ROLUL NOU AL INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI ÎN
INTERPRETAREA ŞI APLICAREA DREPTULUI FAMILIEI
Viorel Voineag
Judecător, Tribunalul Vrancea
Conţinut:
1. divorţul prin acord;
2. divorţul din culpă;
3. divorţul din cauza sănătăţii soţului reclamant;
4. proceduri de urmat în cazul lipsei pârâtului la judecata divorţului;
5. efectele divorţului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soţi: acordarea de
despăgubiri; prestaţia compensatorie;
6. efectele divorţului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soţi: numele de
familie după divorţ, drepturile dobândite în virtutea calităţii de soţ
7. exercitarea autorităţii părinteşti
8. stabilirea locuinţei minorului
9. stabilirea obligaţiei de întreţinere faţă de copil
1. DIVORŢUL PRIN ACORD
Dispoziţii din NCC
Art. 373 lit. a) NCC:
Divorţul poate avea loc:
a) prin acordul soţilor, la cererea ambilor soţi sau a unuia dintre soţi acceptatã de
celãlalt soţ;
Art. 374 NCC:
Condiţii
(1) Divorţul prin acordul soţilor poate fi pronunţat indiferent de durata cãsãtoriei şi
indiferent dacã existã sau nu copii minori rezultaţi din cãsãtorie.
(2) Divorţul prin acordul soţilor nu poate fi admis dacã unul dintre soţi este pus sub
interdicţie.
(3) Instanţa este obligatã sã verifice existenţa consimţãmântului liber şi neviciat al
fiecãrui soţ.
Dispoziţii din Codul de procedură civilă
Art. 613 C proc civ
Presedintele instantei, primind cererea de divort, va da reclamantului sfaturi de
impacare si, in cazul in care acesta staruie in cererea sa, va fixa termen pentru judecarea
cauzei.
- text inaplicabil în majoritatea cazurilor -

1

Art. 6131 C proc civ
În cazul în care cererea de divorţ se întemeiazã pe acordul pãrţilor, ea va fi semnatã de
ambii soţi. Atunci când este cazul, soţii vor stabili şi modalitãţile în care au convenit sã
fie soluţionate cererile accesorii divorţului.
Primind cererea de divorţ formulatã în condiţiile alin. 1, instanţa va verifica
existenţa consimţãmântului soţilor, dupã care va fixa termen pentru soluţionarea
cererii în camera de consiliu.
La termenul de judecatã, instanţa verificã dacã soţii stãruie în desfacerea
cãsãtoriei pe baza acordului lor şi, în caz afirmativ, va trece la judecarea cererii, fãrã a
administra probe cu privire la motivele de divorţ.
La cererea soţilor, instanţa va pronunţa o hotãrâre cu privire la divorţ potrivit
alin. 3. Prin aceeaşi hotãrâre, instanţa se va pronunţa, potrivit legii, cu privire la numele
pe care îl va purta fiecare soţ dupã desfacerea cãsãtoriei şi, când este cazul, cu privire la
încredinţarea copiilor minori şi contribuţia pãrinţilor la cheltuielile de creştere, educare,
învãţãturã şi pregãtire profesionalã a copiilor. Tot astfel, instanţa va putea lua act de
învoiala soţilor cu privire la alte cereri accesorii, în condiţiile legii.
În cazul în care soţii nu se învoiesc asupra cererilor accesorii, instanţa va continua
judecata administrând probele prevãzute de lege pentru soluţionarea acestor cereri.
Art. 614 C proc civ
In fata instantelor de fond, partile se vor infatisa in persoana, afara numai daca
unul dintre soti executa o pedeapsa privativa de libertate, este impiedicat de o boala
grava, este pus sub interdictie sau are resedinta in strainatate; in aceste cazuri, partile
se vor putea infatisa prin mandatar.
Întrebări:
1. semnătura unuia dintre soţi poate fi aplicată direct şi pentru prima dată la
termenul de judecată?

2. cum se interpretează noţiunea de “reşedinţă” din art. 614 C proc civ? Este
aplicabil textul chiar dacă soţul nu prezintă dovezi specifice eliberate de autorităţile din
străinătate privind reşedinţa, însă din cuprinsul altor dovezi prezentate rezultă că
locuieşte în străinătate ?
Pentru a reţine că soţul care nu este present are reşedinţa în străinătate,
invocându-se incidenţa art. 614 C proc civ, este suficientă declararea sau recunoaşterea
acestui fapt de către soţul present?

