nu 
trebuie înţeleasă în sensul că este imperativ 
necesar ca părinţii să ajungă la un consens, în 
toate cazurile. Astfel, în practică pot apărea 

the exertion of the parental authority or of the 
parental rights (art. 497 paragraph 1 of the new 
Civil Code). 
 Whereas the legislator does not 
distinguishes between the married parents and 
the divorced ones, when it institutes in art. 503 
paragraph 2 the agreement presumption, this 
presumption continues to apply after the 
divorce in case of common exertion of the 
parental authority. Consequently, to the honest 
thirds, both of the parents continues to be 
presumed as acting with the other’s consent 
when they accomplish by themselves a usual 
act for exerting the parental rights and for 
accomplishing the parental obligations (for 
example, an application for the child’s 
registration in school)35. 
  The parent’s consent. Without 
distinguishing between the parents during the 
marriage and after dissolving the marriage, the 
Romanian legislator establishes in art. 506 of 
the new Civil Code that the parents may agree 
on the exertion of the parental authority or 
regarding the taking of a child’s protection 
measure, if the child’s high interest is respected 
and with the consent of the guardianship court. 
In such a situation, the child’s hearing is 
compulsory, applying the stipulations of art. 
264 of the new Civil Code. For producing 
effects, the parents’ consent should be 
homologated by the court and, for being 
homologated, the consent should respect the 
child’s high interest. Therefore, the stipulations 
of art. 506 of the new Civil Code institute the 
surveying and controlling role of the 
guardianship court, even when the parents 
agree, which means that the simple 
presentation of a convention is not enough for 
being consented by the court36. 
 The consents non-homologated by the 
guardianship court cannot be considered as 
valid, especially if they give up a right 
belonging to the child or in the child’s interest 
or if they recognize a right which is not legally 
consecrated, due to the public order feature of 
the parental authority37 
 The discords between parents. The rule 
of the common exertion of the parental 
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neînţelegeri între părinţi în pofida consacrării 
regulii că autoritatea părintească se exercită 
în comun de către aceştia. Legiuitorul a avut 
în vedere această realitate stabilind în art. 
486 din noul Cod civil că în cazul în care 
între părinţi apar neînţelegeri cu privire la 
exerciţiul drepturilor sau la îndeplinirea 
îndatoririlor părinteşti hotărăşte instanţa 
tutelară potrivit interesului superior al 
copilului, după ascultarea părinţilor şi luând 
în considerare concluziile raportului referitor 
la ancheta psihosocială. Ascultarea copilului 
este obligatorie, fiind aplicabile prevederile 
art. 264. 
 3.2. Exercitarea autorităţii părinteşti 
de către un singur părinte 
 Regula exercitării în comun a 
autorităţii părinteşti de către părinţii divorţaţi 
nu este, în sistemul noului Cod civil, o regulă 
absolută. Astfel, prin excepţie de la această 
regulă art. 398 alin. 1 din noul Cod civil 
reglementează posibilitatea instanţei de a 
hotărî, atunci când există motive temeinice, 
şi având în vedere interesul superior al 
copilului ca autoritatea părintească să fie 
exercitată numai de către unul dintre părinţi. 
În ceea ce îl priveşte pe celălalt părinte 
alineatul 2 al aceluiaşi articol arată că el 
păstrează dreptul de a veghea asupra modului 
de creştere şi educare a copilului, precum şi 
dreptul de a consimţi la adopţia acestuia. De 
asemenea, acest părinte este şi titularul 
dreptului de a menţine legături personale cu 
copilul iar în sarcina lui cade obligaţia de 
întreţinere a acestuia. 
 3.3. Exercitarea autorităţii părinteşti 
de către alte persoane 
 În mod excepţional, instanţa de tutelă 
poate să hotărască plasamentul copilului din 
căsătoria care se desface sau se desfiinţează 
sau a celui din afara căsătoriei la o rudă sau 
la o altă familie ori persoană, cu 
consimţământul acestora sau într-o instituţie 
de ocrotire (art. 399 alin. 1 din noul Cod 
civil). Într-o astfel de situaţie părinţii vor 
avea numai exerciţiul drepturilor părinteşti 
cu privire la bunurile minorului întrucât, 
potrivit art. 399  alin. 1 teza finală din noul 

authority should not be understood as it is 
imperatively necessary for the parents to reach 
a consensus, in every case. Thus, in practice, 
there may be discords between the parents 
despite of the consecration of the rule 
according to which the parental authority is 
exerted in common by them. The legislator 
considered this reality, establishing in art. 486 
of the new Civil Code that, if there are discords 
between the parents regarding the exertion of 
the parental rights or the accomplishment of 
the parental obligations, the guardianship court 
decides according to the child’s high interest, 
after hearing the parents and considering the 
conclusions of the report referring to the 
psycho-social investigation. The child’s 
hearing is compulsory, applying the 
stipulations of art. 264. 
 3.2. The exertion of the parental 
authority by only one parent  
 The rule of the common exertion of the 
parental authority by the divorced parents is 
not an absolute rule, in the system of the new 
Civil Code. Thus, as an exception from this 
rule, art. 398 paragraph 1 of the new Civil 
Code regulate the court possibility to decide, 
when there are strong reasons, and considering 
the child’s high interest, for the parental 
authority to be exerted by only one of the 
parents. Regarding the other parent, paragraph 
2 of the same article shows that he or she keeps 
the child’s raising and education, and also the 
right to consent to the child’s adoption. This 
parent is also the holder of the right to keep 
personal connections to the child and 
responsible for supporting the child. 
 3.3. The exertion of the parental 
authority by other persons  
 Exceptionally, the guardianship court 
may decide the investment of the child from 
the dissolved or annulled marriage or of the 
child from outside the marriage to a family 
member or to another person, with their 
consent or in a protecting institution (art. 399 
paragraph 1 of the new Civil Code). In such a 
situation, parents have only the exertion of the 
parental rights regarding the minor’s goods 
whereas, according to art. 399 paragraph 1 of 
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Cod civil drepturile şi îndatoririle părinteşti 
privitoare la persoana copilului vor fi 
exercitate şi îndeplinite de către ruda, 
persoana, familia sau instituţia de ocrotire 
căreia i-a fost plasat copilul. În temeiul 
alineatului 2 al aceluiaşi articol instanţa va 
stabili dacă drepturile cu privire la bunurile 
copilului se exercită de către părinţi în 
comun sau de către unul dintre ei. 
 
