
Cuprins 

Abrevieri .............................................................................................................. XVII 

Categorii introductive. Noțiunea, obiectul și principiile generale  

ale dreptului familiei ............................................................................................... 1 

Secţiunea 1. Noțiunea de „drept al familiei” ...................................................... 1 

Secţiunea a 2-a. Obiectul dreptului familiei ....................................................... 5 

Secţiunea a 3-a. Principiile generale ale dreptului familiei ................................ 6 

§1. Principiul ocrotirii familiei ....................................................................... 6 

§2. Principiul căsătoriei liber consimțite între soți ......................................... 8 

§3. Principiul egalității în drepturi și îndatoriri a soților .............................. 10 

§4. Principiul egalității în drepturi a copiilor ............................................... 14 

§5. Principiul interesului superior al copilului ............................................. 16 

§6. Principiul monogamiei ........................................................................... 18 

TITLUL I. CĂSĂTORIA ........................................................................................ 21 

Capitolul I. Logodna ............................................................................................. 22 

Secțiunea 1. Noțiune. Reglementare ................................................................. 22 

Secțiunea a 2-a. Condițiile de valabilitate ale logodnei .................................... 23 

Secțiunea a 3-a. Efectele logodnei .................................................................... 24 

§1. Logodna și încheierea căsătoriei potrivit promisiunii ............................ 24 

§2. „Starea de logodnă” ................................................................................ 25 

Secțiunea a 4-a. Ruperea logodnei și efectele sale ........................................... 25 

Secțiunea a 5-a. Natura juridică a logodnei ...................................................... 29 

Capitolul II. Încheierea căsătoriei ....................................................................... 31 

Secțiunea 1. Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei ............................ 31 

§1. Cerințe legale de fond pentru încheierea căsătoriei ................................ 32 

1.1. Consimțământul la căsătorie al viitorilor soți ................................... 32 

1.2. Vârsta matrimonială (vârsta legală pentru căsătorie) ....................... 36 

§2. Impedimente la căsătorie ........................................................................ 40 

2.1. Bigamia ............................................................................................ 40 

2.2. Rudenia ............................................................................................. 42 

2.3. Tutela ................................................................................................ 44 

2.4. Alienația și debilitatea mintală ......................................................... 45 

2.5. Lipsa diferenței de sex ...................................................................... 45 

Secțiunea a 2-a. Formalitățile pentru încheierea căsătoriei .............................. 48 

§1. Formalitățile preparatorii ale încheierii căsătoriei .................................. 48 

1.1. Comunicarea reciprocă de către viitorii soți a stării lor de sănătate ...... 48 

1.2. Depunerea declarației de căsătorie ................................................... 49 

1.3. Publicitatea declarației de căsătorie .................................................. 52 

1.4. Atribuțiile ofițerului de stare civilă în legătură cu declarația  

de căsătorie ....................................................................................... 53 



Dreptul familiei VI 

§2. Formalitățile privind însăși încheierea căsătoriei ................................... 54 

2.1. Solemnitatea încheierii căsătoriei ..................................................... 54 

2.2. Publicitatea încheierii căsătoriei ....................................................... 55 

2.3. Momentul încheierii căsătoriei ......................................................... 56 

Secțiunea a 3-a. Formalitățile ulterioare încheierii căsătoriei ........................... 57 

§1. Întocmirea actului de căsătorie ............................................................... 57 

§2. Formalități privind regimul matrimonial ales ......................................... 58 

§3. Dovada căsătoriei ................................................................................... 58 

Secțiunea a 4-a. Natura juridică a căsătoriei: contract sau instituție? ............... 60 

Capitolul III. Nulitatea căsătoriei ........................................................................ 62 

Secțiunea 1. Considerații generale privind nulitatea căsătoriei ........................ 62 

Secțiunea a 2-a. Cazurile de nulitate a căsătoriei .............................................. 63 

§1. Cazurile de nulitate absolută a căsătoriei ............................................... 63 