3. putem considera ca fiind îndeplinită cerinţa prevăzută la art. 374 alin. 3) NCC
în situaţia în care consimţământul unuia dintre soţi este exprimat prin declaraţie
autentificată de notarul public?
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2. DIVORŢUL DIN CULPĂ
Dispoziţii din NCC
Art. 373 lit. b) şi c) NCC:
Divorţul poate avea loc:
b) atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav
vãtãmate şi continuarea cãsãtoriei nu mai este posibilã;
c) la cererea unuia dintre soţi, dupã o separare în fapt care a durat cel puţin 2 ani
Art. 379 NCC:
Condiţii
(1) În cazul prevãzut la art. 373 lit. b), divorţul se poate pronunţa dacã instanţa
stabileşte culpa unuia dintre soţi în destrãmarea cãsãtoriei. Cu toate acestea, dacã din
probele administrate rezultã culpa ambilor soţi, instanţa poate pronunţa divorţul din culpa
lor comunã, chiar dacã numai unul dintre ei a fãcut cerere de divorţ. Dacã culpa aparţine
în totalitate reclamantului, sunt aplicabile prevederile art. 388.
(2) În ipoteza prevãzutã de art. 373 lit. c), divorţul se pronunţã din culpa exclusivã a
soţului reclamant, cu excepţia situaţiei în care pârâtul se declarã de acord cu divorţul,
când acesta se pronunţã fãrã a se face menţiune despre culpa soţilor.
Art. 42 din Legea nr. 7172011 (astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6072012)
(1) În aplicarea art. 379 alin. (1) din Codul civil, divorţul se poate pronunţa, în ipoteza
prevãzutã la art. 373 lit. b) din Codul civil, din culpa unuia dintre soţi, dacã instanţa
stabileşte culpa soţului pârât în destrãmarea cãsãtoriei.
(2) Dispoziţiile art. 388 din Codul civil sunt aplicabile, în cazul prevãzut la art. 373 lit.
b) din Codul civil, dacã divorţul s-a pronunţat din culpa exclusivã a pârâtului, iar în cazul
prevãzut la art. 373 lit. c) din Codul civil, dacã divorţul s-a pronunţat din culpa exclusivã
a reclamantului.
Dispoziţii din Codul de procedură civilă
Art. 6131a C proc civ:
Când cererea de divorţ este întemeiatã pe culpa soţului pârât, iar acesta recunoaşte
faptele care au dus la destrãmarea vieţii conjugale, instanţa, dacã reclamantul este de
acord, va pronunţa divorţul fãrã a cerceta temeinicia motivelor de divorţ şi fãrã a face
menţiune despre culpa pentru desfacerea cãsãtoriei.
Dispoziţiile art. 613^1 alin. 4 şi 5 şi art. 619 alin. 4 se aplicã în mod corespunzãtor.
Dacã reclamantul nu este de acord cu pronunţarea divorţului în condiţiile alin. 1,
cererea va fi soluţionatã potrivit dispoziţiilor art. 617.
Art. 6141 C proc civ:
În faţa instanţei de fond, aceasta va stãrui pentru soluţionarea divorţului prin
înţelegerea pãrţilor.
În cazul în care judecãtorul recomandã medierea, iar pãrţile o acceptã, acestea se vor
prezenta la mediator, în vederea informãrii lor cu privire la avantajele medierii.
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Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea pãrţilor. Dupã informare,
pãrţile decid dacã acceptã sau nu soluţionarea divorţului prin mediere.
Pânã la termenul fixat de instanţã, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, pãrţile depun
procesul-verbal întocmit de mediator cu privire la rezultatul şedinţei de informare.
Prevederile alin. 2 şi 3 nu sunt aplicabile în cazul în care pãrţile au încercat
soluţionarea divorţului prin mediere anterior introducerii acţiunii.
Art. 6162 C proc civ:
Dacã în timpul procesului de divorţ unul dintre soţi decedeazã, instanţa va lua act de
încetarea cãsãtoriei şi va dispune, prin hotãrâre irevocabilã, închiderea dosarului.
Cu toate acestea, când cererea de divorţ se întemeiazã pe culpa pârâtului şi
reclamantul decedeazã în cursul procesului, lãsând moştenitori, aceştia vor putea
continua acţiunea, pe care instanţa o va admite numai dacã va constata culpa exclusivã a
soţului pârât. În caz contrar, dispoziţiile alin. 1 sunt aplicabile.
Pentru introducerea în cauzã a moştenitorilor soţului reclamant, instanţa va suspenda
procesul potrivit dispoziţiilor art. 243 alin. 1 pct. 1.
Art. 617 C proc civ (modificat prin Legea nr. 60/2012):
Instanţa va pronunţa divorţul din culpa soţului pârât atunci când, din cauza unor motive
temeinice, imputabile acestuia, raporturile dintre soţi sunt grav vãtãmate şi continuarea
cãsãtoriei nu mai este posibilã.
Instanţa poate sã pronunţe divorţul din culpa ambilor soţi, chiar atunci când numai unul
dintre ei a fãcut cerere, dacã din dovezile administrate reiese cã amândoi sunt vinovaţi de
destrãmarea cãsãtoriei.
Dacã pârâtul nu a formulat cerere reconvenţionalã, iar din dovezile administrate
rezultã cã numai reclamantul este culpabil de destrãmarea cãsãtoriei, cererea
acestuia va fi respinsã ca neîntemeiatã, cu excepţia cazului în care sunt îndeplinite
condiţiile prevãzute la art. 617^1 privind pronunţarea divorţului din culpa exclusivã
a reclamantului.
Hotãrârea prin care se pronunţã divorţul nu se va motiva, dacã ambele pãrţi solicitã
instanţei aceasta.
În cazul divorţului prin acordul soţilor, instanţa va pronunţa divorţul fãrã a face
menţiune cu privire la culpa soţilor.
Art. 6171 C proc civ
Când soţii sunt separaţi în fapt de cel puţin 2 ani, oricare dintre ei va putea cere
divorţul, asumându-şi responsabilitatea pentru eşecul cãsãtoriei.
În acest caz, instanţa va verifica existenţa şi durata despãrţirii în fapt şi va
pronunţa divorţul din culpa exclusivã a reclamantului.
Dacã soţul pârât se declarã de acord cu divorţul, dispoziţiile art. 613^1 alin. 3-5 şi art.
619 alin. 4 se vor aplica în mod corespunzãtor.
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Recomandări:
- a se aplica la primul termen dispoziţiile art. 6141 alin. 1) C proc civ referitoare la
“stăruinţa” instanţei ca soluţionarea divorţului să se facă prin accord;
- în acest sens, consider că judecătorul ar trebui să explice părţilor avantajele acestei
modalităţi de desfacere a căsătoriei (evitare cheltuieli cu aducerea martorilor, timp
redus, etc), putând apela şi la argumente de ordin emoţional (caracterul civilizat al
acestei proceduri, evitarea adâncirii unei stări conflictuale, nu sunt nici primii şi nici
singurii care ajung într-o astfel de situaţie, apelul la timpul petrecut împreună,
necesitatea ca pe viitor să colaboreze pentru binele copiilor, aducerea la cunoştinţă a
unor cazuri similare în care soţii au regretat ulterior conduita avută, etc);
- recomandările sunt aplicabile şi în cazul în care până la primul termen s-a depus deja
întâmpinare/cerere reconvenţională;
- în cazul în care din cuprinsul cererilor formulate de soţi se deduce existenţa unei acute
stări conflictuale şi se “întrevede” un proces dificil (din perspectiva procedurilor de
audiere a martorilor, prezentarea unor probe constând în înregistrări audio-video, etc),
este recomandabil ca discuţia judecătorului cu soţii, având ca obiectiv încercarea de a
soluţiona divorţul prin acord, să aibă loc în camera de consiliu şi, de preferat, fără
asistenţa avocaţilor;
Acţionând în acest fel judecătorul poate câştiga timp şi, în aceeaşi măsură, îşi
exercită şi un rol social în cadrul colectivităţii.
Întrebări:
1. dacă numai unul dintre soţi introduce acţiune de divorţ, iar pârâtul nu formulează
cerere reconvenţională şi nici nu este de accord cu divorţul, se poate dispune desfacerea
căsătoriei din culpa exclusivă a reclamantului (reţinând din cuprinsul probelor o astfel de
culpă)?