 4. Drepturile părintelui separat de 
copil 
 
 În conformitate cu prevederile art. 
401 alin. 1 din noul Cod civil, în cazurile 
prevăzute de art. 400, părintele sau, după 
caz, părinţii separaţi de copilul lor au dreptul 
de a avea legături personale cu acesta. 

Legăturile personale între părinte sau, 
după caz, părinţi şi copil constituie un element 
fundamental al vieţii de familie. Dată fiind 
importanţa menţinerii lor relaţiile personale 
dintre părinţi şi copil sunt ocrotite, la nivel 
internaţional, de prevederile Convenţiei 
asupra relaţiilor personale care privesc 
copiii13, art. 4 alin. 1 din acest act 
internaţional dispunând: „copilul şi părinţii 
săi au dreptul de a obţine şi de a întreţine 
relaţii personale constante”. 

 În dreptul românesc relaţiile 
personale dintre părinţi şi copil trebuie 
analizate dintr-un dublu punct de vedere: 

 - prin prisma dreptului părintelui avea 
legături personale cu copilul reglementat de 
art. 401 alin. 1  din noul Cod civil. Acesta 
este unul dintre drepturile părinteşti 
privitoare la persoana copilului fiind 
recunoscut aceluia dintre părinţi la care nu 
locuieşte copilului pentru a-şi putea îndeplini 
îndatoririle pe care le are faţă de copil; 
 - din perspectiva dreptului recunoscut 
copilului de prevederile art. 16 din Legea nr. 
272/2004 potrivit căruia copilul are dreptul 
de a menţine relaţii personale şi contacte 
directe cu ambii părinţi în ipoteza în care a 
fost separat de aceştia sau de unul dintre ei 
printr-o măsură dispusă în condiţiile legii, cu 
excepţia situaţiilor când acestea ar fi contrarii 

the final thesis of the new Civil Code, the 
parental rights and obligations regarding the 
child’s person will be exerted and 
accomplished by the family member, the 
person, the family or the protecting institution 
where the child was invested. Based on 
paragraph 2 of the same article, the court will 
establish if the rights related to the child’s 
goods are exerted in common by the parents or 
by one of them. 
 
 4. The rights of the parent separated 
from the child 
 
 According to the stipulations of art. 
401 paragraph 1 of the new Civil Code, in the 
cases stipulated by art. 400, the parent or, 
where appropriate, the parents separated from 
their child have the right to have personal 
connections with the child. 

The personal connections between the 
parent or, where appropriate, the parents and 
the child constitute a basic element of the 
family life. Given the importance of 
maintaining them, the personal relationships 
between the parents and the child are 
internationally protected by the stipulations of 
the Convention on the personal relationships 
regarding the children38, art. 4 paragraph 1 of 
this international document stipulates: “the 
child and the parents have the right to obtain 
and maintain constant personal relationships”. 

 In the Romanian law, the personal 
relationships between the parents and the child 
should be analysed from a double viewpoint: 

 - from the perspective of parent’s right 
to have personal connections with the child, 
regulated by art. 401 paragraph 1 of the new 
Civil Code. This is one of the parental rights 
regarding the child’s person and it is 
recognized for that parent where the child does 
not live, so that he or she could accomplish the 
obligations to the child; 
 - from the perspective of the child’s 
right stipulated by art. 16 of Law no. 272/2004 
according to which the child has the right to 
maintain personal relationships and direct 
contacts with both of the parents when he or 
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interesului superior al copilului, întrucât ar 
periclita dezvoltarea fizică, mentală, 
spirituală, morală sau socială a copilului. La 
fel ca şi dispoziţiile Legii nr. 272/2004 cele 
din noul Cod civil reglementează dreptul 
copilului care nu locuieşte la părinţii săi sau, 
după caz, la unul dintre ei, 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 (art. 262 alin. 2 din noul Cod civil). 
Aceste prevederi sunt concordante cu cele 
ale art. 9 pct. 3 din Convenţia cu privire la 
drepturile copilului care dispune că statele 
părţi vor respecta dreptul copilului care a fost 
separat de ambii părinţi sau de unul dintre ei 
de a întreţine relaţii personale şi contacte 
directe cu cei doi părinţi ai săi, în mod 
regulat, exceptând cazul când acest lucru 
contravine interesului superior al copilului.  

Aşadar, dreptului părintelui de a păstra 
legături personale cu minorul reglementat de 
dispoziţiile art. 401 alin. 1  din noul Cod civil 
îi corespunde dreptul copilului de a menţine 
relaţii personale şi contacte directe cu acest 
părinte14.  

Întrucât menţinerea de relaţii 
personale între părinţi şi copii dă conţinut 
dreptului la respectarea vieţii de familie 
reglementat de art. 8 din Convenţia europeană 
pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale15 exerciţiul dreptului 
părinţilor de avea legături personale cu copilul 
trebuie asigurat efectiv, pe deplin. 