1.1. Lipsa materială a consimțământului la căsătorie .............................. 63 

1.2. Impubertatea matrimonială ............................................................... 64 

1.3. Bigamia ............................................................................................ 64 

1.4. Rudenia în grad prohibit la căsătorie ................................................ 66 

1.5. Alienația și debilitatea mintală ......................................................... 67 

1.6. Lipsa diferenței de sex ...................................................................... 68 

1.7. Nerespectarea formalităților de solemnitate și publicitate  

a celebrării căsătoriei ........................................................................ 68 

1.8. Căsătoria fictivă ................................................................................ 69 

§2. Cazurile de nulitate relativă a căsătoriei ................................................. 71 

2.1. Viciile de consimțământ ................................................................... 71 

2.2. Lipsa încuviințărilor sau autorizării cerute de lege ........................... 73 

2.3. Lipsa discernământului ..................................................................... 74 

2.4. Existența tutelei ................................................................................ 76 

Secțiunea a 3-a. Regimul juridic al nulității căsătoriei ..................................... 77 

§1. Regimul juridic al nulității absolute a căsătoriei .................................... 77 

§2. Regimul juridic al nulității relative a căsătoriei ..................................... 78 

Secțiunea a 4-a. Efectele nulității căsătoriei ..................................................... 81 

§1. Regula desființării retroactive a căsătoriei ............................................. 81 

§2. Opozabilitatea hotărârii judecătorești ..................................................... 81 

§3. Excepțiile de la regula desființării retroactive a căsătoriei ..................... 82 

3.1. Căsătoria putativă ............................................................................. 82 

3.2. Situația copiilor rezultați din căsătoria nulă sau anulată ................... 87 

Secțiunea a 5-a. Dispoziții tranzitorii privind nulitatea căsătoriei .................... 88 

Capitolul IV. Efectele căsătoriei .......................................................................... 90 

Secțiunea 1. Drepturile și îndatoririle personale ale soților .............................. 90 

§1. Îndatoririle reciproce ale soților ............................................................. 91 

§2. Principiile de „guvernare” a familiei ...................................................... 95 

2.1. Principiul codeciziei ......................................................................... 95 

2.2. Principiul independenței soților ........................................................ 96 

§3. Numele soților în timpul căsătoriei ........................................................ 97 

Secțiunea a 2-a. Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților ..................... 98 



Cuprins VII 

TITLUL II. REGIMURI MATRIMONIALE ..................................................... 101 

Partea generală. Constantele în materie matrimonial-patrimonială .................. 101 

Capitolul I. Noțiuni introductive ....................................................................... 102 

Secțiunea 1. „Regim matrimonial”, „regim primar”, „convenție  

matrimonială” – delimitări și interferențe .................................................... 102 

Secțiunea a 2-a. Clasificări ale regimurilor matrimoniale .............................. 103 

Secțiunea a 3-a. Principiile materiei ............................................................... 105 

Secțiunea a 4-a. Schimbarea, încetarea și lichidarea regimului  

matrimonial .................................................................................................. 107 

Secțiunea a 5-a. Evoluția reglementărilor în materie de regimuri  

matrimoniale ................................................................................................ 111 

§1. Regimurile matrimoniale potrivit Codului civil din 1864 .................... 111 

§2. Regimul matrimonial potrivit Codului familiei din 1956 ..................... 114 

§3. Tranziția de la regimul comunității de bunuri conform Codului  

familiei la regimurile matrimoniale reglementate de Codul civil ......... 118 

Capitolul II. Regimul primar ............................................................................. 120 

Secțiunea 1. Considerații generale .................................................................. 120 

§1. Noțiune ................................................................................................. 120 

§2. Structura regimului primar ................................................................... 121 

Secțiunea a 2-a. Locuința familiei .................................................................. 121 

§1. Noțiunea de „locuință a familiei” ......................................................... 121 

§2. Criteriile de determinare a locuinței familiei ........................................ 121 

§3. Drepturile soților în legătură cu locuința familiei ................................ 124 

3.1. Regula cogestiunii .......................................................................... 124 

3.2. Actele juridice aflate sub incidența regulii cogestiunii ................... 126 

3.3. Acte juridice sustrase regulii cogestiunii ........................................ 126 

3.4. Sancțiunea....................................................................................... 128 

§4. Drepturile soților în legătură cu bunurile care mobilează  

sau decorează locuința familiei ............................................................ 130 