2. Ce probe pot fi administrate pentru a se stabili existenţa şi durata despãrţirii în fapt,
în ipoteza art. 373 lit. c)?
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3. DIVORŢUL DIN CAUZA STĂRII SĂNĂTĂŢII SOŢULUI RECLAMANT
Dispoziţii din NCC
Art. 373 lit. d) NCC:
Divorţul poate avea loc:
d) la cererea aceluia dintre soţi a cãrui stare de sãnãtate face imposibilã
continuarea cãsãtoriei.
Art. 381 NCC:
Condiţiile divorţului
În cazul prevãzut la art. 373 lit. d), desfacerea cãsãtoriei se pronunţã fãrã a se face
menţiune despre culpa soţilor.
Dispoziţii din Codul de procedură civilă
Art. 6131b C proc civ:
Când divorţul este cerut pentru cã starea sãnãtãţii unuia dintre soţi face imposibilã
continuarea cãsãtoriei, instanţa va administra probe privind existenţa bolii şi starea
sãnãtãţii soţului bolnav şi va pronunţa divorţul, potrivit Codului civil, fãrã a face
menţiune despre culpa pentru desfacerea cãsãtoriei.
Întrebare:
1. Ce probe va administra instanţa pentru a stabili:
- existenţa bolii;
- starea sănătăţii soţului bolnav;
- imposibilitatea continuării căsătoriei determinată de starea de sănătate?

4. PROCEDURI DE URMAT ÎN CAZUL LIPSEI PÂRÂTULUI LA JUDECATA
DIVORŢULUI
Dispoziţii din Codul de procedură civilă
Art. 6161 C proc civ:
Daca procedura de chemare a sotului parat a fost indeplinita prin afisare, iar acesta
nu s-a prezentat la primul termen de judecata, instanta va cere dovezi sau va dispune
cercetari pentru a verifica daca paratul isi are domiciliul la locul indicat in cerere si
daca, constata ca nu domiciliaza acolo, va dispune citarea lui la domiciliul sau, precum si,
daca este cazul, la locul sau de munca.

6

Art. 95 C proc civ:
(1) Cand reclamantul invedereaza ca, desi a facut tot ce i-a stat in putinta, nu a izbutit
sa afle domiciliul paratului, presedintele instantei va dispune citarea acestuia prin
publicitate.
(2) Citarea prin publicitate se face afisandu-se citatia la usa instantei. Citatia se publica
si in Monitorul Oficial al Romaniei sau intr-un ziar mai raspandit, in cazurile in care
presedintele tribunalului sau completul de judecata apreciaza ca o asemenea masura este
necesara.
(3) Afisarea, precum si publicarea citatiei in Monitorul Oficial sau intr-un ziar mai
raspandit se fac cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru judecata. In cazurile
urgente, presedintele tribunalului sau completului de judecata va putea reduce acest
termen la 5 zile.
(4) Daca paratul se infatiseaza si dovedeste ca a fost citat prin publicitate cu reacredinta, toate actele de procedura ce au urmat incuviintarii acestei citari vor fi anulate,
reclamantul putand fi sanctionat cu amenda si obligat la despagubiri, potrivit legii.
Întrebări:
1. Ce măsuri ar trebui să dispună instanţa în cazul în care reclamantul învederează că
pârâtul este plecat în străinătate şi nu îi cunoaşte locul de şedere, solicitând astfel citarea
prin publicitate?
2. Ce dovezi/cercetări poate solicita/dispune instanţa pentru a se convinge că pârâtul îşi
are domiciliul la locul indicat în acţiune de reclamant?