  În interesul superior al copilului 
părinţii sunt datori să colaboreze astfel încât 
să poată lua cele mai potrivite măsuri în 
legătură cu persoana acestuia, iar nu să 
obstrucţioneze, în orice mod, desfăşurarea 
firească a legăturilor dintre copil şi părintele 
la care copilul nu locuieşte. În acest sens, în 
practica noastră judiciară s-a decis că, în 
spiritul bunei credinţe şi al înţelegerii, în 
interesul superior al copilului, principial, 
ambii părinţi trebuie să manifeste o 
disponibilitate maximă şi o cooperare deplină, 
fiind excluse şicanele, de aşa manieră încât 

she was separated from them or from one of 
them by a measure taken in the law conditions, 
except for the situations when these are against 
the child’s high interest, whereas they endanger 
the child’s physical, mental, spiritual, moral or 
social development. As the stipulations of Law 
no. 272/2004, the ones of the new Civil Code 
regulate the right of the child who does not live 
with his or her parents or, where appropriate, 
with one of them, to have personal connections 
with them. The exertion of this right can only be 
limited in the conditions stipulated by the law, 
for strong reasons, considering the child’s high 
interest (art. 262 paragraph 2 of the new Civil 
Code). These stipulations are in compliance 
with the ones of art. 9 point 3 of the Convention 
regarding the child’s rights stipulating that the 
parties should respect the right of the child who 
was separated by both of the parents or by one 
of them to maintain personal relationships and 
direct contacts regularly with the two parents, 
except for the case when this is against the 
child’s high interest.  

Therefore, the parent’s right to maintain 
personal connections with the minor, regulated 
by the stipulations of art. 401 paragraph 1 of the 
new Civil Code, corresponds to the child’s right 
to maintain personal relationships and direct 
contacts with this parent39.  

Whereas the maintenance of personal 
relationships between parents and children gives 
content to the right to respecting the family life 
regulated by art. 8 of the European Convention 
for Protecting the Basic Human Rights and 
Liberties40 the exertion of the parents’ right to 
have personal connections with the child should 
be efficiently, fully provided. 

  For the child’s high interest, the parents 
are obligated to collaborate so that they could 
take the most adequate measures regarding the 
child’s person, not to obstruct in any way the 
natural development of the connections between 
the child and the parent where the child does not 
live. In this sense, our judicial practice decided 
that, in the spirit of honesty and understanding, 
in the child’s high interest, both of the parents 
should manifest maximum availability and full 
cooperation, excluding the cavils, so that the 
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copilul să se bucure de prezenţa, de 
afecţiunea, de grija şi de creştere din partea 
ambilor părinţi16. Aceste raţiuni par să fi fost 
avute în vedere şi de legiuitorul francez atunci 
când a stabilit în art. 372-2 alin. 2 din Codul 
civil că fiecare dintre părinţi trebuie să 
menţină relaţii personale cu copilul şi să 
respecte legăturile acestuia cu celălalt părinte. 
Aşadar, în vederea apărării şi asigurării 
menţinerii de relaţii personale între părintele 
la care copilul  nu locuieşte şi acesta din urmă 
legea civilă franceză instituie pe de o parte 
obligaţia acestui părinte de a întreţine relaţii 
personale cu copilul iar pe de altă parte 
obligaţia părintelui care exercită autoritatea 
părintească de a se abţine de la orice ar putea 
ştirbi legăturile copilului cu celălalt părinte. 
Ţinând cont de această realitate, Curtea de 
Apel Bordeaux nu a ezitat să atragă atenţia 
mamei că fixarea locuinţei la ea nu constituie 
un favor făcut ei, ci o măsură luată numai în 
interesul copilului, interes care se apreciază 
prin raportare la capacitatea ei de a fi 
menţinute bune relaţii între tată şi copil, iar 
refuzul ei nemotivat şi de durată de a respecta 
dreptul de vizită stabilit pe cale judiciară este 
de natură să antreneze schimbarea locuinţei17. 

Legiuitorul român nu instituie 
obligaţia părintelui la care locuieşte copilul de 
a respecta legăturile personale ale celuilalt 
părinte cu acest copil mărginindu-se să arate 
în art. 401 alin. 2 din noul Cod civil că în caz 
de neînţelegere dintre părinţi, instanţa de 
tutelă decide cu privire la modalităţile de 
exercitare a acestui drept, caz în care 
ascultarea copilului este obligatorie, fiind 
aplicabile prevederile art. 264. 

Pe aceeaşi poziţie a garantării 
menţinerii efective de legături personale cu 
copilul se situează şi jurisprudenţa CEDO, 
instanţă care, prin multe hotărâri, a impus 
statelor obligaţia pozitivă de a lua toate 
măsurile necesare pentru a asigura exercitarea 
dreptului de vizită18. 

Menţinerea efectivă de relaţii 
personale între copil şi părintele care nu 
locuieşte cu acesta contribuie la crearea între 
aceştia a unei legături care, în timp, să se 

child would enjoy the presence, the affection, 
the care and the raising from both of the 
parents41. These reasons seem to have been 
considered by the French legislator when he 
established in art. 372-2 paragraph 2 of the Civil 
Code that each parent should maintain personal 
relationships with the child and should respect 
the child’s connections with the other parent. 
Therefore, in order to defend and provide the 
maintenance of personal relationship between 
the child and the parent where the child does not 
live, the French civil law institutes, on one hand, 
this parent’s obligation to maintain personal 
relationships with the child and, on the other 
hand, the obligation of the parent exerting the 
parental authority to abstain from anything that 
could damage the child’s connections with the 
other parent. Considering this reality, the 
Bordeaux Court of Justice mentioned that the 
establishment of the child’s domicile at the 
mother’s place does not constitute a favour for 
her, but a measure taken only in the child’s 
interest, and interest appreciated by report to its 
capacity of maintaining good relationships 
between the father and the child, and its 
unmotivated and long-lasting refusal to respect 
the visiting right judicially established is able to 
involve the change of domicile42. 