§5. Soarta locuinței familiei în cazul disoluției căsătoriei .......................... 131 

Secțiunea a 3-a. Cheltuielile căsătoriei ........................................................... 134 

§1. Noțiunea de „cheltuieli ale căsătoriei” ................................................. 134 

§2. Stabilirea contribuției fiecăruia dintre soți la cheltuielile căsătoriei .... 135 

§3. Sancțiunea neexecutării obligației ........................................................ 136 

Secțiunea a 4-a. Independența economică și socială a soților ........................ 137 

§1. Autonomia profesională ....................................................................... 137 

§2. Autonomia patrimonială ....................................................................... 138 

§3. Autonomia bancară .............................................................................. 139 

Secțiunea a 5-a. Mecanisme de dozare a „puterilor” soților ........................... 141 

§1. Extinderea „puterilor” unuia dintre soți ............................................... 142 

1.1. Mandatul convențional ................................................................... 142 

1.2. Mandatul judiciar ............................................................................ 143 

1.3. Autorizarea judiciară ...................................................................... 145 

§2. Limitarea „puterilor” unuia dintre soți ................................................. 147 



Dreptul familiei VIII 

Capitolul III. Convenția matrimonială ............................................................. 150 

Secțiunea 1. Considerații generale .................................................................. 150 

§1. Noțiunea de „convenție matrimonială”. Reglementare ........................ 150 

§2. Principiile convenției matrimoniale ..................................................... 152 

§3. Caractere juridice ................................................................................. 154 

Secțiunea a 2-a. Condițiile de validitate ale convenției matrimoniale ............ 155 

§1. Condițiile de fond ale convenției matrimoniale ................................... 156 

1.1. Capacitatea părților ......................................................................... 156 

1.2. Consimțământul părților ................................................................. 158 

1.3. Obiectul convenției matrimoniale................................................... 158 

1.4. Cauza convenției matrimoniale ...................................................... 159 

§2. Condițiile de formă ale convenției matrimoniale ................................. 160 

Secțiunea a 3-a. Clauza de preciput ................................................................ 160 

§1. Noțiune ................................................................................................. 160 

§2. Obiectul clauzei de preciput ................................................................. 162 

§3. Caducitatea clauzei de preciput ............................................................ 163 

§4. Efectele clauzei de preciput .................................................................. 163 

§5. Natura juridică a clauzei de preciput .................................................... 167 

Secțiunea a 4-a. Publicitatea convenției matrimoniale ................................... 171 

§1. Rațiunea formalităților de publicitate ................................................... 171 

§2. Formele de înfăptuire a publicității ...................................................... 172 

2.1. Formalitățile generale de publicitate .............................................. 172 

2.2. Formalitățile speciale de publicitate ............................................... 174 

Secțiunea a 5-a. Opozabilitatea față de terți a convenției matrimoniale ......... 175 

Secțiunea a 6-a. Simulația convenției matrimoniale ....................................... 176 

Secțiunea a 7-a. Nulitatea convenției matrimoniale ....................................... 177 

§1. Nulitatea absolută a convenției matrimoniale ...................................... 177 

§2. Nulitatea relativă a convenției matrimoniale ........................................ 178 

§3. Efectele nulității convenției matrimoniale ............................................ 181 

Secțiunea a 8-a. Caducitatea convenției matrimoniale ................................... 182 

Partea specială. Regimurile matrimoniale reglementate  

de Codul civil român ....................................................................................... 184 

Capitolul I. Regimul comunității legale ............................................................ 185 

Secțiunea 1. Considerații generale .................................................................. 185 

Secțiunea a 2-a. Structura patrimoniului fiecăruia dintre soți ......................... 187 

§1. Bunurile soților ..................................................................................... 187 

1.1. Bunurile comune ............................................................................ 187 

1.2. Bunurile proprii .............................................................................. 195 

1.3. Dovada bunurilor soților ................................................................. 203 

§2. Datoriile soților .................................................................................... 204 