5. EFECTELE DIVORŢULUI CU PRIVIRE LA RAPORTURILE
PATRIMONIALE DINTRE SOŢI:
- acordarea de despăgubiri;
- prestaţia compensatorie
Dispoziţii din Noul Cod Civil
Art. 388 NCC
Acordarea despãgubirilor
Distinct de dreptul la prestaţia compensatorie prevãzut la art. 390, soţul nevinovat,
care suferã un prejudiciu prin desfacerea cãsãtoriei, poate cere soţului vinovat sã îl
despãgubeascã. Instanţa de tutelã soluţioneazã cererea prin hotãrârea de divorţ.
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Art. 390 NCC
Condiţiile prestaţiei compensatorii
(1) În cazul în care divorţul se pronunţã din culpa exclusivã a soţului pârât, soţul
reclamant poate beneficia de o prestaţie care sã compenseze, atât cât este posibil, un
dezechilibru semnificativ pe care divorţul l-ar determina în condiţiile de viaţã ale celui
care o solicitã.
(2) Prestaţia compensatorie se poate acorda numai în cazul în care cãsãtoria a durat
cel puţin 20 de ani.
(3) Soţul care solicitã prestaţia compensatorie nu poate cere de la fostul sãu soţ şi
pensie de întreţinere, în condiţiile art. 389.
Art. 391 NCC
Stabilirea prestaţiei compensatorii
(1) Prestaţia compensatorie nu se poate solicita decât odatã cu desfacerea cãsãtoriei.
(2) La stabilirea prestaţiei compensatorii se ţine seama atât de resursele soţului
care o solicitã, cât şi de mijloacele celuilalt soţ din momentul divorţului, de efectele
pe care le are sau le va avea lichidarea regimului matrimonial, precum şi de orice alte
împrejurãri previzibile de naturã sã le modifice, cum ar fi vârsta şi starea de sãnãtate a
soţilor, contribuţia la creşterea copiilor minori pe care a avut-o şi urmeazã sã o aibã
fiecare soţ, pregãtirea profesionalã, posibilitatea de a desfãşura o activitate
producãtoare de venituri şi altele asemenea.
Art. 392 NCC
Forma prestaţiei compensatorii
(1) Prestaţia compensatorie poate fi stabilitã în bani, sub forma unei sume globale sau a
unei rente viagere, ori în naturã, sub forma uzufructului asupra unor bunuri mobile sau
imobile care aparţin debitorului.
(2) Renta poate fi stabilitã într-o cotã procentualã din venitul debitorului sau într-o
sumã de bani determinatã.
(3) Renta şi uzufructul se pot constitui pe toatã durata vieţii celui care solicitã prestaţia
compensatorie sau pentru o perioadã mai scurtã, care se stabileşte prin hotãrârea de
divorţ.
Art. 393 NCC
Garanţii
Instanţa, la cererea soţului creditor, îl poate obliga pe soţul debitor sã constituie o
garanţie realã sau sã dea cauţiune pentru a asigura executarea rentei.
Art. 394 NCC
Modificarea prestaţiei compensatorii
(1) Instanţa poate mãri sau micşora prestaţia compensatorie, dacã se modificã, în
mod
semnificativ,
mijloacele
debitorului
şi
resursele
creditorului.
(2) În cazul în care prestaţia compensatorie constã într-o sumã de bani, aceasta se
indexeazã de drept, trimestrial, în funcţie de rata inflaţiei.
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Art. 395 NCC
Încetarea prestaţiei compensatorii
Prestaţia compensatorie înceteazã prin decesul unuia dintre soţi, prin recãsãtorirea
soţului creditor, precum şi atunci când acesta obţine resurse de naturã sã îi asigure
condiţii
de
viaţã
asemãnãtoare
celor
din
timpul
cãsãtoriei.
Dispoziţii din Legea nr. 71/2011
Art. 45 (modificat prin legea nr. 60/2012)
Dispoziţiile art. 388 din Codul civil privind acordarea despãgubirilor şi cele ale
art. 390 din Codul civil privind acordarea prestaţiei compensatorii sunt aplicabile în cazul
în care motivele de divorţ s-au ivit dupã intrarea în vigoare a Codului civil.

Întrebări:
1. Prejudiciul la care se referă art. 388 NCC este numai unul material sau poate fi şi
moral?

2. Despăgubirile prevăzute la art. 388 NCC ar putea fi acordate şi în cazul în care cererea
de solicitare a acestora este introdusă ulterior divorţului?