The Romanian legislator does not 
institute the obligation of the parent where the 
child lives, to respect the personal connections 
of the other parent with this child, being limited 
to show in art. 401 paragraph 2 of the new Civil 
Code that, in case of a discord between the 
parents, the guardianship court decides on the 
exertion ways of this right, a case when the 
child’s hearing is compulsory, applying the 
stipulations of art. 264. 

On this position of guaranteeing the 
efficient maintenance of personal connections 
with the child, there is also the CEDO 
jurisprudence, a court which imposed to the 
states by many decisions the positive obligation 
to take all the measures necessary for providing 
the exertion of the visiting right43. 

The efficient maintenance of personal 
relationships between the child and the parent 
who does not live with the child contributes to 
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dezvolte şi să evolueze înspre o legătură 
afectivă puternică. Pentru atingerea acestui 
deziderat comunicarea dintre părintele la care 
nu locuieşte copilul şi respectivul copil 
trebuie să aibă loc în mod firesc, fără nici o 
restrângere19 astfel că dreptul părintelui şi 
dreptul copilului la relaţii personale nu trebuie 
limitate la menţinerea de legături numai la 
domiciliul părintelui căruia copilul i-a fost 
încredinţat. În raport de aceste considerente 
apreciem că prevederile art. 496 alin. 5 din 
noul Cod civil care recunosc părintelui la care 
copilul nu locuieşte în chip statornic dreptul 
de a avea legături personale cu minorul la 
locuinţa acestuia sunt de natură să limiteze 
exerciţiul acestui drept, astfel că, pentru a se 
asigura exercitarea lui efectivă propunem ca 
intr-o viitoare reglementare să se recunoască 
părintelui la care copilul nu locuieşte dreptul 
de a avea legături personale cu acesta, prin 
înlăturarea condiţiei ca aceste legături să fie 
menţinute numai la locuinţa copilului. 

Legăturile personale dintre părintele la 
care copilul nu locuieşte şi acesta din urmă nu 
trebuie stingherite prin prezenţa obligatorie a 
celuilalt părinte. Menţinerea unei legături 
între părintele care nu locuieşte cu copilul şi 
acest copil numai în prezenţa părintelui la 
care a fost stabilită locuinţa copilului nu ar da 
posibilitatea celor doi să dezvolte o relaţie 
armonioasă, lipsită de inhibiţii, dimpotrivă, 
programul de vizitare ar constitui un motiv de 
disconfort pentru ambele părţi şi, cel mai 
probabil, ar sfârşi prin întreruperea lui, ceea 
ce nu este în interesul minorului şi nu respectă 
dreptul la viaţă de familie protejat de art. 8 din 
Convenţia europeană pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale20. Dacă nu este în interesul 
superior al copilului să întreţină relaţii 
personale nesupravegheate cu părintele de 
care a fost separat instanţele trebuie să ia în 
considerare posibilitatea de întreţinere a unor 
relaţii personale sub supraveghere21. 

Pentru a fi posibilă crearea şi 
menţinerea legăturii afective specifice relaţiei 
părinte-copil, părintele la care nu locuieşte 
minorul trebuie să beneficieze de un timp 

the creation of a connection between them 
which could develop in time and evolve 
towards a strong affective connection. For 
reaching this desideratum, the communication 
between the parent where the child does not live 
and that child should occur naturally, with no 
restraint44 so that the parent’s right and the 
child’s right to personal relationships should not 
be limited at maintaining connections only at 
the place of the parent whom the child was 
entrusted to. In report to these reasons, we 
appreciate that the stipulations of art. 496 
paragraph 5 of the new Civil Code recognizing 
for the parent where the child does not 
constantly live, the right to have personal 
connections with the minor at his or her place 
are able to limit the exertion of this right, so 
that, for providing its efficient exertion, we 
suggest for the future regulation to recognize the 
right of the parent where the child does not live 
to have personal connections with the child, by 
removing the conditions according to which this 
connection should be maintained only at the 
child’s domicile. 

The personal connections between the 
parent where the child does not live and the 
child should not be hampered by the 
compulsory presence of the other parent. The 
maintenance of a connection between the parent 
who does not live with the child and this child 
only in the presence of the parent where the 
child’s domicile was established would not 
allow the two of them to develop a harmonious 
relationship lacked of inhibitions, but on the 
contrary, the visiting hours would constitute a 
discomfort reasons for both of the parties and, 
the most probably, it would end by stopping it, 
which is not in the minor’s interest and does not 
respect the right to family life protected by art. 8 
of the European Convention for Protecting the 
Basic Human Rights and Liberties45. If the 
child’s high interest is not about maintaining 
non-surveyed personal relationships with the 
parent whom he or she was separated from, the 
courts should consider the possibility to 
maintain personal relationships with no 
surveillance46. 

For allowing the creation and the 
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rezonabil, pentru exercitarea dreptului său, 
astfel încât acesta să nu devină pur formal22. 
Aşadar,  în realizarea efectivă a relaţiilor 
personale trebuie să se ţină cont şi de durata 
de timp în care părintele are legături personale 
cu minorul23 întrucât dreptul părintelui de a 
veghea la creşterea şi educarea copilului 
minor nu se poate exercita în mod eficient 
dacă legăturile personale i-au fost limitate  
doar la câteva ore din anumite zile24. 