2.1. Categoriile de datorii comune ale soților ........................................ 206 

2.2. Regimul juridic al datoriilor soților ................................................ 208 

§3. Partajul bunurilor comune în timpul regimului comunității ................. 211 



Cuprins IX 

3.1. Partajul bunurilor comune la inițiativa soților sau a unuia  

dintre soți ........................................................................................ 211 

3.2. Partajul bunurilor comune la cererea creditorului personal  

al unuia dintre soți .......................................................................... 213 

3.3. Partajul bunurilor comune pe cale incidentală, în cadrul  

contestației la executare .................................................................. 215 

Secțiunea a 2-a. Gestiunea bunurilor soților ................................................... 216 

§1. Gestiunea bunurilor comune ale soților ................................................ 216 

1.1. Gestiunea paralelă (concurentă) a bunurilor comune ..................... 217 

1.2. Gestiunea comună (colectivă, conjunctă) a bunurilor comune ....... 222 

1.3. Gestiunea exclusivă a bunurilor comune ........................................ 230 

§2. Gestiunea bunurilor proprii .................................................................. 233 

Secțiunea a 4-a. Lichidarea regimului comunității legale de bunuri ............... 235 

§1. Câteva precizări .................................................................................... 235 

§2. Comunitatea post-matrimonială ........................................................... 238 

2.1. Compunerea masei post-comunitare ............................................... 239 

2.2. Gestiunea comunității post-matrimoniale ....................................... 242 

2.3. Actele încheiate în frauda celuilalt soț ............................................ 244 

§3. Lichidarea comunității. Partajul bunurilor comune .............................. 247 

Capitolul II. Regimul comunității convenționale ............................................. 258 

Secțiunea 1. Considerații generale .................................................................. 258 

Secțiunea a 2-a. Obiectul convenției matrimoniale ........................................ 258 

§1. Clauze privind structura patrimoniilor soților ...................................... 259 

1.1. Comunitatea extinsă de bunuri ....................................................... 260 

1.2. Comunitatea restrânsă de bunuri .................................................... 261 

§2. Clauze privind gestiunea bunurilor comune ......................................... 261 

§3. Clauze privind lichidarea și partajul comunității .................................. 263 

Capitolul III. Regimul separației de bunuri ..................................................... 265 

Secțiunea 1. Considerații generale .................................................................. 265 

Secțiunea a 2-a. Structura patrimoniilor soților .............................................. 266 

Secțiunea a 3-a. Gestiunea bunurilor .............................................................. 268 

Secțiunea a 4-a. Lichidarea regimului matrimonial al separației de bunuri .... 270 

Capitolul IV. Modificarea regimului matrimonial ........................................... 273 

Secțiunea 1. Noțiune ....................................................................................... 273 

Secțiunea a 2-a. Modificarea convențională a regimului matrimonial ........... 274 

Secțiunea a 3-a. Modificarea judiciară a regimului matrimonial .................... 277 

TITLUL III. DIVORȚUL ..................................................................................... 281 

Capitolul I. Motivele, cazurile și formele divorțului ........................................ 282 

Secțiunea 1. Considerații generale .................................................................. 282 

§1. Noțiunea de „divorț”. Evoluția reglementărilor în materie .................. 282 

§2. Motivele de divorț ................................................................................ 285 

 



Dreptul familiei X 

Secțiunea a 2-a. Divorțul remediu .................................................................. 288 

§1. Divorțul la cererea ambilor soți ............................................................ 288 

1.1. Condițiile generale de admisibilitate .............................................. 288 

1.2. Divorțul prin acordul soților pe cale administrativă ....................... 289 

1.3. Divorțul prin acordul soților prin procedură notarială .................... 292 

1.4. Divorțul prin acordul soților pe cale judiciară ................................ 295 

§2. Divorțul la cererea unuia dintre soți acceptată de celălalt .................... 299 

§3. Divorțul din motive de sănătate ............................................................ 302 

Secțiunea a 3-a. Divorțul din culpă ................................................................. 305 

§1. Cazurile și condițiile generale ale divorțului din culpă ........................ 305 

§2. Procedura divorțului din culpă ............................................................. 306 