6. EFECTELE DIVORŢULUI CU PRIVIRE LA RAPORTURILE
NEPATRIMONIALE DINTRE SOŢI:
- numele de familie după divorţ;
- drepturile dobândite în virtutea calităţii de soţ
Dispoziţii din Noul Cod Civil
Art. 322
Regimul unor acte juridice
(1) Fãrã consimţãmântul scris al celuilalt soţ, niciunul dintre soţi, chiar dacã este
proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinţei familiei şi nici nu
poate încheia acte prin care ar fi afectatã folosinţa acesteia.
(2) De asemenea, un soţ nu poate deplasa din locuinţã bunurile ce mobileazã sau
decoreazã locuinţa familiei şi nu poate dispune de acestea fãrã consimţãmântul scris al
celuilalt soţ.
(3) În cazul în care consimţãmântul este refuzat fãrã un motiv legitim, celãlalt soţ poate
sã sesizeze instanţa de tutelã, pentru ca aceasta sã autorizeze încheierea actului.
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(4) Soţul care nu şi-a dat consimţãmântul la încheierea actului poate cere anularea lui
în termen de un an de la data la care a luat cunoştinţã despre acesta, dar nu mai târziu de
un an de la data încetãrii regimului matrimonial.
(5) În lipsa notãrii locuinţei familiei în cartea funciarã, soţul care nu şi-a dat
consimţãmântul nu poate cere anularea actului, ci numai daune-interese de la celãlalt soţ,
cu excepţia cazului în care terţul dobânditor a cunoscut, pe altã cale, calitatea de locuinţã
a familiei.
(6) Dispoziţiile alin. (5) se aplicã în mod corespunzãtor actelor încheiate cu încãlcarea
prevederilor alin. (2).
Art. 323
Drepturile soţilor asupra locuinţei închiriate
(1) În cazul în care locuinţa este deţinutã în temeiul unui contract de închiriere,
fiecare soţ are un drept locativ propriu, chiar dacã numai unul dintre ei este titularul
contractului ori contractul este încheiat înainte de cãsãtorie.
(2) Dispoziţiile art. 322 sunt aplicabile în mod corespunzãtor.
(3) În caz de deces al unuia dintre soţi, soţul supravieţuitor continuã exercitarea
dreptului sãu locativ, dacã nu renunţã în mod expres la acesta, în termenul prevãzut la art.
1.834.
Art. 324
Atribuirea beneficiului contractului de închiriere
(1) La desfacerea cãsãtoriei, dacã nu este posibilã folosirea locuinţei de cãtre
ambii soţi şi aceştia nu se înţeleg, beneficiul contractului de închiriere poate fi atribuit
unuia dintre soţi, ţinând seama, în ordine, de interesul superior al copiilor minori, de
culpa în desfacerea cãsãtoriei şi de posibilitãţile locative proprii ale foştilor soţi.
(2) Soţul cãruia i s-a atribuit beneficiul contractului de închiriere este dator sã
plãteascã celuilalt soţ o indemnizaţie pentru acoperirea cheltuielilor de instalare într-o
altã locuinţã, cu excepţia cazului în care divorţul a fost pronunţat din culpa exclusivã a
acestuia din urmã. Dacã existã bunuri comune, indemnizaţia se poate imputa, la partaj,
asupra cotei cuvenite soţului cãruia i s-a atribuit beneficiul contractului de închiriere.
(3) Atribuirea beneficiului contractului de închiriere se face cu citarea locatorului
şi produce efecte faţã de acesta de la data când hotãrârea judecãtoreascã a rãmas
definitivã.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplicã în mod similar şi în cazul în care bunul este
proprietatea comunã a celor 2 soţi, atribuirea beneficiului locuinţei conjugale producând
efecte pânã la data rãmânerii definitive a hotãrârii de partaj.
§2. Efectele divorţului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soţi
Art. 383 NCC
Numele de familie dupã cãsãtorie
(1) La desfacerea cãsãtoriei prin divorţ, soţii pot conveni sã pãstreze numele purtat în
timpul cãsãtoriei. Instanţa ia act de aceastã înţelegere prin hotãrârea de divorţ.
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(2) Pentru motive temeinice, justificate de interesul unuia dintre soţi sau de interesul
superior al copilului, instanţa poate sã încuviinţeze ca soţii sã pãstreze numele purtat în
timpul cãsãtoriei, chiar în lipsa unei înţelegeri între ei.
(3) Dacã nu a intervenit o înţelegere sau dacã instanţa nu a dat încuviinţarea, fiecare
dintre foştii soţi poartã numele dinaintea cãsãtoriei.
Art. 384 NCC
Drepturile soţului divorţat
(1) Divorţul este considerat pronunţat împotriva soţului din a cãrui culpã exclusivã s-a
desfãcut cãsãtoria.
(2) Soţul împotriva cãruia a fost pronunţat divorţul pierde drepturile pe care legea sau
convenţiile încheiate anterior cu terţii le atribuie acestuia.
(3) Aceste drepturi nu sunt pierdute în cazul culpei comune sau al divorţului prin
acordul soţilor.
Întrebări:
1. Ce argumente rezonabile poate reţine instanţa pentru a încuviinţa păstrarea numelui
dobândit prin căsătorie, în cazul opoziţiei celuilalt soţ? Se poate vorbi despre extinderea
sferei cazurilor considerate până în prezent, în doctrină, drept “motive temeinice”?
2. În ce ipoteze sunt aplicabile dispoziţiile art. 383 NCC?
Cazuri de analizat:
- în timpul căsătoriei, soţii închiriază locuinţa de la un terţ;
- la data căsătoriei, unul dintre soţi avea închiriată locuinţă;
- în timpul căsătoriei, unuia dintre soţi I se atribuie, prin contract de închiriere, locuinţă
de serviciu;
- în timpul căsătoriei, soţii au împrumutat unui terţ o sumă de bani.
7. EXERCITAREA AUTORITĂŢII PĂRINTEŞTI
Dispoziţii din Noul Cod Civil cuprinse în Titlul II (Căsătoria) al Cărţii a II a
(Despre familie)
§4. Efectele divorţului cu privire la raporturile dintre pãrinţi şi copiii lor minori
ART. 396
Raporturile
dintre
pãrinţii
divorţaţi
şi
copiii
lor
minori
(1) Instanţa de tutelã hotãrãşte, odatã cu pronunţarea divorţului, asupra raporturilor
dintre pãrinţii divorţaţi şi copiii lor minori, ţinând seama de interesul superior al
copiilor, de concluziile raportului de anchetã psihosocialã, precum şi, dacã este cazul, de
învoiala pãrinţilor, pe care îi ascultã.
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(2) Dispoziţiile art. 264 sunt aplicabile.
ART. 397
Exercitarea
autoritãţii
pãrinteşti
de
cãtre
ambii
pãrinţi
Dupã divorţ, autoritatea pãrinteascã revine în comun ambilor pãrinţi, afarã de
cazul în care instanţa decide altfel.
ART. 398
Exercitarea
autoritãţii
pãrinteşti
de
cãtre
un
singur
pãrinte
(1) Dacã existã motive întemeiate, având în vedere interesul superior al copilului,
instanţa hotãrãşte ca autoritatea pãrinteascã sã fie exercitatã numai de cãtre unul dintre
pãrinţi.
(2) CELÃLALT PÃRINTE PÃSTREAZÃ DREPTUL DE A VEGHEA ASUPRA
MODULUI DE CREŞTERE ŞI EDUCARE A COPILULUI, PRECUM ŞI DREPTUL
DE A CONSIMŢI LA ADOPŢIA ACESTUIA.
ART. 399
Exercitarea
autoritãţii
pãrinteşti
de
cãtre
alte
persoane
(1) În mod excepţional, instanţa de tutelã poate hotãrî plasamentul copilului la o rudã
sau la o altã familie ori persoanã, cu consimţãmântul acestora, sau într-o instituţie de
ocrotire. Acestea exercitã drepturile şi îndatoririle care revin pãrinţilor cu privire la
persoana copilului.
(2) Instanţa stabileşte dacã drepturile cu privire la bunurile copilului se exercitã de
cãtre pãrinţi în comun sau de cãtre unul dintre ei.
Dispoziţii din Noul Cod Civil cuprinse în Titlul IV (Autoritatea părintească)
al Cărţii a II a (Despre familie)
CAP. I

Dispoziţii generale

ART. 483
Autoritatea pãrinteascã
(1) Autoritatea pãrinteascã este ansamblul de drepturi şi îndatoriri care privesc atât
persoana, cât şi bunurile copilului şi aparţin în mod egal ambilor pãrinţi.
(2) Pãrinţii exercitã autoritatea pãrinteascã numai în interesul superior al copilului, cu
respectul datorat persoanei acestuia, şi îl asociazã pe copil la toate deciziile care îl
privesc, ţinând cont de vârsta şi de gradul sãu de maturitate.
(3) Ambii pãrinţi rãspund pentru creşterea copiilor lor minori.
ART. 486
Neînţelegerile dintre pãrinţi
Ori de câte ori existã neînţelegeri între pãrinţi cu privire la exerciţiul drepturilor
sau la îndeplinirea îndatoririlor pãrinteşti, instanţa de tutelã, dupã ce îi ascultã pe
pãrinţi şi luând în considerare concluziile raportului referitor la ancheta psihosocialã,
hotãrãşte potrivit interesului superior al copilului. Ascultarea copilului este obligatorie,
dispoziţiile art. 264 fiind aplicabile.
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CAP. II