În unele situaţii exerciţiul dreptului de a 
menţine legături personale poate fi limitat. 
Astfel, în temeiul art. 4 pct. 2 din Convenţia 
asupra relaţiilor personale care privesc copiii, 
relaţiile personale pot fi restrânse, sau chiar 
excluse, atunci când acest lucru este necesar 
în interesul superior al copilului. Posibilitatea 
îngrădirii dreptului de a menţine relaţii 
personale este reglementată  şi în dreptul 
intern, art. 16 alin. 2 din Legea nr. 272/2004 
prevăzând că  instanţa de judecată, luând în 
considerare, cu prioritate, interesul superior al 
copilului poate limita exercitarea acestui drept 
dacă există motive temeinice de natură a 
periclita dezvoltarea fizică, mentală, 
spirituală, morală sau socială a copilului. 
Limitarea dreptului de a avea legături 
personale cu minorul al părintelui la care 
copilul nu locuieşte în mod statornic este 
reglementată şi de art. 496 alin. 5 din noul 
Cod civil, sub condiţia ca limitarea să fie în 
interesul superior al copilului. 

 
5. Stabilirea contribuţiei părinţilor 
 
În temeiul art. 402 alin. 1 din noul Cod 

civil, prin hotărârea de divorţ instanţa de 
divorţ stabileşte contribuţia fiecărui părinte 
la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură 
şi pregătire profesională a copiilor. Într-un 
atare caz, alineatul 2 al aceluiaşi articol arată 
că dispoziţiile titlului V privind obligaţia de 
întreţinere conţinute de noul Cod civil se 
aplică în mod corespunzător25. În consecinţă, 
cuantumul întreţinerii se va stabili conform 
art. 529 alin. 2 care prevede că atunci când 
întreţinerea este datorată de către părinte ea 
se stabileşte până la î pătrime din venitul său 

maintenance of the affective connection specific 
to the parent-child relation, the parent where the 
minor does not live should benefit from a 
reasonable time, for exerting his or her right, so 
that it would not become purely formal47. 
Therefore, in the efficient accomplishment of 
the personal relationships, we should also 
consider the lapse of time when the parent had 
personal connections with the minor48 whereas 
the parent’s right to survey the minor child’s 
raising and education cannot be efficiently 
exerted if the personal connections were limited 
to only a few hours of certain days49. 

In certain situations, the exertion of the 
right to maintain personal connections may be 
limited. Thus, based on art. 4 point 2 of the 
Convention on the Personal Relationships 
regarding the Children, the personal 
relationships may be restrained or even 
excluded, when this is necessary for the child’s 
high interest. The possibility to limit the right to 
maintain personal relationships is also regulated 
in the intern law, art. 16 paragraph 2 of Law no. 
272/2004 stipulating that the judicial court, 
considering mainly the child’s high interest, 
may limit the exertion of this right if there are 
strong reasons able to endanger the child’s 
physical, mental, spiritual, moral or social 
development. The limitation of the right to have 
personal connections with the minor, belonging 
to the parent where the child does not constantly 
live, is also regulated by art. 496 paragraph 5 of 
the new Civil Code, considering that the 
limitation should be in the child’s high interest.  

 
5. Establishing the parents’ 

contribution 
 
Based on art. 402 paragraph 1 of the new 

Civil Code, by the divorce decision, the divorce 
court establishes every parent’s contribution to 
the expenses for the children’s raising, 
education, learning and professional training. In 
such a case, paragraph 2 of the same article 
shows that the stipulations of title V regarding 
the supporting obligation contained by the new 
Civil Code is correspondingly applied50. 
Consequently, the supporting quantum is 
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lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 
copii şi o jumătate pentru 3 sau mai mulţi 
copii. La stabilirea cuantumului întreţinerii 
trebuie avute în vedere şi prevederile art. 529 
alin. 3 din noul Cod civil potrivit cărora 
cuantumul întreţinerii datorate copiilor 
împreună cu întreţinerea datorată altor 
persoane, potrivit legii, nu poate depăşi 
jumătate din venitul net lunar al celui obligat. 

 
6. Modificarea măsurilor luate cu 

privire la copil 
 
În cazul schimbării împrejurărilor, 

instanţa de tutelă poate hotărî, în temeiul art. 
403 din noul Cod civil, modificarea 
măsurilor cu privire la drepturile şi 
îndatoririle părinţilor divorţaţi faţă de copiii 
lor minori, la cererea oricăruia dintre părinţi 
sau unui alt membru de familie, a copilului, a 
instituţie de ocrotire, a instituţiei publice 
specializate pentru protecţia copilului sau a 
procurorului. 
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established according to art. 529 paragraph 2 
stipulating that, when the support is owed by the 
parent, it is established to a quarter of his or her 
net monthly income for a child, a third for 2 
children and a half for 3 or several children. 
When establishing the support quantum, we 
should also consider the stipulations of art. 529 
paragraph 3 of the new Civil Code according to 
which the support quantum owed to the children 
together with the support owed to other persons, 
according to the law, cannot cross half of the net 
monthly income of the person in question. 

 
6. Amendment of the measures taken 

for the child 
 
In case of changes of circumstances, the 

guardianship court may decide, based on art. 
403 of the new Civil Code, the amendment of 
the measures regarding the divorced parents’ 
rights and obligations to their minor children, at 
the demand of any parent or of any other family 
member, of the child, of the protecting 
institution, of the public institution specialized 
for child protection or of the prosecutor. 