§3. Transmisibilitatea acțiunii de divorț ..................................................... 320 

Secțiunea a 4-a. Dispoziții tranzitorii privitoare la divorț ............................... 326 

Capitolul II. Efectele divorțului ......................................................................... 327 

Secțiunea 1. Efectele divorțului cu privire la raporturile nepatrimoniale  
dintre foștii soți ............................................................................................ 327 

Secțiunea a 2-a. Efectele divorțului cu privire la raporturile patrimoniale  
dintre foștii soți ............................................................................................ 328 
§1. Data de la care se produc efectele patrimoniale ale divorțului ............. 328 
§2. Disoluția comunității de interese .......................................................... 329 

Secțiunea a 3-a. Dreptul la reparații pecuniare al fostului soț ........................ 331 
§1. Dreptul la despăgubiri .......................................................................... 332 
§2. Dreptul la prestație compensatorie ....................................................... 334 

Secțiunea a 4-a. Dreptul la întreținere al fostului soț ...................................... 344 
Secțiunea a 5-a. Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre  

părinți și copiii lor minori ............................................................................ 347 
§1. Considerații generale. Noțiunea de „copil” .......................................... 347 
§2. Regula exercitării autorității părintești de către ambii părinți .............. 349 
§3. Excepțiile de la regula exercitării autorității părintești de  

către ambii părinți ................................................................................. 353 
§4. Modificarea măsurilor luate cu privire la copil .................................... 355 
§5. Executarea hotărârilor judecătorești privitoare la minori ..................... 356 

TITLUL IV. FILIAȚIA ......................................................................................... 359 

Capitolul I. Considerații introductive privind filiația ...................................... 359 
Secțiunea 1. Noțiunea și felurile filiației ........................................................ 359 
Secțiunea a 2-a. Modurile de stabilire a filiației firești ................................... 361 

§1. Modurile de stabilire a filiației materne ............................................... 361 
§2. Modurile de stabilire a filiației paterne ................................................ 362 

Secțiunea a 3-a. Dovada filiației firești ........................................................... 362 
Secțiunea a 4-a. Posesia de stat ....................................................................... 364 

§1. Noțiune ................................................................................................. 364 
§2. Conținutul posesiei de stat .................................................................... 364 

§3. Condițiile posesiei de stat ..................................................................... 366 

§4. Posesia de stat conformă cu actul de naștere ........................................ 366 

Secțiunea a 5-a. Prezumția timpului legal al concepțiunii .............................. 367 



Cuprins XI 

Capitolul II. Filiația față de mamă .................................................................... 370 

Secțiunea 1. Stabilirea maternității prin efectul legii ...................................... 370 

§1. Regula stabilirii maternității prin efectul legii ...................................... 370 

§2. Contestarea maternității rezultând din actul de naștere ........................ 372 

Secțiunea a 2-a. Stabilirea maternității prin recunoașterea mamei ................. 374 

§1. Noțiune. Cazurile de eficacitate a recunoașterii ................................... 374 

§2. Copiii a căror maternitate poate fi recunoscută .................................... 375 

§3. Formele recunoașterii de maternitate ................................................... 376 

§4. Natura juridică și caracterele recunoașterii de maternitate ................... 378 

§5. Contestarea recunoașterii de maternitate .............................................. 379 

§6. Nulitatea recunoașterii de maternitate .................................................. 381 

Secțiunea a 3-a. Stabilirea maternității prin hotărâre judecătorească ............. 384 

§1. Cazurile în care este admisibilă stabilirea maternității pe cale 

judecătorească ...................................................................................... 384 

§2. Regimul juridic al acțiunii în stabilirea maternității ............................. 386 

§3. Contestarea maternității stabilită prin hotărâre judecătorească ............ 388 

Capitolul III. Filiația față de tatăl din căsătorie ............................................... 389 

Secțiunea 1. Considerații generale .................................................................. 389 

Secțiunea a 2-a. Prezumția de paternitate ....................................................... 390 

§1. Noțiunea, fundamentul și domeniul prezumției de paternitate ............. 390 

§2. Conflictele de paternitate...................................................................... 392 