Drepturile şi îndatoririle pãrinteşti

ART. 487
Conţinutul autoritãţii pãrinteşti
Pãrinţii au dreptul şi îndatorirea de a creşte copilul, îngrijind de sãnãtatea şi
dezvoltarea lui fizicã, psihicã şi intelectualã, de educaţia, învãţãtura şi pregãtirea
profesionalã a acestuia, potrivit propriilor lor convingeri, însuşirilor şi nevoilor copilului;
ei sunt datori sã dea copilului orientarea şi sfaturile necesare exercitãrii corespunzãtoare a
drepturilor pe care legea le recunoaşte acestuia.
ART. 488
Îndatoririle specifice
(1) Pãrinţii au îndatorirea de a creşte copilul în condiţii care sã asigure dezvoltarea sa
fizicã, mentalã, spiritualã, moralã şi socialã în mod armonios.
(2) În acest scop, pãrinţii sunt obligaţi:
a) sã coopereze cu copilul şi sã îi respecte viaţa intimã, privatã şi demnitatea;
b) sã prezinte şi sã permitã informarea şi lãmurirea copilului despre toate actele şi
faptele care l-ar putea afecta şi sã ia în considerare opinia acestuia;
c) sã ia toate mãsurile necesare pentru protejarea şi realizarea drepturilor
copilului;
d) sã coopereze cu persoanele fizice şi persoanele juridice cu atribuţii în domeniul
îngrijirii, educãrii şi formãrii profesionale a copilului.
ART. 501
Administrarea bunurilor copilului
(1) Pãrinţii au dreptul şi îndatorirea de a administra bunurile copilului lor minor,
precum şi de a-l reprezenta în actele juridice civile ori de a-i încuviinţa aceste acte,
dupã caz.
(2) Dupã împlinirea vârstei de 14 ani minorul îşi exercitã drepturile şi îşi executã
obligaţiile singur, în condiţiile legii, însã numai cu încuviinţarea pãrinţilor şi, dupã caz, a
instanţei de tutelã.
CAP. III

Exercitarea autoritãţii pãrinteşti

ART. 503
Modul de exercitare a autoritãţii pãrinteşti
(1) Pãrinţii exercitã împreunã şi în mod egal autoritatea pãrinteascã.
(2) Faţã de terţii de bunã-credinţã, oricare dintre pãrinţi, care îndeplineşte singur un act
curent pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea îndatoririlor pãrinteşti, este prezumat
cã are şi consimţãmântul celuilalt pãrinte.
ART. 504
Exercitarea autoritãţii pãrinteşti în caz de divorţ
Dacã pãrinţii sunt divorţaţi, autoritatea pãrinteascã se exercitã potrivit dispoziţiilor
referitoare la efectele divorţului în raporturile dintre pãrinţi şi copii.
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ART. 505
Copilul din afara cãsãtoriei
(1) În cazul copilului din afara cãsãtoriei a cãrui filiaţie a fost stabilitã concomitent sau,
dupã caz, succesiv faţã de ambii pãrinţi, autoritatea pãrinteascã se exercitã în comun şi în
mod egal de cãtre pãrinţi, dacã aceştia convieţuiesc.
(2) Dacã pãrinţii copilului din afara cãsãtoriei nu convieţuiesc, modul de
exercitare a autoritãţii pãrinteşti se stabileşte de cãtre instanţa de tutelã, fiind
aplicabile prin asemãnare dispoziţiile privitoare la divorţ.
(3) Instanţa sesizatã cu o cerere privind stabilirea filiaţiei este obligatã sã dispunã
asupra modului de exercitare a autoritãţii pãrinteşti, fiind aplicabile prin asemãnare
dispoziţiile privitoare la divorţ.

ART. 506
Învoiala pãrinţilor
Cu încuviinţarea instanţei de tutelã pãrinţii se pot înţelege cu privire la
exercitarea autoritãţii pãrinteşti sau cu privire la luarea unei mãsuri de protecţie a
copilului, dacã este respectat interesul superior al acestuia. Ascultarea copilului este
obligatorie, dispoziţiile art. 264 fiind aplicabile.
Întrebări:
A. Cu privire la situaţia copilului minor, cu ocazia judecării divorţului:
1. simpla conivenţă a părinţilor, în sensul exercitării autorităţii părinteşti de către unul din
ei, după divorţ, este suficientă pentru ca instanţa să dispună o astfel de măsură?
2. ce demersuri/cercetări suplimentare ar trebui să întreprindă instanţa pentru a dispune
exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur părinte, în situaţia de la pct.1?
3. ce criterii trebuie să aibă în vedere instanţa pentru a stabili/aprecia care este interesul
superior al copilului în ceea ce priveşte titularii exercitării autorităţii părinteşti?
4. ce probe ar trebui administrate pentru a dispune exercitarea autorităţii părinteşti de
către un singur părinte?
5. Care sunt drepturile/avantajele părintelui căruia I s-a acordat exclusivitatea exercitării
autorităţii părinteşti, în raport de copil şi de celălalt părinte?
6. Ce drepturi faţă de minor păstrează părintele în cazul în care s-a dispus ca autoritatea
părintească să fie exercitată exclusiv de către celălalt părinte?
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7. Caz particular de analizat: unul dintre părinţi lucrează în străinătate (sau este iminentă
plecarea sa în străinătate pentru a lucra) şi solicită exercitarea exclusivă a autorităţii
părinteşti pentru a putea lua copilul în străinătate:
- celălalt părinte este de acord;
- celălalt părinte nu este de accord.