 
Bibliography: 
Alexandru Bacaci, Viorica-Claudia 

Dumitrache, Cristina Codruţa Hageanu, Family 
Law in the Regulation of the New Civil Code, 
the 7th Edition, C.H. Beck Press, Bucharest, 
2012 

Alin-Gheorghe Gavrilescu, Parental 
Rights and Obligations, Romanian Law and 
Compared Law, Universul Juridic Press, 
Bucharest, 2011 

Alin-Gheorghe Gavrilescu, Theoretical 
and Judicial Practice Aspects regarding the 
Support Obligation between the Parents and the 
Child in the Regulation of Family Code of the 
new Civil Code, Annals of “Constantin 
Brâncuşi” University of Tg-Jiu, juridical 
Sciences Series, no 3/2010 

Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, 
Rodica Constantinovici, Ioan Macovei 
(Coordinators) New Civil Code. Comment on 
Articles, C.H. Beck Press, Bucharest, 2012 

Emese Florian, Family Law in the 



 
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 1/2013 
 
 

 
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 1/2013 

 
 54

Comentariu pe articole,Editura C.H. Beck, 
Bucureşti, 2012 

Teodor Bodoaşcă, Aurelia Drăghici, 
Ioan Puie, Dreptul familiei. Curs universitar, 
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011 

Regulation of the New Civil Code, the 4th 
Edition, C. H. Beck Press, Bucharest, 2011 

Teodor Bodoaşcă, Aurelia Drăghici, 
Ioan Puie, Family Law. University Course, 
Universul Juridic Press, Bucharest, 2011 

 
                                                 