Secțiunea a 3-a. Tăgada paternității ................................................................ 394 

§1. Regimul juridic al acțiunii în tăgada paternității în actuala  

reglementare ......................................................................................... 395 

1.1. Dreptul la acțiune ........................................................................... 395 

1.2. Aspecte procesuale ......................................................................... 403 

§2. Regimul juridic al acțiunii în tăgăduirea paternității în  

reglementare Codului familiei .............................................................. 410 

Secțiunea a 4-a. Contestarea filiației față de tatăl din căsătorie ...................... 416 

Capitolul IV. Filiația față de tatăl din afara căsătoriei .................................... 419 
Secțiunea 1. Considerații generale .................................................................. 419 

Secțiunea a 2-a. Stabilirea paternității din afara căsătoriei prin  

recunoaștere ................................................................................................. 419 

§1. Noțiune. Copiii a căror paternitate poate fi recunoscută. ..................... 419 

§2. Formele recunoașterii de paternitate .................................................... 421 

§3. Natura juridică și caracterele recunoașterii de paternitate .................... 423 

§4. Contestarea recunoașterii de paternitate ............................................... 425 

§5. Nulitatea recunoașterii de paternitate ................................................... 426 

5.1. Nulitatea absolută a recunoașterii de paternitate ............................ 426 

5.2. Nulitatea relativă a recunoașterii de paternitate .............................. 427 

Secțiunea a 3-a. Stabilirea paternității din afara căsătoriei prin  

hotărâre judecătorească ................................................................................ 428 

§1. Acțiunea în stabilirea paternității din afara căsătoriei .......................... 429 

§2. Dreptul la despăgubiri al mamei .......................................................... 433 

Secțiunea a 4-a. Stabilirea paternității din afara căsătoriei în  

reglementarea Codului familiei .................................................................... 436 



Dreptul familiei XII 

Capitolul V. Filiația în cazul reproducerii umane asistate medical  

cu terț donator ................................................................................................. 444 

Secțiunea 1. Considerații generale .................................................................. 444 

Secțiunea a 2-a. Condiții privitoare la părinții beneficiari .............................. 447 

§1. Noțiunea de „părinți” ........................................................................... 447 

§2. Consimțământul părinților (părintelui) ................................................. 448 

Secțiunea a 3-a. Filiația față de tată ................................................................ 449 

§1. Paternitatea din căsătorie. Tăgada paternității ...................................... 449 

§2. Paternitatea din afara căsătoriei ............................................................ 452 

2.1. Stabilirea paternității prin recunoaștere .......................................... 452 

2.2. Stabilirea paternității pe cale judecătorească .................................. 453 

Capitolul VI. Filiația prin adopție ..................................................................... 455 

Secțiunea 1. Considerații introductive ............................................................ 455 

§1. Noțiune. Evoluția reglementărilor în materie ....................................... 455 

§2. Definiția legală a adopției..................................................................... 457 

§3. Structura și natura juridică a adopției ................................................... 458 

§4. Principiile adopției ............................................................................... 461 

Secțiunea a 2-a. Condițiile de fond ale adopției ............................................. 464 

§1. Cerințele privitoare la persoana adoptată ............................................. 465 

1.1. Vârsta adoptatului ........................................................................... 465 

1.2. Copilul adoptat este lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea 

părinților firești sau, în vederea protejării intereselor sale,  

nu poate fi lăsat în grija acestora .................................................... 468 

1.3. Consimțământul adoptatului, dacă a împlinit vârsta de 10 ani ....... 469 

1.4. Consimțământul la adopție al părinților firești sau, după caz,  

al tutorelui copilului ....................................................................... 470 

§2. Cerințele privitoare la persoana care adoptă ........................................ 475 

2.1. Vârsta adoptatorului ....................................................................... 475 

2.2. Capacitatea deplină de exercițiu ..................................................... 476 

2.3. Aptitudinea de a adopta .................................................................. 476 

2.4. Consimțământul adoptatorului sau, după caz,  

al soților adoptatori......................................................................... 477 

§3. Impedimente la adopție ........................................................................ 479 