B. Cu privire la situaţia copilului minor, în timpul căsătoriei:
1. este admisibilă cererea de exercitare exclusivă a autorităţii părinteşti, fără a se
introduce acţiune de divorţ?
2. Dacă răspunsul la întrebarea nr. 1 este afirmativ, ce criterii va avea în vedere instanţa
pentru a putea decide în acest sens? Ce probe va administra?
3. Dacă răspunsul la întrebarea nr. 1 este afirmativ, iar instanţa consideră întemeiată
cererea, în lipsa unui capăt de cerere suplimentar, este obligată să se pronunţe, din oficiu,
şi cu privire la locuinţa copilului? Care este raţiunea şi finalitatea urmărită de legiuitor
prin edicatrea normelor privitoare la stabilirea locuinţei copilului?

4. Cazuri particulare de analizat:
- între soţi există raporturi specifice căsătoriei, însă unul dintre aceştia urmează să
plece în străinătate pe o perioadă îndelungată de timp, fiind de acord cu cererea celuilalt
soţ de exercitare exclusivă a autorităţii părinteşti;
- unul dintre soţi a părăsit domiciliul conjugal, locuind la o altă locaţie, în aceeaşi
localitate sau în altă localitate; este de accord/nu este de accord cu cererea reclamantei
C. Cu privire la situaţia copilului minor din afara căsătoriei:
1. Dacă instanţa dispune exercitarea exclusivă a autorităţii părinteşti, în lipsa unui capăt
de cerere subsecvent, trebuie să se pronunţe, din oficiu, cu privire la stabilirea locuinţei
copilului? Care este raţiunea şi finalitatea urmărită de legiuitor prin edicatrea normelor
privitoare la stabilirea locuinţei copilului?
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8. STABILIREA LOCUINŢEI MINORULUI
Dispoziţii din Noul Cod Civil cuprinse în Titlul II (Căsătoria) al Cărţii a II a
(Despre familie)
§4. Efectele divorţului cu privire la raporturile dintre pãrinţi şi copiii lor minori
ART. 400
Locuinţa copilului dupã divorţ
(1) În lipsa înţelegerii dintre pãrinţi sau dacã aceasta este contrarã interesului superior
al copilului, instanţa de tutelã stabileşte, odatã cu pronunţarea divorţului, locuinţa
copilului minor la pãrintele cu care locuieşte în mod statornic.
(2) Dacã pânã la divorţ copilul a locuit cu ambii pãrinţi, instanţa îi stabileşte locuinţa la
unul dintre ei, ţinând seama de interesul sãu superior.
(3) În mod excepţional, şi numai dacã este în interesul superior al copilului, instanţa
poate stabili locuinţa acestuia la bunici sau la alte rude ori persoane, cu consimţãmântul
acestora, ori la o instituţie de ocrotire. Acestea exercitã supravegherea copilului şi
îndeplinesc toate actele obişnuite privind sãnãtatea, educaţia şi învãţãtura sa.
ART. 401
Drepturile pãrintelui separat de copil
(1) În cazurile prevãzute la art. 400, pãrintele sau, dupã caz, pãrinţii separaţi de copilul
lor au dreptul de a avea legãturi personale cu acesta.
(2) În caz de neînţelegere între pãrinţi, instanţa de tutelã decide cu privire la
modalitãţile de exercitare a acestui drept. Ascultarea copilului este obligatorie, art. 264
fiind aplicabil.
Dispoziţii din Noul Cod Civil cuprinse în Titlul IV (Autoritatea părintească)
al Cărţii a II a (Despre familie)
CAP. II

Drepturile şi îndatoririle pãrinteşti

ART. 496
Locuinţa copilului
(1) Copilul minor locuieşte la pãrinţii sãi.
(2) Dacã pãrinţii nu locuiesc împreunã, aceştia vor stabili, de comun acord, locuinţa
copilului.
(3) În caz de neînţelegere între pãrinţi, instanţa de tutelã hotãrãşte, luând în
considerare concluziile raportului de anchetã psihosocialã şi ascultându-i pe pãrinţi şi pe
copil, dacã a împlinit vârsta de 10 ani. Dispoziţiile art. 264 rãmân aplicabile.
(4) Locuinţa copilului, stabilitã potrivit prezentului articol, nu poate fi schimbatã fãrã
acordul pãrinţilor decât în cazurile prevãzute expres de lege.
(5) Pãrintele la care copilul nu locuieşte în mod statornic are dreptul de a avea legãturi
personale cu minorul, la locuinţa acestuia. Instanţa de tutelã poate limita exerciţiul
acestui drept, dacã aceasta este în interesul superior al copilului.
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ART. 497
Schimbarea locuinţei copilului
(1) Dacã afecteazã exerciţiul autoritãţii sau al unor drepturi pãrinteşti, schimbarea
locuinţei copilului, împreunã cu pãrintele la care locuieşte, nu poate avea loc decât cu
acordul prealabil al celuilalt pãrinte.
(2) În caz de neînţelegere între pãrinţi, hotãrãşte instanţa de tutelã potrivit interesului
superior al copilului, luând în considerare concluziile raportului de anchetã psihosocialã
şi ascultându-i pe pãrinţi. Ascultarea copilului este obligatorie, dispoziţiile art. 264 fiind
aplicabile.
Întrebări:
1. Este admisibilă acţiunea de stabilire a locuinţei minorului din căsătorie sau din afara
căsătoriei, fără a se solicita divorţul sau/şi exercitarea autorităţii părinteşti?

2. Care este raţiunea şi finalitatea urmărită de legiuitor prin edicatrea normelor privitoare
la stabilirea locuinţei copilului?

3. Când se dispune cu privire la locuinţa minorului trebuie să se individualizeze, în
concret, adresa acestei locuinţe sau este suficient să se indice un criteriu de identificare a
acesteia (de exemplu: stabileşte locuinţa minorului la mama sa)
4. În ce situaţii schimbarea locuinţei copilului, poate afecta exerciţiul autorităţii sau al
unor drepturi părinteşti?

5. Care este sancţiunea care intervine (sau ce mijloace are la dispoziţie părintele care nu
locuieşte cu minorul) în cazul în care are loc schimbarea locuinţei copilului, fiind
afectată, prin această măsură, exercitarea autorităţii părinteşti sau a altor drepturi, de către
celălalt părinte?