1 Legiuitorul român defineşte noţiunea de autoritate părintească în art. 483 alin. 1 din noul Cod civil ca ansamblul de 
drepturi şi îndatoriri care privesc persoana cât şi bunurile copilului şi aparţin în mod egal ambilor părinţi.  Autoritatea 
părintească are în conţinutul său două laturi: 
1. o latură personală alcătuită din drepturi şi obligaţii părinteşti privitoare la persoana minorului fiind astfel considerate: 
dreptul şi îndatorirea de îndrumare a copilului minor, dreptul şi îndatorirea de supraveghere a copilului minor, dreptul de a 
stabili locuinţa copilului şi de a-l ţine, dreptul de a cere înapoierea copilului de la orice persoana care îl ţine fără drept, 
dreptul de a consimţi la deplasarea copilului în ţară sau în străinătate, dreptul de a menţine legături personale cu copilul, 
dreptul de a consimţi la adopţia copilului, dreptul de a consimţi la căsătoria copilului, dreptul de a veghea asupra modului 
de creştere şi educare a copilului, dreptul şi obligaţia de a-l reprezenta pe minor în actele civile ori de a-i încuviinţa actele 
juridice, obligaţia de a creşte copilul, obligaţia  de a întreţine copilul. Pentru o analiză detaliată a acestor drepturi şi 
obligaţii a se vedea Alin-Gheorghe Gavrilescu, Drepturile şi obligaţiile părinteşti. Drept român şi drept comparat, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 53-135. 
2. o latură patrimonială alcătuită din drepturi şi obligaţii părinteşti privitoare la bunurile minorului, respectiv: dreptul şi 
obligaţia părinţilor de a administra bunurile minorului dreptul şi obligaţia părinţilor de a-l reprezenta pe minor în actele 
civile ori de a-i încuviinţa actele juridice (care priveşte şi latura patrimonială a autorităţii părinteşti). Pentru o analiză 
detaliată a acestor drepturi şi obligaţii a se vedea Alin-Gheorghe Gavrilescu, op. cit., p. 136-148. 
2 Articolul 264 reglementează ascultarea copilului având următorul conţinut:  
(1) În procedurile administrative sau judiciare care îl privesc, ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani este 
obligatorie. Cu toate acestea, poate fi ascultat şi copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani, dacă autoritatea competentă 
consideră că acest lucru este necesar pentru soluţionarea cauzei. 
(2) Dreptul de a fi ascultat presupune posibilitatea copilului de a cere şi a primi orice informaţie, potrivit cu vârsta sa, de a-
şi exprima opinia şi de a fi informat asupra consecinţelor pe care le poate avea aceasta, dacă este respectată, precum şi 
asupra consecinţelor oricărei decizii care îl priveşte. 
(3) Orice copil poate cere să fie ascultat, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2). Respingerea cererii de către autoritatea 
competentă trebuie motivată. 
(4) Opiniile copilului ascultat vor fi luate în considerare în raport cu vârsta şi cu gradul său de maturitate. 
(5) Dispoziţiile legale speciale privind consimţământul sau prezenţa copilului, în procedurile care îl privesc, precum şi 
prevederile referitoare la desemnarea de către instanţă a unui reprezentant în caz de conflict de interese rămân aplicabile. 
3 În sistemul Codului civil belgian, ca o aplicaţie a principiului exercitării în comun a autorităţii părinteşti atunci când 
părinţii nu convieţuiesc, instanţa are posibilitatea de a fixa găzduirea alternativă a copilului la aceştia (art. 374 din Codul 
civil belgian). 
4 Flavius-Antoniu Baias, Efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori în Noul Cod civil. 
Comentariu pe articole, Coordonatori: Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei, 
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012, p. 522. 
5 Judecătoria Craiova, Sentinţa civilă nr. 15352 din 20. 10. 2011 pe www.portal.just.ro, accesată la data de 22. 03 2013 
6 Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, Sentinţa civilă nr. 5000 din 22. 03. 2012, pe www.portal.just.ro, accesată la data de 
22. 03. 2013. 
7 Tribunalul Mehedinţi, Decizia civilă nr. 111 din 19. 10. 2012, pe www.portal.just.ro, accesată la data de 22. 03. 2013. 
8 În sensul că prezumţia stipulată de art. 503 alin. 2 din noul Cod civil este una absolută întrucât acest text nu prevede 
posibilitatea înlăturării ei prin administrarea probei contrarii a se vedea Teodor Bodoaşcă, Aurelia Drăghici, Ioan Puie, 
Dreptul familiei. Curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 512.  
9 Emese Florian, Dreptul familiei în reglementarea noului Cod civil, Ediţia 4, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2011, p. 302. 
10 P. Courbe, op. cit., p. 446. 
11 Cristina Irimia, Autoritatea părintească în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, op. cit., p. 522. 
12 Alexandru Bacaci, Viorica-Claudia Dumitrache, Cristina Codruţa Hageanu, Dreptul familiei în reglementarea noul Cod 
civil , Ediţia 7, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012, p. 330. 
13 Publicată în “Monitorul oficial al României”, partea I , nr. 257 din 17 aprilie 2007. 
14 Curtea de Apel Craiova, dec. civ. nr. 8 din 19 ianuarie 2007 pe portal.just.ro. 
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15 Adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950 Convenţia a fost amendată prin Protocolul nr. 3 intrat în vigoare la 21 
septembrie 1970, Protocolul nr. 5 intrat în vigoare la 20 decembrie 1971 şi Protocolul nr. 8 intrat în vigoare la 1 ianuarie 
1990 şi completată prin Protocolul nr. 2 şi Protocolul nr. 11 intrat în vigoare la 1 noiembrie 1998. România a ratificat 
Convenţia prin Legea nr. 30/1994 publicată în „Monitorul oficial al României” nr. 135 din 31 mai 1994. 
16 Curtea de Apel Timişoara, dec. nr. 1531/2006; C. A. Bucureşti, Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de 
familie, dec. civ. nr. 110/2010 pe portal.just.ro; Tribunalul Mehedinţi, Decizia civilă nr. 111 din 19. 10. 2012, pe 
www.portal.just.ro, accesată la data de 22. 03. 2013. 
17 Bordeaux, 3 oct. 2006, Juris-Data, no 315794 citată de A. Gouttenoire, L. Brunet, Droits de ľ enfant, Recueil Dalloz, nr. 
31/2007, p. 2195. 
18 Fourchon c Franţei, 28 septembrie 2005; Bove c Italia, 30 iunie 2005; Reigado Ramos c Portugaliei, 22 noiembrie 
2005, F. Sudre (dir.) Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de ľhomme, 4e éd. PUF, 2007, Comm. no 50. 
Această jurisprudenţă a CEDO este ilustrată şi în hotărârea Lafargue c României din 13 iulie 2006, autorităţile Române 
fiind condamnate întrucât Curtea a considerat că acestea au omis să-şi manifeste eforturile adecvate şi suficiente pentru a i 
se face reclamantului respectat dreptul de vizită şi de a locui împreună cu copilul său de către mama acestuia din urmă 
care a refuzat să execute o hotărâre judecătorească în acest sens timp de mai mulţi ani. 
19 Curtea de Apel Bucureşti, Secţ. civ. dec. nr. 560/1994 în Culegere de practică judiciară civilă, Curtea de Apel 
Bucureşti, 1993-1998 (Dan Lupaşcu, Octavia Spineanu Matei, Mihaela Tăbârcă, Adriana Roua Pop, Rodica Susanu), 
Editura All Beck, Bucureşti, 1999, p. 115-116; Trib. Suprem, Secţ. civ. dec. nr. 1884/1979, în CD 1979, p. 167-168. 
20 Curtea de Apel Craiova, Secţia I civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, dec. nr. 139 din 9 februarie 2009 în 
Buletinul Curţilor de Apel, nr. 2/2009, p. 37-38. 
21 În acest sens sunt şi prevederile art. 4 pct. 3 din Convenţia asupra relaţiilor personale care privesc copiii. 
22 Judecătoria Tecuci, Sentinţa civilă nr. 519 din 23 februarie 2010 pe portal. just.ro. 
23 Curtea de Apel Piteşti, dec. civ. nr. 2121/2004 pe portal.just.ro. 
24 T. M. Bucureşti, Secţ. a III-a civ., dec. nr. 96/1990, în Culegere de practică judiciară civilă pe anul 1990, Tribunalul 
Municipiului Bucureşti, de Ioan Mihuţă, Casa de editură şi presă „Şansa” S.R.L., 1992, p. 33. 