3.1. Pluralitatea de adoptați ................................................................... 479 

3.2. Adopția între frați ........................................................................... 480 

3.3. Adopția a doi soți sau foști soți de către același adoptator sau  

familie adoptatoare, precum și adopția între soți sau foști soți ...... 480 

3.4. Adopția de către persoana cu boli psihice sau handicap mintal ...... 481 

3.5. Adopția simultană sau succesivă a aceleiași persoane de către  

mai mulți adoptatori ....................................................................... 481 

Secțiunea a 3-a. Procedura adopției ................................................................ 483 

§1. Procedura adopției interne. Etape ......................................................... 484 

§2. Procedura adopției internaționale ......................................................... 492 

§3. Reguli procedurale comune .................................................................. 496 

 



Cuprins XIII 

Secțiunea a 4-a. Efectele adopției ................................................................... 498 

§1. Filiația și rudenia persoanei adoptate ................................................... 498 

1.1. Stabilirea legăturilor de filiație și de rudenie civilă ........................ 498 

1.2. Stingerea legăturilor de filiație și de rudenie firească ..................... 498 

1.3. Efecte parțiale ................................................................................. 499 

1.4. Rudenia firească nealterată ............................................................. 499 

§2. Efectele filiației și ale rudeniei adoptive .............................................. 499 

2.1. Drepturile și îndatoririlor părintești față de copilul adoptat ............ 499 

2.2. Efectele adopției asupra numelui și prenumelui persoanei adoptate ... 501 

§3. Drepturile și îndatoririle persoanei adoptate ........................................ 502 

§4. Dreptul persoanei adoptate de a-și cunoaște originile  

și propriul trecut ................................................................................... 503 

Capitolul VII. Încetarea adopției ....................................................................... 505 

Secțiunea 1. Cazurile de încetare a adopției ................................................... 505 

Secțiunea a 2-a. Desfacerea adopției .............................................................. 506 

§1. Desfacerea de drept a adopției .............................................................. 506 

1.1. Cauza desfacerii de drept a adopției ............................................... 506 

1.2. Condițiile cumulative ale desfacerii de drept a adopției ................. 506 

1.3. Efectele desfacerii de drept a adopției ............................................ 507 

§2. Desfacerea facultativă a adopției .......................................................... 507 

2.1. Motivul desfacerii adopției ............................................................. 507 

2.2. Condițiile cumulative ale desfacerii adopției.................................. 508 

2.3. Efectele desfacerii adopției ............................................................. 508 

§3. Desfacerea adopției cu titlu de sancțiune ............................................. 509 

3.1. Desfacerea adopției la cererea adoptatorului sau  

a familiei adoptatoare ..................................................................... 510 

3.2. Desfacerea adopției la cererea adoptatului ..................................... 511 

Secțiunea a 3-a. Nulitatea adopției ................................................................. 512 

§1. Nulitatea relativă a adopției .................................................................. 512 

§2. Nulitatea absolută a adopției ................................................................ 514 

§3. Menținerea adopției anulabile sau nule absolut .................................... 515 

Secțiunea a 4-a. Efectele încetării adopției ..................................................... 516 

Secțiunea a 5-a. Dispoziții tranzitorii privind adopția .................................... 518 

TITLUL V. AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ ................................................. 519 

Capitolul I. Considerații generale ...................................................................... 519 

Secțiunea 1. Noțiunea de „autoritate părintească”. Reglementare .................. 519 

Secțiunea a 2-a. Principiile generale ale autorității părintești ......................... 520 

Secțiunea a 3-a. Condițiile exercitării autorității părintești ............................ 524 

Capitolul II. Drepturile și îndatoririle părintești ............................................. 525 

Secțiunea 1. Categorii de drepturi și îndatoriri părintești ............................... 525 

Secțiunea a 2-a. Drepturile și îndatoririle părintești privitoare  

la persoana copilului .................................................................................... 525 

§1. Enumerare ............................................................................................ 525 



Dreptul familiei XIV 

§2. Dreptul și îndatorirea părinților de a ține copilul ................................. 527 

§3. Dreptul și obligația părinților de a da întreținere copilului .................. 533 