17

9. STABILIREA OBLIGAŢIEI DE ÎNTREŢINERE FAŢĂ DE COPIL
Dispoziţii din Noul Cod Civil cuprinse în Titlul II (Căsătorie) al Cărţii a II a (Despre
familie)
ART. 402
Stabilirea contribuţiei pãrinţilor
(1) Instanţa de tutelã, prin hotãrârea de divorţ, stabileşte contribuţia fiecãrui pãrinte la
cheltuielile de creştere, educare, învãţãturã şi pregãtire profesionalã a copiilor.
(2) Dispoziţiile titlului V privind obligaţia de întreţinere se aplicã în mod
corespunzãtor.
Dispoziţii din Noul Cod Civil cuprinse în Titlul V (Obligaţia de întreţinere) al Cărţii
a II a (Despre familie)
CAP. III

Condiţiile obligaţiei de întreţinere

ART. 525
Dreptul la întreţinere al minorului
(1) Minorul care cere întreţinere de la pãrinţii sãi se aflã în nevoie dacã nu se poate
întreţine din munca sa, chiar dacã ar avea bunuri.
(2) Cu toate acestea, în cazul în care pãrinţii n-ar putea presta întreţinerea fãrã a-şi
primejdui propria lor existenţã, instanţa de tutelã poate încuviinţa ca întreţinerea sã se
asigure prin valorificarea bunurilor pe care acesta le are, cu excepţia celor de strictã
necesitate.
ART. 527
Debitorul întreţinerii
(1) Poate fi obligat la întreţinere numai cel care are mijloacele pentru a o plãti sau
are posibilitatea de a dobândi aceste mijloace.
(2) La stabilirea mijloacelor celui care datoreazã întreţinerea se ţine seama de
veniturile şi bunurile acestuia, precum şi de posibilitãţile de realizare a acestora; de
asemenea,
vor
fi
avute
în
vedere
celelalte
obligaţii
ale
sale.

CAP. IV

Stabilirea şi executarea obligaţiei de întreţinere

ART. 529
Cuantumul întreţinerii
(1) Întreţinerea este datoratã potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui
care urmeazã a o plãti.
(2) Când întreţinerea este datoratã de pãrinte, ea se stabileşte pânã la o pãtrime din
venitul sãu lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii şi o jumãtate pentru 3 sau
mai mulţi copii.
(3) Cuantumul întreţinerii datorate copiilor, împreunã cu întreţinerea datoratã altor
persoane, potrivit legii, nu poate depãşi jumãtate din venitul net lunar al celui obligat.
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ART. 530
Modalitãţile de executare
(1) Obligaţia de întreţinere se executã în naturã, prin asigurarea celor necesare
traiului şi, dupã caz, a cheltuielilor pentru educare, învãţãturã şi pregãtire profesionalã.
(2) Dacã obligaţia de întreţinere nu se executã de bunãvoie, în naturã, instanţa de tutelã
dispune executarea ei prin plata unei pensii de întreţinere, stabilitã în bani.
(3) Pensia de întreţinere se poate stabili sub forma unei sume fixe SAU într-o cotã
procentualã din venitul net lunar al celui care datoreazã întreţinere. Dispoziţiile art.
529 alin. (2) şi (3) rãmân aplicabile.
ART. 531
Modificarea şi încetarea pensiei de întreţinere
(1) Dacã se iveşte o schimbare în ceea ce priveşte mijloacele celui care presteazã
întreţinerea şi nevoia celui care o primeşte, instanţa de tutelã, potrivit împrejurãrilor,
poate mãri sau micşora pensia de întreţinere sau poate hotãrî încetarea plãţii ei.
(2) Pensia de întreţinere stabilitã într-o sumã fixã se indexeazã de drept, trimestrial, în
funcţie de rata inflaţiei.
ART. 532
Data de la care se datoreazã pensia de întreţinere
(1) Pensia de întreţinere se datoreazã de la data cererii de chemare în judecatã.
(2) Cu toate acestea, pensia poate fi acordatã şi pentru o perioadã anterioarã, dacã
introducerea cererii de chemare în judecatã a fost întârziatã din culpa debitorului.
ART. 533
Plata pensiei de întreţinere
(1) Pensia de întreţinere se plãteşte în rate periodice, la termenele convenite de pãrţi
sau, în lipsa acordului lor, la cele stabilite prin hotãrâre judecãtoreascã.
(2) Chiar dacã creditorul întreţinerii a decedat în perioada corespunzãtoare unei rate,
întreţinerea este datoratã în întregime pentru acea perioadã.
(3) De asemenea, pãrţile pot conveni sau, dacã sunt motive temeinice, instanţa de
tutelã poate hotãrî ca întreţinerea sã se execute prin plata anticipatã a unei sume globale
care sã acopere nevoile de întreţinere ale celui îndreptãţit pe o perioadã mai îndelungatã
sau pe întreaga perioadã în care se datoreazã întreţinerea, în mãsura în care debitorul
întreţinerii are mijloacele necesare acoperirii acestei obligaţii.
Întrebări:
1. Cum se apreciază posibilitatea debitorului întreţinerii de a presta întreţinere, conform
art. 527 NCC? La criterii ne raportăm? Ce probe administrăm?

2. Se poate stabili un cuantum al pensiei de întreţinere mai mare decât procentul legal
raportat la venitul minim pe economia naţională, în cazul în care debitorul nu obţine
venituri periodice certe?
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3. În caz de divorţ, dacă s-a stabilit locuinţa minorului la unul dintre părinţi, instanţa se
mai pronunţă cu privire la obligaţia acestuia de a presta întreţinere?
Dacă părinţii convin ca întreţinerea datorată de părintele cu care nu locuieşte minorul să
fie prestată în natură instanţa poate lua act de această învoială? În caz afirmativ, este
necesar să se cuantifice în bani prestaţiile ce urmează a fi effectuate?
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