25 Pentru o analiză detaliată a se vedea Alin-Gheorghe Gavrilescu, Aspecte teoretice şi de  practică judiciară privind 
obligaţia de întreţinere dintre părinţi şi copil în reglementarea Codului familiei şi a noului Cod civil, Analele Universităţii 
“Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, nr 3/2010, p. 109-138. 
26 The Romanian legislator defines the parental authority notion in art. 483 paragraph 1 of the new Civil Code as the 
ensemble of rights and obligations regarding the child’s person and goods and which equally belong to both of the 
parents.  The parental authority contains two sides: 
1. a personal side composed of parental rights and obligations regarding the minor’s person, considering thus: the right 
and the obligation to guide the minor child, the right and the obligation to survey the minor child, the right to establish the 
child’s lodgement and to keep him or her, the right to demand the child’s return from any person keeping him or her with 
no right, the right to consent to the child’s displacement in the country or abroad, the right to have personal connections 
with the child, the right to consent to the child’s adoption, the right to consent to the child’s marriage, the right to survey 
on the child’s raising and education, the right and the obligation to represent the minor in the civil documents or to accept 
his or her juridical documents, the obligation to raise the child , the obligation to support the child. For a detailed analysis 
of these rights and obligations, see Alin-Gheorghe Gavrilescu, Parental Rights and Obligations, Romanian Law and 
Compared Law, Universul Juridic Press, Bucharest, 2011, p. 53-135. 
2. a patrimonial side composed of parental rights and obligations regarding the minor’s goods, respectively: the parents’ 
rights and obligation to administrate the minor’s goods, the parents’ right and obligation to represent the minor in the civil 
documents or to accept his or her juridical documents (regarding also the patrimonial side of the parental authority). For a 
detailed analysis of these rights and obligations, see Alin-Gheorghe Gavrilescu, op. cit., p. 136-148. 
27 Article 264 regulates the child’s hearing, having the following content:  
(1) In the administrative or judicial procedures regarding him or her, the hearing of the child who has reached 10 years old 
is compulsory. However, the child who has not reached 10 years old yet may be heard if the competent authority 
considers that this is necessary for solving the cause. 
(2) The right to be heard supposes the child’s possibility to demand and receive any information, regarding his or her age, 
to express his or her opinion and to be informed on the consequences it may have if respected, and also on the 
consequences of any decision regarding him or her. 
(3) Any child may demand to be heard, according to the stipulations of paragraph (1) and (2). The rejection of the demand 
by the competent authority should be motivated. 
(4) The opinions of the heard child will be considered in report to his or her age and maturity degree. 
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(5) The special legal stipulations regarding the child’s consent or presence, in the procedures regarding him or her, and 
also the stipulations referring to the assignment by the court of a representative in case of an interest conflict are still 
applicable. 
28 In the system of the Belgian Civil Code, as an application of the principle of the common exertion of the parental 
authority when the parents do not live together, the court my settle the child’s alternative accommodation at them (art. 374 
of the Belgian Civil Code). 
29 Flavius-Antoniu Baias, Divorce Effects regarding the Reports between the Parents and their Minor Children in the New 
Civil Code. Comment on Articles, Coordinators: Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan 
Macovei, C.H. Beck Press, Bucharest, 2012, p. 522. 
30 Craiova Court of Justice, Civil Sentence no. 15352 from 20. 10. 2011 on www.portal.just.ro, accessed on 22. 03 2013 
31 Court of Justice of Sector 3 Bucharest, Civil Sentence no. 5000 from 22. 03. 2012, on www.portal.just.ro, accessed on 
22. 03. 2013. 
32 Mehedinţi Court of Justice, Civil Decision no. 111 from 19. 10. 2012, on www.portal.just.ro, accessed on 22. 03. 2013. 
33 Meaning that the presumption stipulated by art. 503 paragraph 2 of the new Civil Code is absolute whereas this text 
does not stipulate the possibility to remove it by administrating the contrary evidence, see Teodor Bodoaşcă, Aurelia 
Drăghici, Ioan Puie, Family Law. University Course, Universul Juridic Press, Bucharest, 2011, p. 512.  
34 Emese Florian, Family Law in the Regulation of the New Civil Code, the 4th Edition, C. H. Beck Press, Bucharest, 
2011, p. 302. 
35 P. Courbe, op. cit., p. 446. 
36 Cristina Irimia, Parental Authority in the New Civil Code. Comment on Articles, op. cit., p. 522. 
37 Alexandru Bacaci, Viorica-Claudia Dumitrache, Cristina Codruţa Hageanu, Family Law in the Regulation of the New 
Civil Code, the 7th Edition, C.H. Beck Press, Bucharest, 2012, p. 330. 
38 Published in “Romanian Official Gazette”, part I , no 257 from April 17th, 2007. 
39 Craiova Court of Justice, civil decision no. 8 from January 19th, 2007 on the portal.just.ro. 
40 Adopted in Rome, on November 4th, 1950 the Convention was amended by the Protocol no. 3 validated on September 
21st, 1970, Protocol no. 5 validated on December 20th, 1971 and Protocol no. 8 validated on January 1st, 1990 and 
completed by Protocol no. 2 and Protocol no. 11 validated on November 1st, 1998. Romania ratified the Convention by 
Law no. 30/1994 published in “Romanian Official Gazette” no. 135 from May 31st, 1994. 
41 Timişoara Court of Justice, dec. no. 1531/2006; C. A. Bucharest, Civil Section III for minor and family causes, civil 
decision no. 110/2010 on the portal.just.ro; Mehedinţi Court of Justice, Civil Decision no. 111 from 19. 10. 2012, on 
www.portal.just.ro, accessed on 22. 03. 2013. 
42 Bordeaux, October 3rd, 2006, Juris-Data, no 315794 quoted by A. Gouttenoire, L. Brunet, Droits de ľ enfant, Recueil 
Dalloz, nr. 31/2007, p. 2195. 
43 Fourchon c France, September 28th, 2005; Bove c Italy, June 30th, 2005; Reigado Ramos c Portugal, November 22nd, 
2005, F. Sudre (dir.) Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de ľhomme, 4e éd. PUF, 2007, Comm. no 50. 
This CEDO jurisprudence is also illustrated by the decision Lafargue c Romania from July 13th, 2006,  as the Romanian 
authorities are sentenced whereas the Court considered that they omitted to manifest the efforts adequate and sufficient for 
granting to the plaintiff the right to visit and to live together with the child by the mother who refused to execute a judicial 
decision in this sense for several years. 
44 Bucharest Court of Justice, Civil Section. dec. no. 560/1994 in Collection of Civil Judicial Practice, Bucharest Court of 
Justice, 1993-1998 (Dan Lupaşcu, Octavia Spineanu Matei, Mihaela Tăbârcă, Adriana Roua Pop, Rodica Susanu), All 
Beck Press, Bucharest, 1999, p. 115-116; Supreme Court, Civil Section. dec. no. 1884/1979, in CD 1979, p. 167-168. 
45 Craiova Court of Justice, Civil Section I for minor and family causes, dec. no. 139 from February 9th, 2009 in Bulletin 
of Courts of Justice, no. 2/2009, p. 37-38. 
46 In this sense, there are also the stipulations of art. 4 point 3 of the Convention on the Personal Relationships regarding 
the Children. 
47 Tecuci Court of Justice, Civil Section no. 519 from February 23rd, 2010 on the portal. just.ro. 
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