§4. Dreptul și îndatorirea părinților de a îndruma copilul .......................... 534 

§5. Dreptul și îndatorirea părinților de a supraveghea copilul ................... 536 

Secțiunea a 3-a. Drepturile și îndatoririle părinților cu privire  

la bunurile copilului ..................................................................................... 537 

§1. Dreptul și îndatorirea părinților de a administra bunurile copilului ..... 538 

§2. Dreptul și îndatorirea părinților de a-l reprezenta pe copil în actele 

juridice civile sau, după caz, de a-i încuviința asemenea acte .............. 540 

Capitolul III Exercitarea autorități părintești .................................................. 543 

Secțiunea 1. Exercitarea autorității de către părinți împreună  

și în mod egal ............................................................................................... 543 

§1. Regula exercitării împreună și în mod egal a autorității părintești ....... 543 

§2. Prezumția acordului dintre părinți în cazul actelor curente .................. 544 

§3. Soluționarea neînțelegerilor dintre părinți ............................................ 546 

Secțiunea a 2-a. Excepțiile de la regula exercitării autorității de către  

părinți împreună și în mod egal .................................................................... 547 

§1. Exercitarea unilaterală a autorității părintești ....................................... 547 

§2. Delegarea exercitării autorității părintești ............................................ 550 

Secțiunea a 3-a. Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte ....... 551 

Capitolul IV. Decăderea din exercițiul drepturilor părintești ........................ 553 

Secțiunea 1. Noțiune. Reglementare ............................................................... 553 

Secțiunea a 2-a. Condițiile decăderii din exercițiul drepturilor părintești ...... 553 

Secțiunea a 3-a. Efectele decăderii din exercițiul drepturilor părintești ......... 555 

Secțiunea a 4-a. Redarea exercițiului drepturilor părintești ............................ 556 

TITLUL VI. OBLIGAȚIA DE ÎNTREȚINERE ................................................ 557 

Capitolul I. Considerații generale ...................................................................... 557 

Secțiunea 1. Noțiune și reglementare ............................................................. 557 

Secțiunea a 2-a. Caracterele juridice ale obligației de întreținere ................... 557 

Capitolul II. Persoanele între care există obligația de întreținere  

și ordinea în care aceasta se datorează .......................................................... 564 

Secțiunea 1. Persoanele între care există obligația de întreținere ................... 564 

Secțiunea a 2-a. Ordinea în care se datorează întreținerea .............................. 565 

Capitolul III. Condițiile generale, stabilirea și executarea obligației  

de întreținere ................................................................................................... 568 

Secțiunea 1. Condițiile generale ale obligației de întreținere ......................... 568 

§1. Starea de nevoie a creditorului întreținerii ........................................... 568 

§2. Mijloacele debitorului .......................................................................... 570 

Secțiunea a 2-a. Stabilirea și executarea obligației de întreținere ................... 573 

§1. Stabilirea întreținerii prin acordul părților ............................................ 573 

§2. Stabilirea întreținerii prin hotărârea instanței de tutelă ........................ 574 

§3. Modalități de executare a obligației de întreținere ............................... 576 



Cuprins XV 

Secțiunea a 3-a. Încetarea obligației de întreținere ......................................... 577 

§1. Cauzele generale de încetare a obligației de întreținere ....................... 577 

§2. Cauze speciale de încetare a obligației de întreținere ........................... 578 

Secțiunea a 4-a. Pierderea dreptului la întreținere .......................................... 579 

Capitolul IV. Particularitățile obligației de întreținere între unele  

categorii de persoane ...................................................................................... 582 

Secțiunea 1. Obligația de întreținere între soți ................................................ 582 

Secțiunea a 2-a. Obligația de întreținere între foștii soți ................................. 584 

Secțiunea a 3-a. Obligația de întreținere a părinților față de copii .................. 586 

§1. Obligația de întreținere a părinților față de copiii lor minori ............... 587 

§2. Obligația de întreținere a părinților față de descendentul major  

aflat în continuarea studiilor ................................................................. 591 

Bibliografie ............................................................................................................. 593 


